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Esipuhe  
Esittelemme ilolla ja kiitollisuudella "Todellisen elämän kirja" -sarjan neljännen osan. Olemme jälleen 

kääntäneet sen espanjasta saksaksi huolella ja hienotunteisesti. Kuten aina, suosittelemme lukemaan vain 

pieniä jaksoja sisäisen keräyksen kera ja pohtimaan kussakin tapauksessa luettua, jotta Kristuksen sanojen 

hengellinen merkitys voi tulla täysin esiin. 

Jos lukija tulee ensimmäistä kertaa kosketuksiin Meksikon jumalallisten julistusten kanssa tämän 

neljännen niteen kautta, haluamme sanoa hänelle: "Todellisen elämän kirjan" niteissä olevien Kristuksen 

opetusten tutkimiseksi ei ole ehdottoman välttämätöntä lukea niteitä järjestyksessä eli aloittaa 

ensimmäisestä niteestä, koska ei ainoastaan jokainen yksittäinen nide, vaan jo jokainen opetus sisältää 

Kristuksen itsenäisen ja ymmärrettävän opillisen puheen. 

Meksikossa tapahtuneet ilmentymät olivat viisaasti Jumalan käden valmistelemia. Ensin, vuonna 1866, 

profeetta Elian Henki ilmoittautui Roque Rojasin mielen kautta sanoen: "Minä olen profeetta Elia, se 

profeetta, joka näkyi kirkastumisessa Taborin vuorella." Tämä on ensimmäinen kerta, kun profeetta Elian 

Henki ilmoittautui Roque Rojasin mielen kautta. Hän avasi kokoontuneille, että "kolmas aikakausi", Pyhän 

Hengen aikakausi, oli alkamassa. Joitakin vuosia myöhemmin, kun yhteisö oli kasvanut ja Kristus oli 

valmistanut välineitä, Hän paljasti itsensä ensimmäisen kerran vuonna 1884 valitsemansa välineen, 

Damiana Oviedon, ihmismielen kautta. Antakaamme Kristuksen itsensä puhua meille näistä 

poikkeuksellisista tapahtumista: 

U 236, 50: "Tiedättekö siitä pilvestä, jonka päällä opetuslapseni näkivät Minun nousevan ylös, kun 

näytin itseni heille viimeisen kerran? ─ Silloin on aivan oikein kirjoitettu, että tulisin uudestaan pilvellä, ja 

minä toteutin sen. Syyskuun 1. päivänä 1866 Henkeni tuli symbolisessa pilvessä valmistamaan teitä 

vastaanottamaan uudet opetukset. Myöhemmin, vuonna 1884, aloin antaa teille opetuksiani. En tullut 

ihmisenä, vaan hengellisesti, rajoitettuna valonsäteeseen, joka lepää ihmismielen päällä. Tämä on keino, 

jonka tahtoni on valinnut puhuakseni teille tänä aikana, ja annan teille tunnustusta siitä uskosta, joka teillä 

on tähän Sanaan, sillä ei ole Mooses, joka johtaa teidät erämaan läpi luvattuun maahan, eikä Kristus 

ihmisenä, joka saa teidät kuulemaan Elämän Sanansa pelastuksen ja vapauden tienä. Nyt korvanne 

tavoittaa näiden luotujen inhimillinen ääni, ja on välttämätöntä henkistää itsenne löytääksenne sen 

jumalallisen aistimuksen, jossa Minä olen läsnä; siksi kerron teille, että uskonne tähän Sanaan on Minun 

tunnustamani, koska se annetaan epätäydellisten olentojen kautta." 

Jumalan tahdon mukaan julistukset Meksikossa kestivät vuoden 1950 loppuun asti. Julistuskauden 

viimeisinä vuosina Jumalallisen Mestarin opetukset kirjattiin ylös; myöhemmin niistä kerättiin 

puhtaaksikirjoitukset, ja vuonna 1956 alettiin julkaista ensimmäistä nidettä niiden suuresta määrästä. 

Valitut opetukset käsittävät yhteensä 12 nidettä, jotka on kirjoitettu sillä espanjan kielellä, jolla ne 

annettiin. Näistä neljästä niteestä on tähän mennessä käännetty saksaksi ja julkaistu neljä; pidät käsissäsi 

viimeistä nidettä. 

Kääntäjät 
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Johdanto  
Tämän Tosi elämä -sarjan neljännen niteen johdanto kirjoitettiin maaliskuussa 1995. Kristuksen 

Meksikossa vuosina 1866-1950 antamissaan opetuksissa tekemien ennusteiden mukaan tänä vuonna 

luonnonkatastrofit ja vierailut jatkuvat kaikkialla maailmassa ja huipentuvat tulevina vuosina. 

Jo vuoden 1995 alussa edellisvuosien luonnonkatastrofien sarja sai jatkoa, kun Japanissa Koben ja 

Osakan kaupunkien alueilla tapahtui heti ensimmäisinä viikkoina voimakas maanjäristys, joka tuhosi yli 

5000 ihmisen maallisen elämän ja aiheutti suuria vahinkoja. ─ Luoteis-Euroopassa purot jättivät ahtaat 

uomansa ja tulvivat peltoja, kyliä ja kaupunkeja, mikä aiheutti useita kuolemantapauksia ja merkittäviä 

aineellisia vahinkoja. ─ Eri puolilla maailmaa raivoaa lukuisia paikallisia ja joskus vähän tunnettuja sotia, 

jotka vaikuttavat siviiliväestöön sitäkin julmemmin. Parantumattomat sairaudet vaativat paljon 

ihmishenkiä erityisesti kehitysmaissa. ─ Työttömyys leviää yhä laajemmalle rikkaissa teollisuusmaissa, 

eikä siihen ole vielä löydetty parannuskeinoa. Yleisesti ottaen kansan keskuudessa vallitsee suuri 

levottomuus. 

Näitä olosuhteita ja tapahtumia ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin moninaisina ja rajuina, eikä ole 

yllättävää, jos yhä useammat ihmiset kysyvät itseltään: Mitä maapallollamme on tapahtunut? Koska 

tapahtumat eivät ole enää normaaleja. 

Kristus vastasi edellä mainittuun kysymykseen profeetallisesti jo noin 50 vuotta sitten Meksikossa 

antamissaan ilmestyksissä, ja tästä niteestä IV lainataan Kristuksen tätä koskeva lausunto: 

U 100, 5-7: "Ihmiskunta, etsin sovintoasi. Te ette elä Minun laissani. Harmonia sinun ja Jumalasi sekä 

kaikkien luotujen asioiden välillä tuhoutuu. Ette rakasta toisianne veljinä ja sisarina, ja tämä on 

onnellisuuden salaisuus, jonka Jeesus paljasti teille. Mutta jos olette menettäneet keskinäisen 

sopusointunne ─ luuletteko voivanne säilyttää sen luomakunnan luonnollisten valtakuntien kanssa? (6) 

Ihmiskäsi on tuonut tuomion itselleen. Myrsky raivoaa hänen aivoissaan, myrsky raivoaa hänen 

sydämessään, ja kaikki tämä ilmenee myös luonnossa. Hänen elementtinsä pääsevät valloilleen, 

vuodenajat muuttuvat epäystävällisiksi, vitsaukset syntyvät ja lisääntyvät, ja tämä johtuu siitä, että 

syntinne lisääntyvät ja aiheuttavat tauteja, ja siitä, että typerä ja ylimielinen tiede ei tunnusta Luojan 

määräämää järjestystä. (7) Jos vain kertoisin teille tämän, ette uskoisi sitä. Siksi on välttämätöntä, että 

voitte käsin tarttua töidenne tulokseen, jotta voitte pettyä niihin. Juuri nyt olet saavuttanut sen hetken 

elämässäsi, jolloin koet kaiken sen tuloksen, mitä olet kylvänyt." 

Maapallo käy läpi jumalallisen oikeudenmukaisuuden kauden, jolloin ihmiskunnan on niitettävä pahat 

siemenensä. Tämän kautta se kokee puhdistumisensa, sillä sen on muututtava ja löydettävä tiensä takaisin 

Jumalan luo. Maan pinta muuttuu, ja monet ihmiset menettävät henkensä, mutta planeetta ei tuhoudu. 

Voimakkaan puhdistavan myrskyn jälkeen rauhan sateenkaari ilmestyy jälleen. Tässä on toinen 

Kristuksen lausunto tästä IV niteestä: 

U 87, 9: "Ihmiset, pysykää vakaana Minun opissani, ja totisesti sanon teille, että kolme sukupolvea 

teidän jälkeläistenne jälkeen teidän jälkeläistenne henki on saavuttanut suuren henkistymisen. Etsikää 

todellista kohoamista, ja sen jälkeen koko ihmiskunta tekee niin, sillä maailmaanne ei ole tuomittu 

olemaan ikuisesti kyynelten laakso, synnin maa, haureuden ja sodan helvetti. 'Herran päivä' on jo 

kanssanne, minun vanhurskauden miekkani iskee turmelukseen. Mitä tapahtuu, kun tuhoan pahan 

siemenen, paheen ja ylpeyden? ─ ja sen sijaan tarjota suojaa rauhan, sovinnon, uudistumisen ja todellisen 

uskon siemenelle minuun? Maailman on muututtava; ihminen muuttuu, kun hänen hengellinen 

omistautumisensa Jumalalle ja hänen elämänsä ovat parempia." 

Kääntäjät  
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Ohje 83  
1 Tämä on se aika, jolloin jokainen silmä näkee minut, kuten profeetat ovat teille ilmoittaneet; nyt 

minä lisään: Tämä on se aika, jolloin jokainen korva myös kuulee minut ja jokainen aivokin ymmärtää 

minun julistukseni. 

2 Henki pystyy nyt tulkitsemaan monia opetuksia ja tunkeutumaan moniin salaisuuksiin; se ei ole 

enää ensimmäisten aikojen lapsi, jolta minun täytyi pitää salassa monia opetuksia, jotta se ei menisi 

sekaisin, ja jolle minun täytyi paljastaa kaikki salaisuudet, jotka paljastettiin sille symbolisten kuvien 

avulla, jotta se voisi lähteä hengelliselle tielle. 

3 Jokainen aikakausi on valo, uusi oppitunti, ja jos olen pidentänyt nykyistä kehitysvaihetta, se 

johtuu siitä, että annan suurille henkisten olentojen joukoille tilaisuuden kulkea maallista polkua, jotta he 

voivat ymmärtää opetuksiani ja noudattaa ohjeitani; näin he etenevät askeleen eteenpäin todellisen elämän 

polulla. 

4 Uusi Sanani saa teidät ymmärtämään paljon menneisyydestänne, ja tämä ymmärrys on lamppu, 

joka valaisee henkistä polkuanne. Siksi olen sanonut teille monta kertaa: "Nostakaa kasvonne ylös ja 

tulkaa tietoisiksi ajasta, jossa elätte"; vain siten voitte hyödyntää elämänvaiheen, jonka olen antanut teille 

maan päällä. 

5 Henkiset hyödyt, kyvyt ja mahdollisuudet ovat jääneet monissa ihmisissä heräämättä, toisissa ne 

ovat kehittyneet vain hämärästi, mutta nyt Jumalallinen Valoni on tullut ja herättänyt unessa olevat henget 

nostamaan heidät korkeampaan elämään, jonka kautta he voivat ymmärtää Minut täydellisemmällä tavalla. 

Tutkikaa opetuksiani ja kertokaa Minulle, voisiko tämän opetuksen sisällyttää johonkin uskonnoistanne; 

olen paljastanut teille sen kattavat piirteet ja universaalin merkityksen, joka ei rajoitu ihmiskunnan osiin 

tai (tiettyihin) kansoihin, vaan ylittää maailmanne planetaarisen kiertoradan sisältäen äärettömyyden 

kaikkine elämismaailmoineen, joissa - kuten tässäkin maailmassa - asuu myös Jumalan lapsia. 

6 Opetuslapset: Herätkää, avatkaa hengelliset silmänne, kuulkaa Sanani, perehtykää sen 

merkitykseen ja viekää sitten hyvä uutinen veljillenne. Mutta varmistakaa, että viestissänne on aina totuus 

ja vilpittömyys, jolla tulin luoksenne. Silloin herätätte lempeästi unestaan kaikki ne, jotka nukkuvat, aivan 

kuten minä herätin teidät. 

7 Tulkaa luokseni, rakkaat ihmiset, tulkaa lepäämään maallisesta työstä. Sydämenne avautuu 

vastaanottamaan rakkauteni ja voimani, ja minä hyväksyn teidät ja siunaan teitä. 

8 Haluan, että elätte valppaana tässä materialismin aikakaudessa, jossa halveksitaan jokaista henkistä 

ilmenemismuotoa muistamatta, että ihmisen olennainen osa on henki ja että sen on tässä elämässä 

vahvistuttava ja noustava omien ansioidensa kautta. 

9 Tahtoni on, että te, jotka olen käärinyt rakkauteeni, opetatte ja herätätte uudelleen veljissänne 

uskon ja luottamuksen Minuun. En ota huomioon heidän välinpitämättömyyttään ja rakkauden puutetta 

Henkeäni kohtaan. Kukaan ei kykene rikkomaan niitä pyhiä siteitä, jotka yhdistävät ihmisen Minuun, eikä 

kukaan pysty estämään Minua rakastamasta sinua. Miksi ihmiset eivät ole etsineet Minua tuskastaan 

huolimatta? Heidän sanansa ja tekonsa loukkaavat isällistä herkkyyttäni, he eivät arvosta rakkauttani 

eivätkä tunne siunauksiani. 

10 Ratkaisu kaikkiin veljiänne piinaaviin ongelmiin on teissä itsessänne. Olen antanut teille rauhan 

avaimen, jotta teillä olisi keskenänne avuliaisuus ja rakkaus. Voitte kaikki vetää puoleenne Henkeni ja 

tuntea jumalallisen vaikutukseni, kun kutsutte Minua rakkaudella. 

11 Haluan nähdä sinun hymyilevän tyytyväisenä kamppailusi jälkeen. Haluan sinun tuntevan, että 

olen ollut hyvin lähellä sinua. Älä valita Minulle, jos nykyiset ajat ovat epäystävällisiä; jos olisit pysynyt 

hyveellisenä, kipu ei olisi haavoittanut sydäntäsi, etkä olisi kompastunut. Olen lähettänyt teidät täyttämään 

rakkauden kohtalon, jota ette ole vielä ymmärtäneet. 

12 Lähestyy aika, jolloin sinun pitäisi alkaa työskennellä muissa maissa. Rukoilkaa ja valvokaa 

kaikkien kansojen puolesta jo nyt, sillä teitä sitovat niihin velvollisuudet, jotka teidän on täytettävä. 

Rukouksenne valaisee ja pelastaa sieluja. 

13 Kuinka voitte katsoa rauhallisesti, kun veljenne palaavat hengelliseen laaksoon, kun heidän maan 

päällä keräämänsä materialismi ja tuska on painunut syvälle heihin? Monet heistä inkarnoituvat uudelleen 
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ja antavat teidän sitten nähdä tottelemattomuutensa aiheuttaman kärsimyksen seuraukset. Silloin opitte, 

että sielun kamppailu päättyy vasta, kun se on täydellistänyt itsensä. 

14 Luota siihen, että ystävällinen Mestarisi opastaa sinua totuuden tiellä, missä ikinä oletkin. Jotkut 

ovat polun alussa, toiset sen lopussa, mutta Minä ohjaan teitä kaikkia. 

15 Uudet jumalalliset ilmestykseni yllättävät ihmisten hengen tällä hetkellä, vaikka sanonkin teille 

totuuden nimissä, että heidän yllätyksensä on aiheeton, koska hengelle on luonnollisinta saada 

kehityksensä hedelmät vähitellen polkunsa varrella. 

16 Minun on täytynyt seurata teitä kulkemillanne poluilla pelastaakseni teidät vaaroista ja estääkseni 

teitä menehtymästä. Milloin te seuraatte minua sen äänen rohkaisemina, joka sanoi Simonille, 

Andreakselle ja Johannekselle: "Jättäkää veneenne ja verkkonne ja seuratkaa minua?" 

17 Kamppailu on asettunut sydämeenne, kuulette ääneni koskettavan henkeänne ja kertovan teille 

omantuntonne kautta: Seuratkaa Minua, vaikka liha ja maailma vaikuttavat suuresti sieluunne. 

18 Minulle on oikein, että tämä sisäinen kamppailu on olemassa, koska se tarkoittaa, että säilytätte 

yhä rakkautenne Minua kohtaan huolimatta kiusauksista, joita tunnette olevanne alttiina maan päällä, ja 

osaatte kuulla hengen äänen, joka vaatii oikeuksiaan maailmalta ja lihalta. Mutta voi niitä, jotka eivät 

tunne tätä vastustusta sisällään, sillä heidän sydämensä on kylmä kuin hauta, jossa on kuollut mies! 

19 Kaiken, mitä nyt tapahtuu, ovat puhuneet ja kirjoittaneet ylös profeettani. Tutkikaa noita 

kirjoituksia, ja löydätte kaiken sen ennakoidun historian, mitä koette maailmassa juuri nyt. Silti minä 

sanon teille, että vielä on tulossa tapahtumia, joita ei ennustettu noina aikoina, sillä Herra oli varannut nuo 

profetiat ilmoitettavaksi tänä aikana ihmisen ymmärryksen elimen kautta. 

20 Uskotko kenties, että kaikki on jo ennustettu ja että profeettoja ei enää olisi maan päällä? 

21 Ymmärtäkää, että olen tullut paljastamaan teille monia profetioita, jotka toteutuvat huomenna, ja 

että olen tehnyt sen sellaisten luotujen kautta, joiden mieli on vähän koulutettu ja joiden sanoja ei ole 

valittu antamaan teille todisteita voimastani. Joidenkin näistä profetioista, jotka tulevat näin 

yksinkertaisilta huulilta, olette jo nähneet toteutuvan, ja tuleva ihmiskunta tulee näkemään kaikkien 

muiden toteutuvan, paitsi viimeisen. 

22 Rakkaat opetuslapset, virkistäytykää tässä hengellisyyden ilmapiirissä, joka ympäröi teitä 

julistukseni lyhyinä ajanjaksoina. Nauttikaa tästä leivästä ja vahvistukaa sillä, sillä pian ette enää kuule 

sanaani. Jätän teidät täyteen armoani ja rakkauttani, jotta voitte kiirehtiä levittämään hyviä uutisia, jotka 

olen tuonut teille tällä kolmannella aikakaudella. 

23 Varmistakaa, että sydämessänne on aina puhtautta, tässä astiassa, joka teidän tulisi pitää yhtä 

puhtaana sisältä kuin ulkoa, koska juuri sinne rakkauteni asettuu ikuisen elämän vedeksi. 

24 Pitäkää nämä kokouksenne ja tehkää niistä pyhä ehtoollinen. Älkää luulko, että Henkeni on 

kaukana opetuslapsistani, koska näette minun vetäytyvän sanastani keskuudessanne. Jättäkää aina paikka 

pöydässä Mestarille, sillä tulen aina olemaan puheenjohtajana kokouksissanne ja jakamaan hengellistä 

leipää jokaiselle teistä; mutta sanon teille, että tuo paikka tulee olemaan sydämessänne. 

25 Todistus, jonka annatte paluustani, tulee olemaan kovempi, silloin näette ihmisjoukkojen nousevan 

kaikista suunnista ja kuulette heidän sanovan: "Herra on tullut jälleen 'pilvessä', niin kuin hän meille 

ilmoitti; hän on lähettänyt kansansa luoksemme, ja me olemme yhdistyneet hänen kanssaan". 

26 Oi te monet ihmiset, jotka kuulette Minua näinä hetkinä, ette tiedä, ketkä teistä ovat huomisen 

sanansaattajiani! Ihmiset kuuntelevat heitä, mutta sanansaattajat eivät odota heiltä palkkiota eivätkä 

imartelua; he lähtevät levittämään siementäni kaikkialle maailmaan silmät Herraan kiinnitettyinä. 

27 Sanansaattajieni ei tarvitse luottaa vain omiin voimiinsa, sillä muuten he pian häviävät taistelussa; 

heidät varustetaan korkeammalla auktoriteetilla ja suuremmalla voimalla, joka ei anna heidän väsyä ja 

tekee heistä voittamattomia. 

28 Minun lähettämäni henkilö ei ole koskaan ollut yksin taistelussa, valo-olentojen legioonat ovat 

seuranneet ja suojelleet häntä. Älköön kukaan epäilkö tai pelätkö, kun saarnan ja kylvön hetki lähestyy, 

sillä rakkauteni on kanssanne ja antaa teille rohkeutta, uskoa ja voimaa. 

29 Kuudes sinetti on avattu, ja sen valon ovat nähneet yksinkertaiset ihmiset, nöyrät, ne, jotka ovat 

puhtaat sydämeltään. Lampunjalka on sytytetty, mutta ihmiskunta nukkuu yhä, eivätkä nämä ihmiset täällä 

ole vielä ymmärtäneet saamansa ilmoituksen merkitystä; siksi he pelkäävät kertoa siitä maailmalle. 
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Älköön ainakaan tämän lähteen vesi samentuko, jotta väsyneet ja janoiset kulkijat, kun he tulevat luoksesi, 

voivat sammuttaa sillä janonsa ja tunnustaa, että se on puhdasta. 

30 Olette tottuneet tämän puun varjoon ja pelkäätte kulkea polkuja, jotka johtavat teidät muiden 

kansojen ja alueiden luo. Mutta sanon teille, että älkää odottako iltahämärää kertoaksenne hyvät uutiset, 

sillä silloin kaikki nukkuvat. Menkää päivänvalossa, jotta teoissanne ei ole salaisuuksia. Älkää olko 

hätäisiä, vaan joka kerta, kun valmistaudutte, ottakaa askel eteenpäin, sillä taistelunne hetki lähestyy. Joka 

luulee olevansa valmis ja on lähtenyt liikkeelle ennenaikaisesti, pysäytän hänet koettelemuksilla, jotka 

asetan hänen tielleen, jotta hän ymmärtäisi, ettei hän vielä tunne Työtäni sydämessään, ettei hän ole 

tutkinut sitä tarpeeksi, jotta hän voisi julistaa sitä, ettei hänen sydämestään lähde rakkauden tunne eikä 

hänen henkensä ole tarpeeksi terästäytynyt kestääkseen myrskyt. Teidän keskuudessanne on runsaasti 

esimerkkejä niistä, jotka lähtivät liikkeelle omasta tahdostaan ja eivät totelleet käskyjäni. He ovat 

langenneet omille teilleen, ja heidän paluunsa on ollut murheellinen. Miksi teistä sitten tulee 

kiittämättömiä huolehtivalle rakkaudelleni? 

31 Kun jotkut teistä olivat väsyneitä elämään, toiset olivat eksyksissä epävarmoilla poluilla, ja toiset 

taas olivat vajonneet mutaan - Kuka antoi teille apua? Oliko se kenties ihminen? Ei, opetuslapset, se, mikä 

teitä kohotti, oli tämä Sana, joka antaa elämän ja toivon. Sitä, mitä olitte ennen kuin otitte vastaan Valoni, 

en antanut teille. Mutta siitä, mitä teet nyt, minun on pidettävä sinut tilivelvollisena. Tiedät, että katseeni 

löysi sen, joka kätki veljensä verellä tahratun kätensä, sen, joka kätki "riepottuneiden ruusujen terälehdet" 

ja sen, joka yritti kätkeä varkauden tai aviorikoksen sydämessään: Minä näin kaiken, ja sen viitan päälle, 

jolla yrititte peittää häpeälliset tekonne, levitin laupeuteni verhon, jotta kukaan muu kuin minä ei 

tuomitsisi teitä, ja anteeksiantamuksella ja rakkaudella muutin ja puhdistin teidät. 

32 Tämän äänen edessä teidän oli herättävä, ja teidän oli uskottava sen näkymättömän läsnäolon 

edessä, joka puhuu teille. Sanon teille jälleen: autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet näkemättä. 

33 Naisten sydämet liikuttuivat syvästi Jumalallisen Äidin äänestä, ja jokainen Marian sana oli 

kastepisara kärsimyksen kuihtuneille sydämille. Mutta nuoret tytöt, vaimot, äidit, lesket ja myös 

lehvettömät kukat vietiin Neitsyt Marian ihanaan puutarhaan, ja heistä kaikista lähti uusi tuoksu. 

34 Milloin olet valmis viemään saamasi opetukset muille kansoille? Ymmärtäkää, että rakkauden ja 

henkistymisen siemen ei ole vielä itänyt tämän ihmiskunnan sydämessä. Fanaattisuus hallitsee ihmisten 

elämää - uskonnollinen fanaattisuus, rotufanaattisuus, fanaattisuus maailman kunnian ja vallan vuoksi ja 

fanaattisuus oman itsensä vuoksi. 

35 On välttämätöntä, että parannatte elämäänne joka päivä, jotta teistä tulisi esimerkki ja kannustin 

lähimmäisenne elämässä: täyttäkää se tehtävä, jonka Isänne on antanut teille, sillä minä annan teille, että 

voitte nähdä korkeimpien toiveidenne täyttyvän. 

36 Mutta teidän on opiskeltava ja tutkittava opetustani, sillä jos kysyisin teiltä edellisestä oppitunnista 

- voisitteko toistaa sen? Totisesti minä sanon teille: Ei, mutta älkää olko huolissanne, sillä tuon teille tänä 

päivänä toisen, joka muistuttaa teitä edellisestä ja auttaa teitä ymmärtämään sen. Sellainen on Mestarinne, 

joka on pukeutunut kärsivällisyyteen ja rakkauteen. 

37 Toisella aikakaudella jumalallinen Sana tuli ihmiseksi, jotta hänen opetuksensa voitaisiin kuulla 

maan päällä; tällä aikakaudella Sana on valo, joka laskeutuu ihmisen ymmärryselimeen ja kukoistaa 

Elämän Sanana. 

38 Profeetta Johannes ilmoitti tulemisestani tuona aikana; nyt Elia valmistelee hengellistä 

ilmestymistäni tänä aikana tekemällä itsensä ihmisille hengellisesti tunnetuksi; mutta totisesti minä sanon 

teille, että yksi ja toinen edelläkävijä ovat yksi ja sama Henki. 

39 Jokaiseen uuteen aikakauteen liittyi teille ilmestyksiä, jotka selittivät menneisyyden tapahtumia, 

joita ette olleet vielä ymmärtäneet. Lopullinen sato antaa sinulle todellisen viisauden. 

40 Niin kauan kuin ilmentymiseni jatkuu näiden äänenkantajien kautta, Minua ei tunnisteta kaikkialla 

maailmassa; tietyn ajan on kuluttava, sanansaattajieni sydämien on puhdistettava itsensä, ja silloin tämä 

viesti voi tavoittaa ihmiskunnan vapaana aineellisista vaikutteista. 

41 Tämä opetus on tie ikuiseen elämään; jokainen, joka löytää tässä opetuksessa kohottavaa voimaa ja 

täydellisyyttä, osaa yhdistää sen siihen, mitä opetin teille ollessani maan päällä, koska sen ydin on sama. 

42 Ne, jotka eivät osaa löytää opetusteni sisältämää totuutta, voivat jopa vakuuttaa, että nämä 

opetukset eivät johda samaan päämäärään kuin Jeesuksen opetukset; huonojen tulkintojen sokaistamat tai 
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uskonnollisen fanaattisuuden hämmentämät sielut eivät kykene heti ymmärtämään näiden ilmoitusten 

totuutta. Heidän on kuljettava koettelemusten polkua luopuakseen aineellisesta ajattelutavasta, joka estää 

heitä ymmärtämästä ja täyttämästä käskyäni, joka opettaa teitä rakastamaan toisianne. 

43 Minä, Mestari, olen ainoa, joka voi paljastaa teille, että juuri näinä hetkinä miljoonat ja taas 

miljoonat olennot kulkevat tuota tuskallista koettelemusten, kokemusten ja heräämisen polkua, jotta 

heidän silmänsä avautuisivat ja etsisivät horisontteja, jotka ylittävät sen, mitä heidän sydämensä ja 

mielensä ovat kyenneet luomaan. 

44 "Minua janottaa", sanon teille uudestaan, "janoan sinun kohotustasi ja rakkauttasi"; mutta kukaan 

ei anna huulilleni vettä, joka voisi sammuttaa sen; pikemminkin minun on pakko pitää kyljessäni oleva 

haava avoimena ja tuoreena, jotta se ei lakkaisi vuodattamasta Elämän Vettä maailmaan. 

45 Tämä on sen suuren taistelun aika, jota profeetat kuvasivat hengellisissä unissaan ja näyissään; 

aika, jolloin ihmiset vastustavat väkivaltaisuudellaan Minun lakiani, jolloin jokainen aineellinen tai 

henkinen olento, jonka sydämessä on itsekkyyttä, nousee taistelemaan Minun oikeudenmukaisuuttani 

vastaan. Miekka on valmiina, se ei ole ase, joka rankaisee tai tappaa - se on miekka, joka kamppailussaan 

pelastaakseen sen, joka hukkuu itsensä uhriksi, nostaa hänet ylös sellaisella voimalla, että joskus jopa 

hänen ruumiinsa tuhoutuu, jotta hän pääsisi hengen ikuiseen elämään. 

46 Ottakaa nämä opetukset oikein, niin ette ole hämmentyneitä, vaan ymmärrätte pikemminkin syyn 

moniin kauheisiin koettelemuksiin, joita ihmiskunta käy läpi ja joita te ette pysty selittämään. 

47 Ilmiöni tarkoitus on johdattaa henkenne pois kärsimyksen tieltä. Olen kutsunut sinnikkäästi, 

kunnes avasit sydämesi oven; silloin sain sinut tuntemaan siunaukseni ja rauhani hellyyttä, ja sinä 

huudahdit: Kuinka lähellä Herra olikaan minua! 

48 Huomenna sinä tuot tämän hyvän uutisen ihmiskunnalle, joka luuli olevansa kaukana Herrastaan, 

sillä kun se puhuu Jumalasta, se puhuu jostakin saavuttamattomasta, käsittämättömästä ja 

saavuttamattomasta. 

49 Ihmiskunnan käsitys Minusta on lapsellinen, koska se ei ole kyennyt ymmärtämään niitä 

ilmestyksiä, joita olen lakkaamatta antanut sille. Sille, joka osaa valmistautua, Minä olen näkyvä ja 

kosketeltavissa ja läsnä kaikkialla; mutta sille, jolla ei ole herkkyyttä, koska materialismi on kovettanut 

hänet, on vaikea käsittää, että Minä olen olemassa, ja hän tuntee, että Minä olen mittaamattoman kaukana, 

että Minun on mahdotonta tuntea tai nähdä Minua millään tavalla. 

50 Ihmisen on tiedettävä, että hän kantaa Minua sisällään, että hänen hengessään ja omantuntonsa 

valossa hänellä on hallussaan Jumalallisen puhdas läsnäolo. 

51 Kun ihmiskunta vastaanottaa uuden viestini, se tuntee ilon värinää, joka saa sen palaamaan 

henkistymiseen, jonka kautta se tuntee olevansa lähempänä Herraansa. 

52 Yksi syy siihen, miksi tein itseni aineellisesti kuultavaksi ja ilmaisin itseni tällä kertaa, oli se, että 

tuntisitte, etten voi olla kaukana kenestäkään lapsestani ja että Henkinen elämä ei ole kaukana myöskään 

teidän lapsistanne. Osoittaakseni tämän sallin henkimaailman ilmenemisen ja läsnäolon keskuudessanne. 

53 Nämä ovat töitä, joita vain minä voin ja saan tehdä, välittämättä siitä, miten ihmiset niitä 

arvostelevat. Tiedän, että lopulta kaikki tunnustavat työni täydellisiksi. 

54 Kaikkia tänä aikana saamianne ilmentymiä tutkitaan suurimmalla mielenkiinnolla, ja ihmiskunta 

löytää niistä suuria totuuksia ja suuria paljastuksia, sillä mikään Työssäni ei ole pientä. 

55 luottakaa siihen, että tämä Sana saattaa teidät turvalliselle tielle, sillä jos kerran Jeesus kulki ohi, 

eivätkä monet tunteneet Häntä, niin nyt valmistakaa sydämenne vastaanottamaan elämän ydin, jonka olen 

tuonut ihmiskunnalle. Olen täyttänyt apostoleilleni antamani lupauksen palata, mutta minulla on vielä 

monia opetuksia jaettavana kanssanne. 

56 Miksi teen itseni tunnetuksi kouluttamattomien, kömpelöiden ja syntisten keskuudessa? Totisesti, 

ilmoitin teille niinä päivinä, että tulemiseni tapahtuisi silloin, kun maailmassa oli suurta turmelusta.  

57 Teille on myös ilmoitettu suuresta sekasorrosta, ja se on tulossa; silloin on välttämätöntä, että on 

olemassa kirkas majakka, joka suunnistaa haaksirikkoutuneet, jotta he löytävät oikean polun. Mutta 

totisesti, sanon teille, tämä majakka on jo sytyttänyt valonsa ja valaisee maailmaa: minä olen se, joka 

lähestyn ihmisen sydäntä saadakseni hänet kuulemaan ääneni. 

58 Sanon teille jälleen kerran, että se, joka pitää Sanani ja seuraa opetuksiani, pelastuu. 



 

12 

59 En ole tullut herättämään uskonnollista fanaattisuutta ihmisten keskuudessa; oppini on hyvin 

kaukana väärien asioiden opettamisesta; haluan parannusta, uskoa, rakkautta, hengellisyyttä. Fanaattisuus 

on tumma side silmien edessä, on epäterve intohimo, on pimeyttä. Varo, ettei tämä paha siemen pääse 

sydämeesi. Muistakaa, että fanaattisuus näyttää joskus rakkaudelta. 

60 Ymmärtäkää, että tämä pimeys on koetellut ihmiskuntaa tänä aikana. Ymmärtäkää, että vaikka 

pakanakansat ovat kadonneet maan päältä ja suurin osa ihmiskunnasta tunnustaa palvovansa todellista 

Jumalaa, ihmiset eivät tunne Minua eivätkä rakasta Minua, sillä heidän sotansa, vihansa ja harmoniaansa 

puute ovat todiste siitä, etteivät he vielä anna Minun elää sydämissään. 

61 Tämän uskonnollisen fanaattisuuden ja epäjumalanpalveluksen pimeyden yllä lähestyvät suuret 

pyörremyrskyt, jotka puhdistavat tämän ihmiskunnan hengellisen kultin. Kun tämä työ on tehty, rauhan 

sateenkaari loistaa äärettömyydessä. 

62 Vain Minun ääneni jumalallisessa oikeudenmukaisuudessaan voi kertoa teille, että ette ole 

täyttäneet tehtävääsi maan päällä ettekä hengellisessä avaruudessa, kun olette kulkeneet sen läpi. 

63 Minulla ei ole mitään esteitä kommunikoida ihmisten kanssa ja tehdä tahtoni heille tunnetuksi. 

Katsokaa, minun ilmestykseni eivät vaatineet vanhurskaita miehiä, sillä annoin teille sanani syntisten 

kautta, ja siitä voitte löytää lisää todisteita voimastani ja armostani. 

64 Haluan, että jokainen, jonka tämä viesti tavoittaa, puhdistaa itsensä täällä maan päällä 

harjoittamalla tätä taivaallista opetusta, niin että kun hän palaa tuonpuoleiseen, hänen sielunsa on jo 

puhdas. 

65 Jokainen sana, joka minusta lähtee, on ikuista elämää. Tänään saatte sen ihmisen äänenkantajan 

kautta. 

66 Sanon teille, että on hyvä merkki, että olette tällä hetkellä saaneet yhteyden Isään 

ymmärryselimenne kautta; mutta teidän on myös tiedettävä, että tämä muoto ei ole täydellisyyden 

päämäärä eikä huippu; että Herra on ennen ja kaikkina aikoina puhunut maailmalle ihmisten suun kautta. 

Kuitenkin tämä ilmentymä täällä keskellä materialistista ihmiskuntaa ja maailmaa, joka ei ole herkkä 

hengelliselle, on ihme, jonka ihmiset katsovat huomenna vain Jumalan teitä kohtaan tunteman rakkauden 

syyksi; mutta se on myös todiste siitä, että ihmishenki tuntee impulssin nousta hengellisesti. 

67 Tämä on uuden aikakauden kynnyksellä; ensimmäiset säteet alkavat herättää ihmisiä. Kun uskonne 

ja henkinen kohotuksenne käsittää Minut syvemmällä ymmärryksellä kuin se, mitä tällä hetkellä vielä 

pidätte oikeudenmukaisena, ikuisena ja täydellisenä, silloin näette Minut äärettömyydessä, kun lähetän 

valoni kaikille olennoille. 

68 Jumaluuteni on hengellesi kuin valo keskipäivällä. Kuin tähti, joka valaisee maailmankaikkeutta ja 

antaa sille elämän, se loistaa huipullaan. Ja sydämet, jotka ovat yhteydessä Isäänsä, saavat Hänen 

jumalalliset säteensä suoraan hengestä henkeen tapahtuvan täydellisen yhteyden kautta, joka on tavoite ja 

ihanne Isän ja lasten välisessä harmoniassa ja myös veljien ja sisarten välisessä harmoniassa. 

69 Minun on kysyttävä teiltä, ihmiset: Mitä olette tehneet teille uskomillani siemenillä? Mitä olette 

kylväneet pelloillenne? Oletteko raivanneet polkuja, jotta veljesi voivat tulla luokseni? Suuri on se joukko, 

joka kuuntelee minua tänä aikana, mutta pieni on se osa, joka seuraa minua todellisuudessa. Katson 

sydämenne sisimpään ja sanon teille: älkää pyytäkö Minua tuomarina, etsikää Minua aina Isänä ja 

Mestarina, niin avaan teille salaisen aarrekammioni ja tunnette olonne turvalliseksi. 

70 Uudessa tulemisessani, kuten menneinä aikoina, olen jättänyt aarrekammioni avoimeksi 

paljastaakseni teille monia opetuksia, sillä Isälle tuottaa iloa, kun Hän paljastaa lapsilleen uusia opetuksia. 

Mutta voi teitä, jos myös te otatte vastaan jumalalliset käskyni ja unohdatte ne tai ette täytä niitä 

rakkauden puutteessa, sillä silloin te tekisitte Isästänne tuomarin! 

71 Kuinka Maria itki kurjuuttasi! Kuinka paljon oletkaan velkaa hänen hellyydelleen ja 

rakkaudelleen! Sekä ne, jotka kutsuvat häntä, että ne, jotka eivät tunnusta häntä, hän saa heidät kaikki 

tuntemaan äidillisen lämpönsä ja hellittelynsä äärettömät ilot. Todellakin, sanon teille, että ennen kuin 

sielut saavuttavat Minut, heidän on löydettävä Maria, Jumalallinen Äiti, tieltään. 

72 Tänä aikana teillä on myös paimen. Kuten Mooses, joka johdatti teidät pois Egyptistä ja toi teidät 

yhtenäisenä autiomaan läpi Siinain vuoren juurelle, jotta voisitte kuulla Isän äänen ja vastaanottaa Hänen 

lakinsa, niin myös Elia on valinnut teidät tänä aikana maan eri kolkista tuodakseen teidät hengellisen 
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valmistautumisen kautta uuden vuoren juurelle, josta kuulette jumalallisen ääneni ja otatte vastaan 

ilmestykseni. 

73 Katso, tässä on Elia, se, jonka opetuslapset näkivät Mooseksen ja Jeesuksen kanssa hengellisessä 

näyssä Taborin vuorella. Nyt on hänen aikansa. Vahvista henkeäsi hänen läsnäolonsa lämmössä ja herätä 

toivoon. 

74 Totisesti sanon teille, että tämä päätöksenteon aika maan päällä on ratkaiseva myös koko 

maailmankaikkeudelle, ja samalla kun puhun teille tässä muodossa, annan itseni tuntua myös muissa 

maailmoissa ja muilla aloilla. Henkeni on kaikkialla läsnä. 

75 Rukoilkaa, ihmiset, rauhan hengessä ja rauhallisin ajatuksin, jotta voitte voittaa kiusaukset. Älkää 

tyytykö kotinne tai kansakuntanne rauhaan. Työskennelkää kaikkien veljienne rauhan puolesta. 

"Rakastakaa toisianne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 84  
1 En ole pitänyt teitä suurina tai pieninä, vaan olen puhunut teille kaikille kuin lapsille, joita rakastan 

samalla tavalla. Etsikää opetukseni hengellistä sisältöä ja levittäkää sitä, ja mitä enemmän välitätte sitä 

veljillenne, sitä enemmän teille annetaan. 

2 Armoni auttaa sinua kestämään sovituksen kipua, jonka kautta puhdistat sielusi. Säilyttäkää 

hengellisen kohotuksen tila parhaan kykynne mukaan, jotta ette purskahda nyyhkytykseen uudestaan 

läsnäollessani. 

3 Monista eri paikoista ihmisjoukot ovat tulleet etsimään Sanaani; he tuovat murheensa ja 

päivittäiset tarpeensa eteeni. Näen ahdistukset ja kärsimykset, joita kansakunnat käyvät läpi, ja pyydän 

teitä lähettämään heille rauhan viestin rukouksillanne, jotka ovat syvästi tunnettuja ja täynnä myötätuntoa. 

Pyytäkää esirukousta veljienne ja sisartenne puolesta; "pyytäkää, niin teille annetaan". 

4 Jos teillä on uskoa Minuun ja luotatte Sanaani, sota ei tule tähän kansakuntaan, ja tämä on jälleen 

yksi todiste siitä, että Jumalallinen Henkeni laskeutui päällenne. Ansiot, jotka sinun on hankittava, jotta 

tielläsi tapahtuisi ihmeitä, ovat: (moraalinen) uudistuminen, rukous, laupeus, hyvä tahto ja rakkaus veljiäsi 

kohtaan. 

5 Te, jotka muodostatte yhteisön, jonka kohtalona on antaa todistus ja todistus Minun 

ilmestymisestäni tänä aikana, älkää horjumatta, älkää antako kansanne, kauppapaikkojenne ja peltojenne 

nähdä veljienne veren virtaavan, älkääkä todistako surua tai nälkää lapsissanne. Annan teille valon aseet, 

jotta voitte puolustautua kaikkia ansoja vastaan. Olen myös näyttänyt teille, miten säilyttää sielun ja 

ruumiin terveys, jotta voitte olla vahvoja. Kyllä, ihmiset, älkää jatkako tautien haastamista, älkää 

unohtako, että aina tottelemattomuus avaa niille ovet. Rukoilkaa itsenne ja koko ihmiskunnan puolesta. 

Niille, jotka vuodattavat kyyneleitä kansojen vuoksi, jotka käyvät läpi kovia koettelemuksia, sanon, että 

rauha palaa heille uudestaan. Niistä, jotka tänään tappavat toisiaan ja sotivat veljien kesken, tuon esiin ne, 

jotka huomenna saarnaavat ja harjoittavat rakkautta keskenään. Voimani on suuri, älkää epäilkö sitä. 

Tulette näkemään Minun rakentavan uuden maailman tämän ihmiskunnan raunioille, jossa ei ole 

jälkeäkään siitä, mikä oli syntiä. 

6 Jos olen kutsunut monia kansoja ja kansoja kuuroiksi, se johtuu vain siitä, että ääneni soitti 

kaikkien sydämien oville, eivätkä he ymmärtäneet kutsuani. Ne, jotka ovat langenneet intohimojen 

kuiluun, voivat hyvinkin pilkata Minua täällä maailmassa, mutta kun he kerran ovat Läsnäolossani, heidän 

on tunnustettava, että Minä olin jokaisen ihmisen ja jokaisen kansan kanssa ajoissa varoittaakseni ja 

varoittaakseni heitä. En aseta teitä ennakkoluulojen kohteeksi ketään vastaan, vaan kehotan teitä aina 

antamaan ajatustenne vaeltaa ympäri maailmaa rauhan hengessä, vaikkakin varoitan teitä, ettette anna 

vieraiden opetusten tai väärien lupausten pettää itseänne, jotta ette anna rikkaruohojen, eripuran ja 

itsekkyyden kylväytyä sydämiinne. Suorita tehtäväsi ja jätä loput minulle. 

7 Totisesti sanon teille, että luonnonvoimat ovat valmiita vapautumaan kuuliaisina jumalalliselle 

oikeudelle. He suorittavat puhdistustyön. Mutta sanon teille myös: Vaikka ihmiskunta katoaisi maan 

päältä, Nimeäni ja Läsnäoloani ei voida koskaan poistaa hengestä. 

8 Opetuslapset, kestäkää pilkkaa ja pilkkaa, kunnes maailma tajuaa, että ette olleet erehtyneet. 

Annan sille runsaasti merkkejä ja todisteita, jotka saavat sen heräämään ja avaamaan silmänsä valolle. 

Mutta teidän on ponnisteltava, sillä en lähettänyt teitä maailmaan nukkumaan. Tänään, kun olette 

heränneet Mestarinne kutsuun, teidän on hyödynnettävä aika mahdollisimman hyvin, jotta voitte lopulta 

näyttää Minulle siemenistänne runsaan sadon. 

9 Tulkaa opetussanani luo ja täyttäkää henkenne viisaudella. Maailmassanne vallitsevan kaaoksen 

keskellä olette löytäneet tämän rauhan keidas, jossa voitte kuulla enkelien äänen sanovan teille: "Rauha 

maan päällä hyvätahtoisille ihmisille." 

10 Jos jotkut lähimmäisistänne saavat tietoa näistä opetuksista, antakaa heidän tehdä niin. Uudet 

opetuslapseni ovat hajallaan ihmiskunnan keskuudessa, ja jos epäuskoiset pilkkaavat teitä ja panettelevat 

teitä, antakaa heille anteeksi, minä puolustan teitä. Monet niistä, jotka arvioivat sinut tänään väärin, 

siunaavat sinua huomenna. matkallanne pitäkää aina mielessänne esimerkki, jonka annoin teille toisella 
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aikakaudella; se auttaa teitä kantamaan ristinne kärsivällisesti. Muistakaa, että minua ei tunnustettu niin 

kauan kuin elin maan päällä, ja minut tunnustettiin ihmisten keskuudessa vasta kauan muutokseni jälkeen. 

11 Olkaa kärsivällisiä ja ymmärtäväisiä, sillä ihmiskunta ei tunnista teitä, vaan minun työni, minun 

opetukseni, ja se on ikuista. Tehtäväsi on välittää sanoillasi ja teoillasi viesti, joka paljastaa ihmisille 

tavan, jolla he voivat ottaa askeleen kohti täydellisyyttä. 

12 Todellakin janoan ja janoan rakkauttanne ja ymmärrystänne. Teillä kaikilla on intuitiivinen tieto 

siitä, että olen olemassa, mutta kuka tuntee Minut? Todellisuudessa käsityksenne Jumaluudestani on 

hämärtynyt, sillä rituaalienne ja kuvienne kautta olette rajoittaneet ja vääristäneet Minua. Vapauttaakseni 

teidät tästä erehdyksestä Sanani jatkaa laskeutumistaan henkenne päälle ehtymättömän virran tavoin siihen 

asti, kunnes tahdon määräämä aika koittaa. Opetukseni ja ilmestykseni kertovat teille, kuka olette, mikä on 

alkuperänne ja mikä on lopullinen päämääränne, mutta kun tunnette itsenne, opitte myös tuntemaan Isänne 

paremmin. Kerron teille, että sitä, mitä olen paljastanut teille tässä Sanassa ja mitä aion vielä paljastaa 

teille, ei yksikään maailman mestari olisi voinut opettaa teille, vaikka hän olisi kuinka viisas, sillä vain 

minä voin paljastaa mittaamattoman silloin, kun teidän on tarpeen tietää se. 

13 Niinpä ilmenemiseni kolmannella aikakaudella oli jotakin, mitä ihmiskunta ei osannut ennakoida, 

koska se unohti ennustukset, mutta tänään olen tullut niiden täyttymyksenä. Niiden äänenkantajien kieli, 

joiden kautta olen tehnyt itseni ihmisille tunnetuksi, on ollut yksinkertaista, mutta tämän sanan ydin 

sisältää rakkauteni ja viisauteni. 

14 Se, joka tutkii Kolmannen Aikakauden Henkistä Oppiani ja todistaa siitä teoillaan, käsittää 

hengellään, sydämellään ja mielellään kaiken sen, mitä Jumaluuteni on paljastanut menneinä aikoina, ja 

hänen tulkintansa noista opetuksista on oikea. Laini nousee uudestaan ihmisten keskuuteen tuhoamaan 

kaikki ne valheet, joita he ovat luoneet peittääkseen ja suojellakseen pahuuttaan. Elämän ja totuuden kirja 

avataan kaikkien maan kansojen edessä, eikä kukaan voi pettää heitä. 

15 Fariseusten kasvoilta putoaa tekopyhyyden naamio, ja heidän suunsa, joka aina valehteli 

tarjotessaan pelastusta ihmiskunnalle, vaikenee ikuisiksi ajoiksi; mutta te ette saa osoittaa heitä tai 

paljastaa heitä. 

16 Kun kirjanoppineet toivat aviorikoksen tehneen naisen eteeni toisella aikakaudella, kosketin 

jokaisen heistä henkeä paljastamatta heitä julkisesti, koska olin sekoittanut heidät tuomiooni. Etusormeni 

kirjoitti maan tomuun kaikkien niiden rikkomukset, jotka tulivat katsomaan, mitä Jeesus kirjoitti. Niille 

teistä, jotka kuuntelette uskomatta, sanon tänään: olkaa hiljaa ja miettikää, kun kuulette tätä Sanaa, jotta 

voitte myöhemmin arvioida, ja silloin ymmärrätte, että olen antanut teille tällä kertaa rakkauteni, jotta 

voitte pisara kerrallaan juoda tätä voimaa, jota ette löytäneet itseltänne. Harvat ovat ne, jotka seuraavat 

minua, ja minä käytän heitä siemeneni levittämiseen. 

17 Olen kaikkien ihmisten, kaikkien uskonnollisten yhteisöjen ja kaikkien lahkojen Jumala, ainoa, ja 

kun avaan salaisen aarrekammioni ja jaan aarteita runsaasti kaikille - miksi he eivät tunnistaisi Minua 

siellä? Kukaan ei voi elää ilman ajatusta Jumalasta, vaikka tapa, jolla hän käsittää Hänet, on 

epätäydellinen, ja niin on myös hänen Jumalanpalvontansa. Otan vastaan kaikkien lasteni uhraukset, mutta 

Isä haluaa nyt vastaanottaa oikean kunnianosoituksen, joka on Hänen arvoisensa. 

18 Opetukseni ei orjuuta ketään, se vain kohottaa elämääsi inhimillisesti ja hengellisesti. Se, joka 

haluaa olla todellinen Jumalan lapsi tekojensa tähden, ei pysty pitämään itsellään kaikkea sitä, mitä hän on 

minulta saanut. Kuinka paljon onkaan niitä, joilla on paljon tietoa ja jotka näyttävät olevan viisauden 

lähteitä, mutta jotka itsekkyytensä vuoksi ovat todellisuudessa vain pimeyden kuoppia! 

19 Olkaa Jeesuksen opetuslapsia, niin teistä tulee ihmisten veljiä. Tunne mitä teet ja mitä puhut. Joka 

ei tunne rakkauttani sydämessään, älköön puhuko rakkaudesta, sillä hän toimisi totuudenvastaisesti. 

Puhuakseen rakkaudesta hänen pitäisi odottaa, kunnes siemeneni itää hänen sydämessään. Annan teille 

riittävästi aikaa saavuttaa varustautumisenne, transformaationne ja täydellisen transformaationne. 

Muistakaa, että monet teistä olivat epäuskoisia, kun tulitte tänne kuulemaan tätä Sanaa. Ilmiöni aikana 

jotkut jopa pilkkasivat ja toiset tekivät pilaa niistä äänenkantajista, joiden kautta puhuin teille noina 

hetkinä. Mutta minä odotin sinua, puhuin sinulle omantuntosi kautta, ja sen jälkeen pyysit minua 

katumuksen kyynelein antamaan sinulle anteeksi epäilyksesi. Nyt seuraat minua horjumattomalla uskolla 

huolimatta koettelemuksista ja esteistä, joita elämänpolullasi usein esiintyy. Minä olen kylväjä, taistelija, 

joka ei koskaan lepää. 
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20 Antaakseni teille konkreettisen todisteen totuudellisuudestani olen ennustanut teille monia 

tapahtumia, jotka olivat lähellä tapahtua. Niinpä olette kokeneet sodan puhkeavan sen jälkeen, kun olin 

ilmoittanut teille lähestyvästä sodasta, vaikka kaikkialla vallitsi vielä rauha. Kun kerroin teille, että 

luonnonvoimat vapautuisivat ja että ne olisivat ystävinä joillekin mutta vihollisina toisille, kuinka pian 

saitte kokea sen toteutumisen. Mutta olen myös täyttänyt lupauksen, jonka olen antanut jokaiselle teistä 

hänen elämänsä eristäytyneisyydessä. Ja jos ette näe monien profetioideni toteutuvan, se johtuu siitä, että 

ne on annettu aikaa varten, joka on monta sukupolvea teidän jälkeenne. Mutta nyt tiedätte, mitä tälle 

maailmalle, ihmiselle ja hänen sielulleen tapahtuu tulevina aikoina. Jo kauan sitten ilmoitin teille merkit, 

jotka enteilevät nykyistä aikakautta ja uutta ilmestystäni; myös enteet osoittivat itsensä merkityksellisinä ja 

selkeinä vahvistaakseen totuuteni. Ilmoitan teille jo nyt niistä, jotka edeltävät hengellistä taistelua ja sen 

jälkeen rauhan aikaa. Profetian valo on jälleen kerran ihmisten keskuudessa. Sanani on täynnä profetioita, 

ihmiset näkevät tulevaisuuden unien, näkyjen tai ennakkoaavistusten kautta. Muinaiset profeetat 

ennustivat tämän ajan profeetoille. Ne eivät ole kangastuksia, joita näette, vaan teidän on ohjattava 

hengellisiä lahjoja hyvällä tavalla, jotta Pyhän Hengen valo heijastuisi teissä. Teidän on annettava 

ihmisille todellisia todisteita, ja silloin monet uskovat näiden todisteiden perusteella. Tähän kansaan tulee 

miehiä ja naisia suurina joukkoina, ihmisiä, jotka ovat muista roduista ja puhuvat muita kieliä; teidän on 

otettava heidät kaikki vastaan. Totisesti minä sanon teille: Koska Herran temppelissä, hänen pöydässään, 

ei ole vieraita eikä muukalaisia, älkää te, jotka olette Herran lapsia, kääntykö pois niistä, jotka ovat teidän 

veljiänne ja sisarianne. 

21 Näytän sinulle tehtäväsi. Hyväksykää elämä sellaisena kuin annan sen teille. Mene hiljaa askel 

askeleelta. Tällä tavoin olette niittäneet rikkaan sadon maan päällä, vaikka eläisitte siellä vain lyhyen 

aikaa. Silloin ette ole niiden kaltaisia, jotka - vaikka he ovat eläneet maan päällä pitkään - tulevat 

läsnäolooni yhtä kurjina ja paljaina kuin he olivat aloittaessaan elämänpolkunsa. 

22 Tee elämässäsi hyviä tekoja, joilla on hengellinen sisältö tai tarkoitus. Tehkää monia tekoja, joita 

ei tunneta tai nähdä, koska ne tehdään sydämellä. 

23 Pitäkää Ohjeideni kirja edessänne, älkää antako sen opetusten mennä ohitsenne kuulematta. 

Totisesti sanon teille, tulee hetki, jolloin vaadin teiltä yhteenvetoa ja selitystä kaikesta siitä, mitä teille on 

ilmoitettu. Elämäkin vaatii sinulta tätä oppia niiden koettelemusten kautta, joita se asettaa tiellesi; mutta 

kuka muu on elämä kuin minä, joka olen antanut valoa mielellesi, herkkyyttä sydämeesi ja lahjoja ja 

kykyjä koko olemuksellesi, jotta ymmärtäisit olemuksesi syvää ja ikuista kieltä? 

24 Opetuksessani näytän teille, että teidän on elettävä niin, että jopa elämän katkerimmissa tilanteissa 

teidän on oltava onnellisia siitä, että olette siellä, koska tiedätte olevanne Jumalan lapsia; ja opetan teitä 

myös arvostamaan kaikkea, mikä ympäröi teitä, jotta nautintonne olisivat terveitä ja aitoja. 

25 Maailma on suuri puutarha, jossa kasvatan sydämiä, mutta tällä kertaa huomasin kaikkien sen 

kukkien kuihtuneen. Tulen kastelemaan teidät uudestaan, enkä lopeta pyrkimystäni hoitaa niitä 

antaumuksella, kunnes hengitän tämän hengellisen puutarhan tuoksun. Kun kukinnot kerran avautuvat, 

ihmisten keskuudessa tapahtuu ihmeellisiä merkkejä ja ilmestyksiä. 

26 Nämä äänenkantajat täällä, joista Sanani purkautuu tällä hetkellä, olivat kasveja, jotka kivun 

paahtava aurinko oli kuivattanut; mutta jumalallinen sade laskeutui heidän päälleen, ja he kukoistivat. 

Heidän huuliltaan tulevien lauseiden kauneus ja nektari ovat kuin kukkia. 

27 Tämä kansa, joka osasi hengittää tuon tuoksun ja säilyttää sen siemenen, on niin ikään kukoistanut 

ja kantanut hedelmää. Se on pieni puutarha, josta huolehtiva rakkauteni valitsee hedelmällisimmät kasvit 

suuren joukon uskon ylläpitämiseksi; sillä totisesti sanon teille: Minä olen ikuisuuden siemen. Maria on 

jumalallinen sade. Katso, kuinka Luoja ja Äiti valvovat jumalallisessa Luojassa hänen työtään. 

28 Toisen aikakauden sanani ovat olleet pelastustie niille, jotka ovat pitäneet niistä kiinni. Autuaita 

ovat ne, jotka ovat luottaneet opetukseeni. Mutta älkää luulko, että kaikki, jotka väittävät uskovansa 

Minuun, luottavat Sanaani tai harjoittavat opetustani. Näen ihmisten horjuvan koettelemuksen hetkellä 

anteeksiannon suhteen, kuten Jeesus opetti, tai puolustautuvan vaistonsa mukaan. Sydämessään he 

tuntevat, että Mestarin opetusten toteuttaminen käytännössä on vaikeaa. Heille sanon: Niin kauan kuin 

heillä ei ole uskoa ja lähimmäisenrakkautta, opetukseni ei voi ohjata heidän sydämiään. Mutta minä 

lähetän maan kansoille hyveellisiä miehiä, jotka osoittavat heille uskon voiman ja myös ne ihmeet, joita 

anteeksianto, laupeus ja rakkaus tekevät. 
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29 Ilman uskoa ja ilman lain täyttämistä Sanani on vain kuin uinuva siemen, joka ei itäne kylvön 

jälkeen, sillä se, mikä tekee tästä siemenestä hedelmällisen, on hyve. Kun tämä Sana saavuttaa kaikki 

sydämet, monet pitävät Herran tuomiota liian ankarana. Siksi sanon teille, että olette maailma, joka 

tarvitsee uskoa voidakseen tuntea ja ymmärtää Minut. 

30 Sanon kaikille teille, jotka kutsutte itseänne kristilliseen maailmaan kuuluviksi, että tuomioni on 

suopea, kun otatte huomioon, että on kulunut kaksikymmentä vuosisataa siitä, kun toin teille jumalallisen 

viestin, jotta voittaisitte sen avulla maailman, lihan, intohimot ja kuoleman, ja silti näen teidän edelleen 

luottavan kaikessa omiin voimiinne, tunteisiinne ja ajattelutapaanne. Mutta jos lihan vaistot ovat edelleen 

vallalla hengen hyveiden yli, se johtuu vain siitä, että olette edelleen enemmän materiaa kuin henkeä. 

31 Taistelu lähestyy; joidenkin usko taistelee toisten epäilyksiä vastaan, toisten moraali toisten 

pahuutta vastaan. Mutta kuten menneinä aikoina, huolehtiva rakkauteni on niiden lasten kanssa, jotka 

luottavat minuun, ja autan heitä saamaan aikaan ihmeellisiä tekoja, kuten voi tapahtua vain silloin, kun 

ihmisellä on aito usko Jumaluuteeni. 

32 Teidän on ymmärrettävä, etten etsi ainoastaan niitä, jotka uskovat Minuun, vaan tulen 

pikemminkin niiden vuoksi, jotka epäilevät olemassaoloani. Toisella aikakaudella, kun tulin luvattuna 

Messiaana, ilmestyin niiden ihmisten keskuuteen, jotka uskoivat näkymättömään Jumalaan; mutta 

sanomani ei ollut vain Israelille, vaan kaikille pakanakansoille, jotka eivät tunteneet minua. En tullut 

pelastamaan joitakin ja antamaan toisten kadota. 

33 Mahtava puu ojentaa oksansa antamaan suojaa kaikille, ja se tarjoaa hedelmänsä ilman suosiota. 

Muistatteko, että olen koskaan kutsunut teitä kansoiksi, joille ette saa tuoda Sanaani? En ole koskaan 

opettanut teitä etsimään syitä kieltää keneltäkään Valoni. olitteko vanhurskaita, kun tein teidät arvokkaiksi 

kuulemaan Sanaani ja vastaanottamaan armolahjani? Minä sanon teille: Ei. 

34 Löysin teidät tekemästä syntiä, ja niinpä valitsin teidät (niin kuin olitte) johdattaakseni teidät 

uudistumisen lähteelle, jotta tekisitte huomenna saman veljillenne. Tämä on se aika, jolloin syntiset 

pelastavat syntiset ja jolloin "kuolleet" nousevat ylös herättääkseen "kuolleensa". Kovettuneet sydämet, ne, 

jotka näkivät leskien, orpojen, nälkäisten ja sairaiden kulkevan ohi ilman, että heidän sydämensä säikeet 

liikahtivat, heräävät nyt rakkauteen, vapisevat vieraan tuskan edessä ja tuhoavat itsekkyytensä. He jopa 

unohtavat itsensä jakaakseen veljiensä tuskan. 

35 Ne, jotka eivät tunne kipua, eivät voi ymmärtää niitä, jotka kärsivät. Tästä syystä käytän apunani 

niitä, jotka ovat usein juoneet kärsimyksen maljasta, jotta he voivat ymmärtää ihmisten kurjuutta ja tuoda 

heille todellista lohdutusta. 

36 Se, joka on tehnyt syntiä ja sen jälkeen palannut hyvälle tielle, ei voi koskaan närkästyä 

lähimmäistensä rikkomuksista. Sen sijaan hän on anteeksiantava ja ymmärtäväinen. 

37 Jokainen, joka herää tämän valon kirkkauden vaikutuksen alaisena, ymmärtää, että nyt on hänen 

aikansa työskennellä ihmiskunnan hyväksi säästämällä muutaman hetken maailmalle omistamastaan ajasta 

omistamalla sen hyväntekeväisyyden hengelliseen harjoittamiseen. Näin te rakastatte Herraa ja palvelette 

veljeänne. 

38 Älkää kuuluko niihin, jotka nähdessään kaiken sen, mitä maailmassa tapahtuu, huudahtavat: 

"Tämä on tuomion ja kuoleman aika, jonka jälkeen meitä odottaa ehkä helvetti!"." 

39 Kerron teille, että nyt on sovinnon ja ylösnousemuksen aika, ja että sen jälkeen Taivaani rauha 

odottaa kaikkia, jotka uskovat ja lähtevät seuraamaan Sanaani. 

40 Henkeni iloitsee, kun näen itseni niiden ympäröimänä, joita olen kutsunut opetuslapsikseni tänä 

aikana. Teidät on ennalta määrätty täyttämään henkinen tehtävä tällä kolmannella aikakaudella. 

41 Tie, joka sinun oli kuljettava saadaksesi lopulta tämän ilmestyksen, oli pitkä. Silti ette tunne 

väsymystä, sillä henki, joka kykenee nousemaan materian ja maailman intohimojen yläpuolelle, ei 

koskaan väsy etsimään Minua tai seuraamaan Minua. Tänä aikana olen vuodattanut Rakkauden Henkeni 

jokaiseen henkeen ja jokaiseen mieleen, jotta voitte avata henkiset silmänne ja nähdä todellisen elämän 

kaikessa täyteydessään. "Jokainen silmä tulee näkemään Minut", sanoin teille tästä ajasta, ja totuudessa 

jokainen silmä alkaa nyt nähdä Minut. 

42 Ihmiset ovat nyt heräämässä ja epäilemässä totuutta. Monet opetukset ilmoitetaan heidän 

hengelleen suoraan, sillä ihmiset eivät opeta niitä heille. Kun tämän päivän ihmiset kuulevat ääneni 

sydämensä pohjasta, he eivät enää siirry pois luotani, koska he ovat tunteneet rakkauteni ja nähneet 
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totuuteni valon. Te olette valon lapsia, trinitaariset-marialaiset spiritistit, koska te olette kokeneet Pyhän 

Hengen tulon ja kuulleet hänen ilmestyksensä. Olisiko oikein, että valon lapset luovat pimeyttä ihmisten 

keskuuteen? Ei, lapseni. 

43 Sydämenne on levoton ja sanoo Minulle: "Mestari, miksi Sinä et usko meihin?" "Mestari, miksi et 

usko meihin?" Vastaan teille tähän: Annan teille nämä merkit, koska tämä valon aika on myös valheiden, 

petoksen ja vaarojen aikaa, sillä ympärillänne pahan voimat pelaavat peliään, jotka tuhoavat ihmisiä ja 

jotka voivat himmentää valonne, jos ette ole varuillanne. Nyt ei ole valon aika, koska ihminen on 

sytyttänyt sen, vaan koska olen tuonut teille ilmestykseni lupausten täyttymyksenä. Nyt on valheiden aika 

- ei kuitenkaan sen vuoksi, että tulen ihmisten luo, vaan heidän pahuutensa vuoksi, joka on saavuttanut 

huippunsa. 

44 Viimeinen taistelu lähestyy, mutta en puhu teidän veljessodistanne, vaan Valon taistelusta kaikkea 

väärää, epäpuhdasta ja epätäydellistä vastaan. Tunnistakaa aika, jossa elätte, jotta voitte kiirehtiä 

varastoimaan rakkauden aseita ja hengellistä voimaa. Ymmärtäkää jo nyt, että tässä taistelussa te ette 

taistele vain oman uskonne ja pelastuksenne puolesta, vaan teidän on itsenne unohtaen käännyttävä niiden 

puoleen, jotka ovat vaarassa kadota. 

45 Tämä aika on valon aikaa, koska ihmishenki on kerännyt valoa kehityksensä ja 

elämänkokemuksensa ansiosta. Älkää enää itkekö menneisyyttänne, mutta käyttäkää silti kaikkia sen 

opetuksia, jotta näkisitte polkunne valaistuvan yhä enemmän ettekä enää kompastuisi tai olisi epävarma 

risteyksissä. 

46 Henkinen menneisyytesi ei ole lihan tiedossa. Annan sen painautua henkeesi niin, että se on kuin 

avoin kirja ja paljastuu sinulle omantunnon ja intuition kautta. Tämä on minun oikeuteni, joka 

tuomitsemisen sijaan antaa teille mahdollisuuden hyvittää rikkomuksenne tai korjata virheenne. Jos 

menneisyys pyyhittäisiin pois mielestänne, joutuisitte käymään menneisyyden koettelemukset läpi 

uudelleen, mutta jos kuulette kokemuksenne äänen ja annatte sen valon valaista teitä, näette polkunne 

selvemmin ja horisontin kirkkaammin. 

47 Maailma antaa teille monia iloja, joista osan olen antanut ja osan luonut ihminen. Nyt olette 

kokeneet, että ette ole pystyneet saamaan niitä, mikä on aiheuttanut kapinaa toisissa ja surua toisissa. 

Minun on kerrottava teille, että tänä aikana monien ei sallita nukahtaa tai kadota lihan nautintoihin ja 

tyydytyksiin, koska heidän tehtävänsä on täysin erilainen. Totuuden nimissä sanon teille, että 

ihmiskunnassa ei ole yhtään henkeä, joka ei olisi tuntenut kaikkia nautintoja ja syönyt kaikkia hedelmiä. 

Tänään henkesi tuli (maan päälle) nauttimaan Minua rakastamisen vapaudesta eikä olemaan maailman, 

kullan, himon tai epäjumalanpalveluksen uusi orja. 

48 Jaakobin unen tikapuut on esitetty silmiesi eteen*, jotta voit nousta niitä ylös halutessasi 

suurempaa arvokkuuttasi ja täydellisyyttäsi. Henkinen lakini ei vapauta teitä maallisista 

velvollisuuksistanne. Teidän on etsittävä keino, jolla molemmat lait voidaan sovittaa yhteen, jotta 

täyttymyksenne voi olla täydellinen Jumaluuteni ja maailman edessä. 
* Tämä viittaa Jaakobin tikapuiden symboliseen esitykseen tässä ja muissa kokoontumishuoneissa. 

49 Hyvä sotilas ei saa paeta taistelua, hän ei saa menettää rohkeuttaan sotahuhujen vuoksi. Tässä 

maailmanlaajuisessa taistelussa, joka on tulossa tiellenne, teidän on oltava sotilaita. Teidän asianne pitäisi 

olla oikeudenmukaisuus, ja teidän aseidenne pitäisi olla rakkaus, hyvä tahto ja aktiivinen armo. Ilman, että 

olette täysin tietoisia siitä, olette taistelleet jo pitkään vihollista vastaan, joka on paha, joka lietsoo sotaa ja 

vihaa. Aseesi taistelevat paitsi näkyviä elementtejä myös näkymättömiä olentoja vastaan. Auttaakseni teitä 

tässä taistelussa olen antanut teille hengellisen näkemisen ja ilmestyksen lahjat, jotta voitte havaita suden, 

kun se väijyy teitä. 

50 Haluan, että opetuslapseni oppivat elämään sopusoinnussa koko luomakunnan kanssa, elämään 

ajan mukaisesti, jotta he saavuttavat määränpäänsä oikeaan aikaan, Minun määräämälläni hetkellä, jotta 

olette jo läsnä ja voitte vastata Minulle, kun kutsun teidät luokseni. 

51 Sillä hetkellä henkesi nousee luokseni pyytämään apuani. Se tietää, että olen antanut sille kykyjä, 

jotka ovat ikuisia ja sille luontaisia. Mutta liha heikkona luomakuntana nostaa myöskin katseensa Luojaan 

pyytääkseen Häneltä, ja se pyytää vain tyydytyksiä, jotka koskevat maailmaa, ja monet niistä ovat 

vähäpätöisiä. 



U 84 

19 

52 Antakaa tulokkaan pyytää Minulta, mutta te - mitä sellaista voitte pyytää Minulta, mitä teillä ei 

ole? Haluatteko pyytää Minulta sitä, mitä teillä jo on olemuksessanne? Kun sanot opettamani Isä meidän -

rukouksen, tunne ja ymmärrä sen hengellinen sisältö ja päätä se sitten antautumiseen, että Isän tahto 

tapahtukoon "niin maan päällä kuin taivaassa". Tunkeutukaa opetukseeni, ja löydätte itsestänne aarteita ja 

kykyjä, joita ette usko omistavanne tänään. 

53 On välttämätöntä, että opitte pyytämään, odottamaan ja vastaanottamaan, ja ettette koskaan unohda 

välittää eteenpäin sitä, mitä annan teille, mikä on suurin ansio. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka kuolevat 

päivästä toiseen sodassa. Minä annan niille, jotka rukoilevat puhtaasta sydämestä, että ennen vuotta 1950 

jokainen sodassa kaatunut nousee hengellisesti valoon. 

54 Jo Elian henki tulee ja johtaa eksyneet lampaat lammastarhan rauhaan. Kun olet hengeltään vahva, 

et enää pelkää sutta, joka uhkaa sinua verenhimoisilla leuoillaan. Voit laskeutua syvyyksiin pelastaaksesi 

kadonneita ilman pelkoa sinne jäämisestä. Pystytte kahlitsemaan mutajärviä tahrimatta itseänne, ja 

pystytte ylittämään myrskyisät meret jopa näennäisen hauraalla veneellä ilman pelkoa kaatumisesta. 

Uskosi ja hyveellisyytesi antavat sinulle tämän voiman. Ettekö usko, että kykenette tulevaisuudessa 

suuriin tekoihin? Ettekö ajattele, että uudet sukupolvet tulkitsevat ja ymmärtävät opetustani paremmin? 

Ymmärrä: Jos näin ei olisi, en puhuisi teille, neuvoisi ja opastaisi teitä. 

55 Katsokaa ihmisiä, kansoja, kansakuntia, kuinka he antavat henkensä ihanteen puolesta. He 

tuhoutuvat kamppailujensa hautaustulella, unelmoiden maailman loistosta, omaisuudesta ja vallasta. He 

kuolevat maan katoavan loiston vuoksi. Mutta te, jotka alatte sytyttää hengessänne jumalallisen ihanteen, 

jonka päämääränä on ikuisen kirkkauden saavuttaminen, ettekö te anna, jos ette elämäänne, niin ainakin 

osan siitä täyttääksenne velvollisuutenne veljinä? 

56 Yläpuolellasi raivoaa näkymätön taistelu, jonka vain valmistautuneet voivat huomata. Kaikki se 

paha, mikä ihmisistä lähtee ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, kaikki vuosisatojen synti, kaikki tuonpuoleiset 

hämmentyneet ihmiset ja sielut, kaikki harhautumiset, epäoikeudenmukaisuudet, ihmisten uskonnollinen 

fanaattisuus ja epäjumalanpalvelus, typerät, kunnianhimoiset pyrkimykset ja valheellisuus ovat 

yhdistyneet yhdeksi voimaksi, joka repii, kaappaa ja tunkeutuu kaikkeen kääntääkseen sen Minua vastaan. 

Tämä on voima, joka vastustaa Kristusta. Suuret ovat heidän sotajoukkonsa, vahvat heidän aseensa, mutta 

he eivät ole vahvoja minua vastaan, vaan ihmisiä vastaan. Taistelen näitä sotajoukkoja vastaan 

vanhurskauteni miekalla, ja taistelen armeijani kanssa, johon te kuulutte tahtoni mukaan. Samalla kun 

tämä taistelu vaivaa ihmisiä, jotka jahtaavat nautintoja, teidän, joille olen antanut lahjan aistia, mitä 

tuonpuoleisessa tapahtuu, tulisi valvoa ja rukoilla veljienne puolesta, sillä niin te valvotte itsenne puolesta. 

57 Kristus, ruhtinaallinen Mestari, on jo vetänyt miekkansa; on välttämätöntä, että se kitkee pahuuden 

kuin sirppi juurineen pois ja luo säteillään valoa maailmankaikkeuteen. Voi maailmaa ja sinua, jos huulesi 

pysyvät vaiti! Te olette Jaakobin hengellinen siemen, ja hänelle lupasin, että teidän kauttanne maan kansat 

pelastuisivat ja siunattaisiin. Yhdistän teidät yhdeksi perheeksi, jotta voitte olla vahvoja. 

58 Miten kaunis esimerkki kosmoksen tarjoamasta harmoniasta! Säteilevät taivaankappaleet, jotka 

värähtelevät täynnä elämää avaruudessa ja joiden ympärillä muut taivaankappaleet kiertävät. Minä olen 

säteilevä, jumalallinen taivaankappale, joka antaa sieluille elämää ja lämpöä; mutta kuinka harvatkaan 

liikkuvat niiden merkityllä radalla, ja kuinka paljon on niitä, jotka kiertävät kaukana niiden radasta! - 

Voisitte kertoa Minulle, että aineellisilla taivaankappaleilla ei ole tahdonvapautta ja että toisaalta juuri 

tämä vapaus on saanut ihmiset harhautumaan polulta. Sen tähden minä sanon teille: Kuinka ansiokas 

onkaan jokaisen hengen kamppailu, sillä vapaan tahdon lahjasta huolimatta se on osannut alistaa itsensä 

Luojansa kanssa sopusoinnussa olevan lain alaisuuteen. 

59 Taistelu, jonka ilmoitan teille, ei kestä kauan, rauha tulee pian, koska oikeudenmukaisuuteni valo 

loistaa kaikille lapsilleni. 

60 Yhdessä niiden ihmisten kanssa, joita nostan ja jotka nappaan pimeydestä ja tietämättömyydestä, 

toteutan menneinä aikoina annetut profetiat, ja todisteideni ja ihmeideni edessä maailma vapisee, ja 

teologit ja profetioiden tulkitsijat polttavat kirjansa ja valmistautuvat sisäisesti tutkimaan tätä ilmoitusta. 

Titteli- ja tiedemiehet, valtikan ja kruunun miehet pysähtyvät kuuntelemaan opetustani, ja monet sanovat: 

Kristus, Vapahtaja, on tullut takaisin! 

61 opetuslapset, valmistautukaa, sillä en ole vielä kertonut teille, kuinka paljon minulla on teille 

kerrottavaa, ja jo vuosi 1950 lähestyy. 
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62 Rukoilkaa aidosti vilpittömästi ja yhdistäkää ajatuksenne enkelien ajatusten kanssa tarjotaksenne 

uhrinne Jumaluuteni edessä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 85  
1 Siunattuja ovat ne, jotka harjoittavat mentaalista rukousta, sillä he tuntevat läsnäoloni; mutta 

totisesti sanon teille, että otan vastaan kaikki rukoukset riippumatta siitä, missä muodossa lähetätte ne 

Minulle. Kiinnitän huomiota jokaiseen kutsuun ja pyyntöön arvioimatta niiden muotoa, ja kiinnitän 

huomiota vain siihen tarpeeseen, jonka vuoksi minua etsit. 

2 Miksi en kuuntelisi niitä, jotka rukoilevat epätäydellisemmällä tavalla, koska tiedän, että lopulta 

kaikki harjoittavat todellista rukousta? Sillä nyt kuulen teitä eri muodoissa, joissa tuotte vetoomuksenne 

eteeni, sillä olennaista on, että etsitte Minua. Mutta totisesti, sanon teille, ei ole rukousta, jota Minä en 

kuule. Vain lasteni hyvä tahto merkitsee minulle. 

3 Näytän teille totuuden täydellisen opetuksen kautta. Yrittäkää harjoitella sitä, niin tunnette 

rukoillessanne näkevänne valoni ja kuulevanne lempeän neuvoni. 

4 Olette vielä kaukana täydellisyyden saavuttamisesta, mutta pyrkikää sitä kohti pysähtymättä, 

unelmoikaa tehtävänne ylevyydestä ja tehkää totuudesta ihanteenne. 

5 Ihmiset, teidän tehtävänne on tehdä läpimurto valoon ja johdattaa valoon ne ihmisjoukot, jotka 

lähestyvät meitä tänään, ja myös tulevat sukupolvet. 

6 Anna omantuntosi ohjata sinua tällä tiellä, ettet koskaan anna sydämesi toimia turhamaisuuden 

valtaistuimena, sillä silloin työskentelisit turhaan. 

7 Älkää antako katseenne harhautua pois säteilevästä päämäärästä, jota kohti ponnistatte. Älkää 

välittäkö polun vaikeuksista, esteistä tai orjantappuroista; nämä vastoinkäymiset saavat teidät kaipaamaan 

kiihkeämmin onnea rauhan valtakunnan saavuttamisesta. - Te kysytte Minulta: Mestari, onko 

välttämätöntä juoda katkeruuden malja tässä elämässä, jotta voisimme haluta ja ansaita ne nautinnot, jotka 

Sinun armosi lupaa meille hengellisessä elämässä? Ei, minun 

Lapset. Kun tämä ihmiskunta jatkuvassa hengellisessä kehityksessään kerran ymmärtää inhimillisen 

omaisuuden todellisen arvon, kun se ymmärtää, että maanpäälliset nautinnot ja tavarat ovat vain kalpea 

heijastus siitä, mitä onni on Hengellisessä elämässä, sen ei enää tarvitse kärsiä tällä planeetalla 

saavuttaakseen hengellisiä nautintoja ja iloja; sillä silloin ihmiset oppivat elämään onnensa ja voittojensa 

kanssa kiinnittämättä itseään ohimenevään, ja he ponnistelevat saavuttaakseen henkisten ansioiden kautta 

korkeamman elämän, joka heitä vääjäämättä odottaa, todellisen elämän. 

8 Ihmiset, tänä aikana teidän on kerättävä uudelleen se suuri uskon ja toivon rikkaus, jonka olette 

karkottaneet sydämistänne, jotta voitte kiivetä vuorelle sen avulla, ikään kuin kantaisitte sisällänne palavaa 

soihtua, joka valaisee tietänne. 

9 Jokainen, joka elää tällä tavalla ja kulkee tätä tietä, on Jumalan kansan lapsi; hänen asuinpaikkansa 

maan päällä, hänessä virtaava veri tai hänen puhumansa kieli eivät ole tärkeitä. Hänestä tulee 

opetuslapseni, koska hän todistaa totuudestani. 

10 Ette saa enää uskoa, että israelilaiset ovat Jumalan kansaa. Aiheutin tämän rodun hajaantumisen 

kaikkialle maailmaan, sillä Israel ei todellakaan ole rotu, vaan se on hengellinen kansa, johon teidät kaikki 

on kutsuttu kuulumaan. 

11 Jos kansani Israel olisi tästä maailmasta, uskotteko, että olisin sallinut heidän karkottamisensa 

Juudeasta, että olisin sallinut heidän heimojensa hajotettavan kansojen sekaan? Uskotteko, että jos tämä 

olisi totta, olisin sallinut Salomon temppelin tuhoutua ja häpäistä ja Jerusalemin kaupungin tuhoutua ja 

syttyä tuleen niin, ettei kiveäkään olisi jäänyt toisen päälle? 

12 Miettikää tätä kaikkea, jotta ymmärtäisitte, että Hengellisellä valtakunnalla ei voi olla perustuksia 

tässä maailmassa. Siksi sanoin teille Jeesuksen kautta: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta". 

13 Jumalan kansan lapset, todelliset Israelin lapset ovat niitä, jotka rakastavat totuutta, jotka täyttävät 

lain ja jotka rakastavat Jumalaa lähimmäisissään. 

14 Tutkikaa Sanaani, testatkaa sitä, jos haluatte. Poista jyvät tähkistä ja harkitse siemeniä. 

15 Luuletteko, että tämän opetuksen ensimmäisten sanojeni vuoksi, kun kerroin teille, että monet 

rukoilevat epätäydellisellä tavalla, lähimmäisenne saattavat loukkaantua? 

16 Totisesti, sanon teille, on välttämätöntä, että te kaikki tiedätte totuuden, ja tämä totuus on se, että 

ihmisen kulttimainen toiminta Jumalaa kohtaan on kehittynyt pitkään ja muuttunut lakkaamatta. Rukous, 
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joka on kulttitoiminnan ydin, on myös muuttunut. Olen aina saanut teidät tuntemaan läsnäoloni, armoni ja 

valoni koko kehityksenne ajan. 

17 Kun te polvistuitte epäjumalan eteen pyytääksenne häneltä jokapäiväistä leipää, hän ei antanut 

teille mitään, koska hänessä ei ollut elämää; mutta minä kuulin teitä ja annoin teille leipää. Sen jälkeen 

teillä tuli tietoiseksi todellisen Jumalan olemassaolosta, ja tämä usko vahvistui Kristuksen ihmiskunnalle 

jättämän Sanan kautta; mutta huolimatta uskosta Jumalan olemassaoloon Henkenä, perinteinen 

taipumuksenne esittää jumalallinen aineellisesti voidaksenne tuntea ja nähdä sen läheltä, on saanut teidät 

muodostamaan omin käsin Jumalan kuvan, jota edustaa ristiinnaulitun Kristuksen ruumiillinen muoto. 

Tuon ihmisen tekemän hahmon edessä te polvistuitte rukoilemaan ja kiinnititte katseenne veriseen kuvaan, 

jotta se koskettaisi sydäntänne ja tuntisitte palvovanne Minua. 

18 Teillä on nyt edessänne henkistymisen aika, jota voitte kutsua "Täydellisen rukouksen ajaksi", sillä 

olen tullut opettamaan teille, miten voitte ottaa yhteyttä minuun hengestä henkeen. Jotta henkenne oppisi 

puhumaan omalla kielellään, "kielellä", jota ihmiset eivät vielä nykyään tunne, mutta jonka Jumala ja 

henget tuntevat ja ymmärtävät hyvin, haluan teidän ymmärtävän, että teidän on luovuttava kaikesta 

ulkoisesta kulttitoiminnasta ja aineellisista uhrauksista. Olette tarpeeksi kypsiä tähän tällä hetkellä, koska 

osaatte kuunnella minua nöyrästi ettekä ole enää samanlaisia kuin silloin, kun tulitte tänne ja tuomitsitte 

tämän sanan jumalanpilkaksi, vaikka piditte itseänne kristittyinä. 

19 Tänään ymmärrätte ja vahvistatte opetuksiani vakuuttuneina siitä, että opitte vasta nyt olemaan 

todellisia kristittyjä, sillä olette parhaillaan selvittämässä, miten voitte soveltaa näitä opetuksia 

elämässänne, ja koette myös uutta aikaa, joka tuo teille saman valon kipinän, henkistymisen sanoman. 

20 Tuolloin opetin teille suurinta hyveellisyyttä, joka on rakkautta; innoitin sydäntänne ja tein 

tunteistanne herkkiä. Nyt paljastan teille lahjat, joilla henkenne on varustettu, jotta voitte kehittää niitä ja 

käyttää niitä hyvän tekemiseen lähimmäistenne keskuudessa. 

21 Hengellisen elämän tuntemus antaa teille mahdollisuuden tehdä samanlaisia tekoja kuin 

Mestarinne teki. Muistakaa, että olen sanonut teille, että jos kehitätte kykyjänne, voitte tehdä todellisia 

ihmeitä. 

22 Kaikki kuulemanne kirjataan kirjallisesti, jotta sitä voidaan tutkia tulevina aikoina. Jätän teille 

kirjan, joka sisältää kaikkien opetusteni ytimen. Tämä kirja kootaan arkeista, jotka ovat kirjoittaneet 

saneluni mukaan tähän tarkoitukseen valitsemani henkilöt, joita kutsun "kultaisiksi höyheniksi". 

23 Tämä kynä on omantunnon ja totuuden kynä, se on se, jonka panin Mooseksen oikeaan käteen 

kirjoittamaan Ensimmäisten Aikojen kirjat - sama, jonka panin Markuksen, Luukkaan, Matteuksen ja 

Johanneksen käsiin kirjoittamaan Jumalallisen Mestarin elämän ja sanan, kirjan, jota te kutsuitte Uudeksi 

Testamentiksi. 

24 Te uudet opetuslapset, jotka olette kuulleet Sanani tänä aikana, sanon teille: teidän ei tarvitse 

ponnistella yhdistääksenne tätä testamenttia tai kirjaa (jota nyt kirjoitetaan) aiempiin, sillä minä olen 

yhdistänyt tähän kirjaan Kolmen Ajan ilmestykset ja opetukset ja ottanut niistä olennaisen muodostaakseni 

yhden ainoan sanoman. 

25 Näen, miten ne, jotka haluavat pelastaa itsensä lähitulevaisuuden ilmoitetuilta kärsimyksiltä, 

alkavat valmistautua. Sanon sille, joka haluaa pelastua: Ottakaa minusta mallia, ja jos todella haluatte olla 

minun kuvani, ottakaa ristinne ja seuratkaa minua. 

26 Jos ette tiedä, mitä tämä risti on, kerron teille: se on nöyryyden, kuuliaisuuden ja rakkauden hyve; 

se, joka omaksuu ristinsä, tietää, että hänen Isänsä on opettanut hänet siihen ja että hän siksi elää 

kohtalonsa mukaisesti. 

27 Kohottakaa henkeänne, parantakaa elämänne, ja voitte julistaa oppiani teoilla. Älkää ajatelko vain 

omaa pelastustanne, on parempi, jos mietitte, miten voitte tuoda pelastuksen veljillenne. Katsokaa ja 

rukoilkaa ja heittäkää verkkonne mereen, joka on tämä ihmiskunta, ja totisesti, minä sanon teille, teidän 

saaliinne tulee olemaan suuri. 

28 Älkää olko kovin huolissanne, jos lauseeni eivät jää mieleenne, sillä se, joka tuntee rakkautta 

lähimmäistään kohtaan, hallitsee ehtymätöntä kieltä: rakkauden kieltä, jota kaikki hänen veljensä 

ymmärtävät. 

29 Joskus, kun puhun näin kuulijoille, joku sydän sanoo minulle hiljaa: "Isä, jos nämä meille 

uskomasi lahjat ovat todellisia valtakuntasi jalokiviä, miksi olet antanut ne syntisiin käsiin tietäen, että 
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voimme saastuttaa ne?" "Isä, jos ne ovat todellisia valtakuntasi jalokiviä, miksi olet antanut ne syntisiin 

käsiin tietäen, että voimme saastuttaa ne?" Vastaan teille, että ihmisille antamani jumalalliset lahjat eivät 

muutu olemukseltaan; valo tulee aina olemaan valoa, totuus ei koskaan lakkaa olemasta totta, ikuinen ei 

pysty kuolemaan. Tiedän, rakkaat ihmiset, että te ymmärrätte Minua, ja siksi puhun teille näin. 

30 Ihmiskunnan eteen on avautunut kuilu, ja siitä haluan pelastaa teidät tänä aikana; tätä varten oli 

välttämätöntä, että tunnette Minut lähellä sydäntänne. 

31 Luen kaikki ajatuksenne ja tiedän, että yksi teistä ajattelee juuri nyt: Jos Sinä todella olet Jumala - 

mitä Sinä teet täällä syntisten keskellä, Sinä, jonka pitäisi aina olla enkelien ja vanhurskaiden keskellä? 

32 Oi sydän, joka ei tunne jumalallista rakkautta! Jos tietäisitte, että tunnen enemmän iloa kuullessani 

syntisen katumuksen sanat kuin kuullessani vanhurskaan rukouksen. 

33 Tunne minut nyt, kun olen lähestynyt sinua. Ymmärtäkää minua, kun sanon teille: autuaita olette 

te, jotka tulette sanaani kaipaamaan, sillä se sulkee sydämenne haavat ja sammuttaa 

oikeudenmukaisuuden, totuuden ja tiedon janonne. Tulette kaivolle, joka on täynnä rakkauden ja viisauden 

ehtymätöntä vettä. Juokaa ja ottakaa vettä mukaanne matkallenne, jotta voitte sammuttaa veljienne janon. 

34 Nämä ovat myrskyisiä aikoja; älkää antako synnin saastuttaa vettä, jota olette ammentaneet tästä 

lähteestä. Rukoilkaa, niin löydätte pelastuksen. 

35 Huomenna lähdette maakuntiin ja kyliin, ja löydätte sieltä monia janoisia; silloin ymmärrätte, että 

se oli minun armoni, joka ohjasi teidät tuomaan heille taivaallisen viestini. 

36 Minun polkuni ei ole näkyvä kuten maalliset polut, vaan se on merkitty rakkaudellani 

sydämissänne. Jos osaat astua pyhäkkösi sisään, löydät sieltä valon, joka opastaa sinua ikuisesti. 

37 Vaikka ihmiset ovat tähän päivään asti edustaneet Jumalallista aineellisten esineiden kautta, 

huomenna he etsivät Läsnäoloani Äärettömässä, hengessään. 

38 Ihmiskunta on varustautumisen ja puhdistumisen kohteena; ei ole päivää, jolloin ei tapahtuisi 

tapahtumaa, joka olisi osoitus tästä. On välttämätöntä, että kaikki pimeys katoaa ihmisten elämästä, jotta 

he voivat nähdä Pyhän Hengen valon. 

39 Vuoren huipulta kutsun teitä kiipeämään sinne, jotta pääsisitte rinnalleni. Tämä kansa, joka on jo 

kauan kuullut Herran äänen kuuluvan korkeudesta, lähestyy meitä epävarmasti ja kompastellen, mutta 

määrätietoisesti uskossa. Jotkut yllättyivät kuoleman hetkellä, kun he olivat juuri ja juuri tehneet 

ensimmäiset valmistelut nousun aloittamiseksi, toiset taas kiipesivät vasta muutaman askeleen 

vuorenrinteellä. Käsken niitä, jotka kuulevat Minua vielä maan päällä, lisäämään innostustaan, 

kaksinkertaistamaan ponnistelunsa, jotta tämä tuomion hetki yllättäisi heidät mahdollisimman lähellä 

huippua. 

40 Muistakaa, että teidän esimerkkinne on kuin polku, jota pitkin tulevien sukupolvien on määrä 

kulkea varmoin ja ripein askelin kohti täydellisyyttä. 

41 Totisesti minä sanon teille, että tulevina aikoina ihmiset vaeltavat hengellisesti hyvin lähellä 

vuorenhuippua, jopa maan päällä. 

42 Luomakunnassani ei ole mitään sellaista, joka ruumiillisen kuoleman tavoin sopisi osoittamaan 

jokaiselle hengelle sen elämän aikana saavuttaman kehitystason, eikä mitään niin hyödyllistä kuin Sanani, 

joka auttaa nousemaan täydellisyyteen. Tämä on syy siihen, miksi Laini ja Oppini pyrkivät tunkeutumaan 

sydämiin aina ja hellittämättä ja miksi kipu ja kärsimys neuvovat ihmisiä hylkäämään ne polut, jotka 

sielua kohottamisen sijasta johtavat sen kuiluun. 

43 Olkaa tervetulleita luokseni, te, jotka tulette ilman pelkoa ihmisten tuomioista, koska haluatte 

Sanaani. Siunattuja ovat "ensimmäiset", sillä he valmistavat tietä kyynelillä ja verellä niille, jotka nousevat 

hengellisesti tuonpuoleisessa. 

44 Jumalallisen kellon ääni on saanut äänensä tavoittamaan kaikki sydämet ja kaikki henget. Mutta 

niin ikään kerron teille, että vain harvat tiesivät, mistä tämä ääni tuli. 

45 Kun Isä näki, että lapset eivät kyenneet ymmärtämään hänen Henkensä kutsua, hän etsi ihmiselle 

sopivamman muodon tehdäkseen itsensä tunnetuksi, ja hän teki sen ihmisen itsensä kautta. Kun sydämissä 

kasvoi epäilys siitä, oliko se Mestari, joka ilmentää itseään tässä muodossa vai ei, annoin ihmisten tielle 

ihmeitä, jotta heidän uskonsa vahvistuisi ja jotta todistaisin, että olen keskuudessanne, sillä todisteet, jotka 

annan teille, voin antaa vain Minä. 
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46 Tällä tavoin saan aikaan sen, että monilla, jotka eivät kerran voineet kuunnella Jeesusta, on nyt 

tilaisuus virkistää henkeään kuulemalla Totuuden Hengen. 

47 Olen tehnyt teille tiettäväksi, että kaikki eivät kuule Minua tässä muodossa, sillä se ei ole kaikkein 

täydellisin; mutta päivä lähestyy, jolloin kaikki ihmiset kuulevat ääneni hengellisen ilmenemismuotoni 

kautta; se on se aika, jonka profeetat ovat ennustaneet, kun jokainen silmä näkee Minut ja jokainen korva 

kuulee Minut. 

48 Jos rukouksenne, joka on syntisen ääni, saavuttaa Minut, miksei Isänne puhdas ja kaikkivaltias 

ääni saavuttaisi ihmissydämen pohjaa? 

49 Älkää unohtako, että olen Paimen, joka etsii kadonneita lampaita jopa syvimmistä kuiluista. Oi 

rakkaat ihmiset! Seuratkaa minua aina samalla rohkeudella ja uskolla, jolla seuraatte minua tänään, jotta 

esimerkkinne rohkaisisi niitä ihmisjoukkoja, jotka vielä tulevat luoksenne lisäämään Herran kansaa. 

50 Ensimmäisellä aikakaudella Israel tarvitsi tätä rohkeutta ja uskoa kestääkseen ankaran 

erämaavaelluksen. Miehet, jotka tunsivat sydämessään Jehovan heille osoittaman kutsun, menettivät 

faraon pelkonsa ja lähtivät perheidensä kanssa marssimaan kohti aineellista ja hengellistä vapautusta. 

51 Pohdi kyseisen kansan historiaa. Enkö ole sanonut teille, että hänen elämänsä on kirja 

jumalallisista ilmoituksista ja inhimillisistä kokemuksista ja esimerkeistä? 

52 Näiden ihmisjoukkojen rinnalla, jotka nyt kokoontuvat kuulemaan uusia opetuksiani, ovat myös ne 

henget, jotka seurasivat minua autiomaan läpi; olen lähettänyt heidät opettamaan teille, miten voitte olla 

vahvoja ja uskollisia Isällenne elämän vaihteluissa. 

53 Kirjoittakaa ylös myös oma historianne; haluan, että se jää lähtemättömäksi hyvien esimerkkien 

kautta, joita jätätte tuleville sukupolville. 

54 Tulkitkaa opetukseni hyvin, jotta osaatte toteuttaa sen oikealla tavalla. En halua, että niistä, jotka 

ymmärtävät opetukseni vähitellen, tulee siitä turhia ja että he tuntevat olevansa ylempiarvoisia kuin se, 

joka on liian hidas ymmärtämään olennaisen. En halua, että ne, jotka ovat ymmärtäneet Sanani väärin, 

johtavat suurta sanaa, koska he luulevat ymmärtäneensä sen. Ei ole ihmisherra, joka puhuu teille, eikä 

maanpäällinen tuomari, joka tuomitsee teidät, eikä tämän maailman lääkäri, joka on parantanut teidät. 

55 Ymmärtäkää, että Sanani ei täytä mieltänne turhilla filosofioilla, vaan se on elämän ydin. En ole 

rikas mies, joka tarjoaa teille maallista rikkautta. Minä olen Ainoa Jumala, joka lupaa teille todellisen 

elämän valtakunnan. Minä olen nöyrä Jumala, joka lähestyy lapsiaan ilman pröystäilyä kasvattaakseen 

heidät sovituksen tielle hellästi ja ihmeellisellä Sanallaan. 

56 Kun maailmassa jotkut juoksevat väärän suuruuden perässä, toiset sanovat, että ihminen on 

mitättömyys Jumalan edessä, ja on jopa niitä, jotka vertaavat itseään maan matoon. Aineellinen kehonne 

voi toki tuntua teistä pieneltä luomakuntani keskellä, mutta Minulle se ei ole sitä, koska olen luonut sen 

viisaudella ja voimalla. Mutta miten voit arvioida olemuksesi suuruutta kehosi mittojen perusteella? 

Ettekö tunne siinä sielun läsnäoloa? Se on suurempi kuin kehosi, sen olemassaolo on ikuinen, sen polku on 

ääretön, et pysty tietämään sen evoluution loppua, yhtä vähän kuin sen alkuperää. En halua nähdä sinua 

pienenä, vaan loin sinut saavuttamaan suuruuden. Tiedätkö, milloin pidän miestä pienenä? Kun hän on 

menettänyt itsensä synnissä, koska silloin hän on menettänyt jaloutensa ja arvokkuutensa. 

57 Ette ole enää pitkään aikaan pitäneet Minusta kiinni, ette enää tiedä, mitä todellisuudessa olette, 

koska olette antaneet monien ominaisuuksien, kykyjen ja lahjojen, jotka Luojanne asetti teihin, olla 

toimettomina olemuksessanne. Te nukutte hengen ja omantunnon suhteen, ja juuri niiden hengellisissä 

ominaisuuksissa piilee ihmisen todellinen suuruus. Te elätte kuten tämän maailman olennot, koska ne 

syntyvät ja kuolevat tässä maailmassa. 

58 Olen antanut teidän kulkea kaikkia teitä pitkin, jotta saisitte maistaa erilaisia hedelmiä. Mutta 

lopulta minä olen kutsunut teidät, ja niin minä sanon teille: Kukaan ei ole uusi elämän tiellä, ketään en ole 

väijynyt ilmestyksilläni valmistautumatta. 

59 Olette jo syöneet eri uskonnollisten yhteisöjen tarjoamaa hengellistä leipää; olette jo kokeneet, 

mitä tiede on; olette jo kuulleet tarpeeksi inhimillisiä teorioita, kuunnelkaa nyt Minua: jos viimeisen 

sanani kuultuanne opetukseni ei tyydytä teitä, menkää ja etsikää totuutta toista tietä. Täällä opetukseni 

valo, rakkaus ja kohottava voima vakuuttaa teidät, sillä en halua hengen orjia! 

60 Tänä aikana Kristus Hengessä antaa teille opetuksensa, ei Elia; hän valmisteli tuloani tänä aikana, 

hän auttaa teitä ymmärtämään Sanaani, jonka annan teille. 



U 85 

25 

61 Kysytte Minulta, miten voisitte toimia Tahtoni mukaisesti, ja sanon teille: saavuttakaa ensin 

sisäinen sopusointunne ja eläkää sitten sopusoinnussa koko Työni kanssa. Kerron teille tämän, koska jos 

arvioisitte rehellisesti itseänne, huomaisitte, että sydämenne ei ole sopusoinnussa mielenne kanssa, että 

ruumiinne ei ole sopusoinnussa sielunne kanssa ja että sielu ei aina ole sopusoinnussa omantuntonne 

kanssa. Mutta jos olette jakautuneita itsessänne, olette väistämättä jakautuneita muiden kanssa ettekä ole 

sopusoinnussa luonnonlakien ja jumalallisten lakien kanssa. Juuri tämä eripuran siemen on lisääntynyt 

maan päällä, ja siksi ihmiskunta elää tällä hetkellä kaaoksessa. Mutta armoni auttaa teitä puhdistumaan, ja 

se pyytää teitä: Milloin te kaikki tunnistatte itsenne Minussa? 

62 Opiskele kaikki, mitä opetan sinulle, niin ettet tunne tarvetta etsiä totuuttani kirjoista, sillä on 

hyödyllisempää luottaa omantuntoosi kuin ihmisten kirjoittamiin kirjoihin. Valoni on aina 

omassatunnossanne, mutta ymmärtääksenne sen ohjeet teidän on elettävä hyvän tahdon ihmisinä. 

63 Kuinka onnelliseksi henkenne tunteekaan itsensä tuonpuoleisessa, kun sen omatunto kertoo sille, 

että se kylvi rakkauden siemenen maan päälle! Koko menneisyys ilmestyy silmiesi eteen, ja jokainen näky 

siitä, mitä tekosi olivat, tuottaa sinulle ääretöntä iloa. 

64 Myös lakieni käskyt, joita muistisi ei aina ole kyennyt säilyttämään, tulevat kulkemaan mielesi läpi 

täynnä selkeyttä ja valoa. Hanki itsellesi ansioita, joiden avulla voit tunkeutua tuntemattomaan silmät auki 

totuudelle. 

65 Ihminen on turhaan yrittänyt ratkaista monia mysteerejä; ihmisen intuitio tai tiede ei ole onnistunut 

vastaamaan moniin kysymyksiin, joita ihmiset ovat kysyneet itseltään, ja tämä johtuu siitä, että on 

olemassa oivalluksia, jotka on tarkoitettu vain hengelle, kun se on astunut henkiseen laaksoon. Nämä 

häntä odottavat yllätykset, nämä ihmeet, nämä ilmestykset ovat osa hänen palkkaansa. Mutta totisesti, 

sanon teille, jos henki astuu henkimaailmaan silmät sidottuna, hän ei näe mitään, vaan jatkaa vain 

mysteerien näkemistä ympärillään - siellä, missä kaiken pitäisi olla selkeää. 

66 Tämä taivaallinen opetus, jonka tuon teille tänään, paljastaa teille monia kauneuksia ja valmistaa 

teitä niin, että kun eräänä päivänä tulette hengessä Iankaikkisen oikeuden eteen, pystytte kestämään sen 

ihmeellisen todellisuuden, joka ympäröi teitä siitä hetkestä lähtien. 

67 Olkaa tämän työn todellisia opetuslapsia, niin ette kompastu, ja teillä on täysi tieto totuudesta 

elämänne ylevimpinä hetkinä. 

68 Voitteko kuvitella niiden hämmennystä, jotka irrottautuvat aineesta tietämättä, mihin kääntyä? 

Voitteko kuvitella niiden tuskaa ja epätoivoa, jotka tulevat hengelliseen maailmaan syntien, veren ja 

virheiden kanssa kuormattuna? Pystyvätkö he avaamaan oven Salaisuuteen ja ovatko he haltioissaan, kun 

he näkevät Teosteni kirkkauden? Ne, jotka tulevat luokseni tällä tavoin, tulevat vain tuntemaan 

vanhurskauteni, joka vallitsee heidän omassatunnossaan ja joka on kuin tuli, joka polttaa, kuluttaa ja 

puhdistaa. 

69 Käyttäkää oppituntejani, ymmärtäkää, että puhun teille, opetuslapset, jotka kuulette Sanani 

äänenkantajieni ihmishuulten kautta, kun taas Minä kuuntelen teidän ääntänne, joka puhuu Minulle 

sydämenne kätketyimmästä osasta. 

70 Milloin tekin pystytte kuulemaan hengellisen ääneni olemuksenne syvyyksissä...? Kun Isän ja 

Hänen lastensa välillä on täydellinen vuoropuhelu - todellinen yhteys hengestä henkeen. 

71 Ymmärtäkää, että jumalallinen opetus ei lopu; aika ajoin annan teille uusia oppitunteja, jotka 

selittävät ja laajentavat edellisiä. Kun kuulette Minua tällä kertaa, älkää käyttäytykö kuin fariseukset, jotka 

olivat närkästyneitä Jeesuksen rakkauden teoista, kun Hän paransi riivattuja, ja huudahtivat julkisesti, että 

mies, joka kutsui itseään Jumalan Pojaksi, oli väärä profeetta, joka saarnasi Mooseksen lain vastaisia 

opetuksia. - Älkää sanoko, että nyt annettu opetus on vastoin sitä, mitä Jeesus jätti teille aikanaan. 

72 Jos haluatte tehdä oikean arvion tästä opetuksesta, puhdistakaa ensin sydämenne ennakkoluuloista, 

alhaisista intohimoista ja fanaattisuudesta, ja ottakaa sitten yksi opetuksistani, olipa se mikä tahansa, 

tutkikaa sitä, niin tunnistatte sen sisältämän valon ja sen, kuinka paljon se auttaa teitä tulemaan luokseni. 

73 Herätän julistuksiini valittuja heidän omantuntonsa kautta, jotta he eivät unohda hetkeäkään 

vastuuta heille uskomastani tehtävästä. Julistukseni saama säteily riippuu heidän valmistautumisestaan, ja 

siitä riippuu myös se vaikutelma, jonka ihminen saa sydämessään. 
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74 Kerran, kun minut ristiinnaulittiin, kansanjoukot huusivat Minulle: "Jos Sinä todella olet Jumalan 

Poika, tule alas ristiltä, niin me uskomme Sinuun." Tänään he sanovat teille, jotka välitätte sanani: Jos 

suusi todella puhuu Jumalan sanaa, anna meille ne todisteet, joita me vaadimme. 

75 Anna anteeksi niille, jotka koettelevat sinua, ja niille, jotka epäilevät missiotasi tai pilkkaavat 

sinua. Minä otan tämän raskaan ristin olkapäältäsi, ja sinä luovutat sen minulle kaikella nöyryydellä; sitten 

pyydät Isältä sydämesi pohjasta: "Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät." 

76 Armoni sanoo teille: Henget, jotka ovat tulleet tänne yhdistettyinä ihmiskehoon ja jotka ovat 

kamppailleet ja kokeneet paljon, lepäävät täällä Mestarin kanssa. Joillekin elämä on ollut taakka, toisille 

ikeenä. Kuinka harva tietääkään, että elämä on syvällinen oppitunti! 

77 Älkää olko epätoivoisia, perehtykää Sanaani, ja myrskyjenne jälkeen tulee rauha ja hiljaisuus. 

Kutsutte Minua parhaaksi Lääkäriksi, ja todellakin vuodatan balsamia kipuihinne. Mutta en halua vain 

tuoda teille tätä, vaan haluan myös kertoa teille, että olen valinnut teidät auttamaan Minua jumalallisessa 

tehtävässäni lohduttaa ja parantaa kaikki sairaat, jotka löydätte polullanne. 

78 Pidättekö itseänne kykenemättöminä tekemään näitä töitä? Ottakaa esimerkkiä toisen aikakauden 

apostoleistani; löysin heidätkin surullisina ja sairaina, mutta heidän surunsa oli heidän hengessään, he 

olivat sairaita kaipuusta, koska he ja heidän kansansa olivat odottaneet pitkään luvattua Messiasta, joka 

toisi rakkauden valtakuntansa ja jonka leipä tyydyttäisi oikeudenmukaisuuden niin suuren nälän. 

79 Kun he ensimmäisen kerran näkivät Mestarin ja kuulivat hänen äänensä, he tunsivat, etteivät he 

enää olleet tästä maailmasta vaan siitä, joka kutsui heitä jumalallisella sanallaan; he varustautuivat 

yliluonnollisella voimalla ja seurasivat häntä loppuun asti. 

80 Teille, jotka olette istuneet pöydässäni tänä aikana, sanon: Älkää enää epäröikö täyttää tehtävää 

puhua maailmalle tästä taivaallisesta juhlaillallisesta. Ponnistelkaa jo nyt saadaksenne Hengen lahjoja, 

jotka ovat ainoa asia, jonka otatte tästä maailmasta mukaanne. En käske teitä laiminlyömään aineellisia 

velvollisuuksianne, mutta älkää huolehtiko siitä, miten hankitte sen, mitä tarvitsette elämiseen ja 

toimeentuloon. Kerroin teille toisaalla, että linnut eivät kylvä eivätkä leikkaa, ja silti niiltä ei puutu ruokaa 

eikä suojaa. On mahdotonta, että teiltä, joilla on olemuksessanne hiukkanen Jumalaa ja jotka lisäksi 

ponnistelette innokkaasti sen eteen, mitä tarpeenne vaativat, evättäisiin se, minkä eteen teette työtä 

ponnisteluillanne, tieteellänne ja joskus tuskallanne. 

81 Teiltä puuttuu vain usko elämään, mutta siihen korkeampaan elämään, jota taivaallinen Isänne 

tarjoaa teille tässä sanassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 86  
1 Rakastatteko minua todella, ihmiset? Uskotteko, että olette todella läsnäolossani? Osoittakaa sitten 

minulle katumuksenne vilpittömällä päättäväisyydellä parantaa. Haluan elää sydämissänne, jotta 

myöhemmin voitte olla kanssani yhteydessä hengestä henkeen. 

2 Kun kohtaatte elämänpolullanne yhä enemmän vaikeuksia, pidätte niitä esteenä hengelliselle 

edistyksellenne ja kerrotte sen Minulle ymmärtämättä, että tie ilman koettelemuksia olisi tie, jolla teillä ei 

olisi mitään mahdollisuutta hankkia ansioita, jotta voisitte hyvittää virheenne. 

3 Kun auringon säteet ovat polttaneet sinua, tule lepäämään tämän jumalallisen puun varjoon, jotta 

voit saada voimia ja rohkeutta. Täällä paljastan teille rakkauden voiman, joka lunastaa, puhdistaa ja antaa 

rauhan. Rakkaus tuo teidät lähemmäs toisiaan ja vetää teidät lähemmäs Luojaa, niin että teistä tulee yhtä 

universaalin harmonian kanssa. 

4 Ajattele sitä autuutta, jonka henkesi kokee, kun se kuulee Isänsä äänen sisällään, olipa se missä 

tahansa. Tällä todistan teille, että odotan vain näyttääkseni kirkkauteni jokaiselle, joka rakkaudesta 

syntyneellä nöyryydellä lähestyy minua kysyäkseen tai kysyäkseen minulta. Hän elää minussa, ja minä 

elän hänessä. 

5 Joskus mietit, onko Jumalan Hengen edes mahdollista asua sinussa. Tähän sanon teille, että riittää, 

kun havaitsette, ettei kehostanne puutu hetkeäkään ilmaa, jota se hengittää elääkseen. Samalla tavoin 

Henkeni tunkeutuu teidän olemukseenne, jotta teillä olisi Isän valo ja voima, jotka ovat ikuinen elämä. 

6 Olen täällä tekemässä itseäni tunnetuksi ja puhumassa suusi kautta. Tämä on lisätodiste siitä, että 

olen teissä, ja se on myös opetus niille, jotka epäilevät, että Henkeni on se, joka tekee itsensä tunnetuksi 

tällä tavoin. 

7 Toisella aikakaudella sanoin fariseuksille, jotka olivat närkästyneitä siitä, että paransin sairaita 

sapattina: "Herra on ajan Herra, eikä aika ole Hänen Herransa; siksi Hän voi käyttää aikaa niin kuin Hän 

haluaa." Näin ollen sanon nykyaikana niille, jotka eivät usko julistukseeni inhimillisen ymmärryselimen 

avulla: "Minä olen ihmisen Herra, eikä hän ole Herran Herra; siksi käytän häntä niin kuin tahdon." 

8 Toisinaan sinun on välttämätöntä menettää omaisuutesi, jotta voit tunnistaa sen arvon. Kerron 

teille tämän, koska monet epäilevät, kun annan teille julistukseni ihmisten suun kautta. Mutta kun tämä 

ääni hiljenee ja sydämet alkavat tuntea nälkää tätä jumalallista olemusta kohtaan, he ymmärtävät, että 

nämä opetukset eivät todellakaan ole tulleet ihmisiltä, vaan että Isän valo on valaissut teidät. 

9 Varoitan teitä jo nyt, jotta olisitte valmiita, sillä näiden opetusten vuoksi monet syyllistyvät 

petokseen kutsumalla itseään äänenkantajikseni, vaikka olen jo lakannut tekemästä itseäni tunnetuksi teille 

ihmisen älyllisen elimen kautta. 

10 Ilmiöni aikana kukaan ei ole ollut hiljaa, eikä ääneni tule olemaan hiljaa; mutta jos sen jälkeen 

joku väittää saavansa valoni jumalallisen säteen tietäen, että hän ei ole kuuliainen Isälle ja pettää veljeään, 

hänen on aina pelättävä, että oikeudenmukaisuuteni yllättää hänet, tai hänen on aina oltava tietoinen siitä, 

että inhimillinen oikeudenmukaisuus tarttuu häneen. 

11 Haluan teiltä kuuliaisuutta, haluan, että muodostatte kansan, joka on vahva uskonsa ja 

hengellisyytensä kautta, sillä aivan kuten minä sain Jaakobista polveutuvat sukupolvet lisääntymään 

huolimatta suurista vastoinkäymisistä, jotka koettelivat tuota kansaa, niin myös minä saan teidät, jotka 

kannatte tuota siementä sisällänne hengessä, pysymään sinnikkäästi kamppailuissanne, niin että kansanne 

voi jälleen kerran lisääntyä niin kuin tähdet taivaalla ja niin kuin hiekka merellä. 

12 Olen ilmoittanut teille, että olette hengellisesti osa tuota Israelin kansaa, jotta saisitte 

täydellisemmän tiedon kohtalostanne. Mutta samalla olen suositellut, ettette julkisesti julistaisi tätä 

koskevia profetioita ennen kuin ihmiskunta huomaa ne omasta tahdostaan. Sillä koska israelilainen kansa 

on yhä olemassa maan päällä, juutalainen lihan mukaan, he kieltävät sinulta tämän nimen eivätkä anna sitä 

sinulle, vaikka tämä ei olekaan pätevä syy kiistalle. He eivät tiedä sinusta vielä mitään, kun taas sinä tiedät 

heistä paljon. Olen ilmoittanut teille, että tämä kansa, joka vaeltaa maan päällä ilman mielenrauhaa, 

liikkuu askel askeleelta ja tietämättään kohti Ristiinnaulittua, jonka he tulevat tunnistamaan Herrakseen ja 

jolta he tulevat pyytämään anteeksi, koska he ovat olleet niin kiittämättömiä ja kovasydämisiä Hänen 

rakkautensa edessä. 
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13 Ruumiini on otettu alas ristiltä, mutta niiden osalta, jotka ovat vuosisatojen ajan kieltäneet minut, 

olen edelleen naulittuna ja odotan edelleen heidän heräämistään ja katumustaan antaakseni heille kaiken 

sen, mitä tarjosin heille eivätkä he halunneet ottaa vastaan. 

14 On tuomion aika, aika maksaa velat. En ole etsinyt vanhurskaita maailmasta, sillä se olisi turhaa. 

Etsin niitä, jotka ovat eksyneet, ja valaisen heidän polkunsa, jotta he voivat palata hyvän tielle. 

15 Puhun pitkään hengellenne, mutta ihmiset sanovat Minulle: "Herra, ei vain meidän henkemme 

tarvitse Sinua; katso, meidän elämämme on raskas risti." Mutta minä sanon teille: olkaa onnellisia siitä, 

että elätte tällä maapallon palasella, jonne tuho, sota, nälkä ja kuolema eivät ole ulottuneet. Ette arvosta 

armoani, ja sen sijaan, että kiittäisitte Minua päivittäin hyvityksistäni, pidätte itseänne tarvitsevina ja 

valitatte Minulle koko ajan. 

16 Ymmärtäkää tehtävänne maan päällä ja käsittäkää se ihme, että olette olleet todistajina tämän 

kansan rinnassa kukoistavalle henkistymisen lähteelle. 

17 Minä, Kristus, olen Isän Sana ja teidän omantuntonne valo, sillä sydämissänne on Jumalan valo, 

joka on täynnä rakkautta Jeesuksessa. 

18 Tule jumalallisen kuikan siipien alle, jossa on lämpöä, joka antaa ikuisen elämän niille, jotka 

tuntevat kuolevansa kylmyyteen. Totisesti minä sanon teille: ihmisten sydämissä on kylmyyttä, koska 

rakkaus on lähtenyt heistä. Se on kuin niissä kodeissa, joissa kiintymyksen pyhä liekki on sammunut, olipa 

kyse sitten puolisoiden, vanhempien ja lasten tai sisarusten välisestä suhteesta. Heidän ruumiinsa ovat 

lähellä toisiaan, mutta heidän sielunsa ovat kaukana toisistaan. Kuinka suuri onkaan heidän tyhjyytensä, 

kuinka syvä heidän yksinäisyytensä, ja kuinka kylmää onkaan noissa kodeissa! 

19 Jos joskus sanon teille, että näen teidän tulevan luokseni kylmää vapisten, se johtuu siitä, että näen 

teidän kokeneen vain välinpitämättömyyttä tuskaanne kohtaan maailman taholta, koska olette kokeneet 

vain itsekkyyttä ja kiittämättömyyttä. 

20 Kuinka yksinäinen hän tuntee itsensä maan päällä, joka kärsii, kuinka hylätty on sairas! Kuinka 

vihaisia ovatkaan ihmiset kaatuneelle, ja kuinka katkera onkaan köyhälle jäävä leipä! Tunne, kuinka sinua 

kohti suuntaamani säteilyn lämpö tunkeutuu jopa sydämesi kätketyimpään osaan. Tuo se ihmisille, 

vaivaisille ja sairaille. Silloin köyhät nostavat ajatuksensa elämän Luojan puoleen ja sanovat Hänelle: 

"Herra, meitä ei ole enää hylätty tässä laaksossa; on monia, jotka vuodattavat kyyneleitä meidän 

tähtemme, jotka etsivät meitä, lohduttavat meitä ja ojentavat meille kätensä." 

21 Tälläkin hetkellä sanon teille: "Pyytäkää, niin teille annetaan"; mutta nyt lisään: "Opettele 

antamaan, sillä sinulta tullaan pyytämään". 

22 Jokaisen luodun sisimmässä on rakkauden sointu, joka värähtelee, kun sitä kosketetaan. Se on 

saavutettava hellyyden ja rakkauden kautta, jotta se herättäisi ja saisi sydämen tuntemaan jotakin siitä, 

mitä Jumala tuntee jokaista lastaan kohtaan: rakkautta. 

23 Keitä ovat ne mestarit, jotka osaavat löytää jokaisesta ihmisestä polun, joka johtaa tähän sointuun, 

jonka ihmiset nykyään kätkevät niin syvälle? 

24 Opetelkaa Minulta, oppilaat, ymmärtäkää, miten yksinkertainen ja yksinkertainen Sanani on 

liikuttanut olemustanne. Syynä on se, että sen ydin sisältää jumalallista rakkautta, joka on lämpöä ja 

elämää sydämelle ja hengelle. 

25 Tänään, kun Mestari on kanssanne, näette Hänessä kaikkien olentojen Isän. Älkää kutsuko minua 

enää Jeesus Nasaretilaiseksi, älkää kutsuko minua Galilean rabbiksi, älkää kutsuko minua juutalaisten 

kuninkaaksi, sillä minä en ole mistään kansakunnasta enkä paikasta maan päällä, en tule ihmiseksi, vaan 

tulen Hengessä, ja minun luontoni on jumalallinen. 

26 Kuinka paljon onkaan puhuttu ja kirjoitettu olemassaolostani maan päällä, mutta kuinka harvoin 

ihmiset ovatkaan päässeet aineellista pidemmälle. Ihmiset ovat vain polvistuneet kunnioittamaan paikkoja 

ja esineitä, jotka osoittavat jalanjälkiäni maailmassa, sen sijaan että olisivat etsineet sanojeni tai tekojeni 

jumalallista olemusta. Mutta kuin hohtava aamunkoitto, ihmiskunnalle on koittanut uusi aika, jolloin 

henkenne tunnistaa keskipäivän kirkkaudessa sen, mikä ennen oli sille läpitunkemattomaan pimeyteen 

verhoutunut mysteeri. 

27 Tänä päivänä ihmiset hiljentävät mielensä muutamaksi hetkeksi ja kohottavat mielensä puoleeni 

muistellakseen sitä siunattua yötä, jolloin Vapahtaja tuli maailmaan. Jotkut tuntevat Henkeni rauhan, 

koska heidän sydämessään on rauha, toiset tuntevat surua, koska he ajattelevat lapsuuttaan ja rakkaita 
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olentoja, jotka ovat kadonneet tästä maailmasta. Jotkut uppoutuvat hengelliseen mietiskelyyn ja 

rukoukseen, ja toiset taas häpäisevät hengen todellisen ilon maallisilla nautinnoilla ja juhlilla. 

28 Mutta minä kysyn köyhiltä, maan köyhiltä: "Miksi te itkette? Ettekö muista, että Betlehemin 

yksinkertaiset paimenet olivat ensimmäiset, jotka näkivät Herransa kasvot tuon lapsen kasvoissa? 

29 kuivattakaa kyyneleenne, kohottakaa kasvonne ja katsokaa Läsnäoloni valoa tässä siunatussa 

sanassa, jonka myös tavalliset ihmiset kuulivat, kun se kuultiin ensimmäisen kerran tänä aikana. Juhlikaa 

tätä ilolla ja muistakaa sitä yötä, jolloin tulin luoksenne tuodakseni teille valoni ikuisiksi ajoiksi. 

30 Siunaan kotinne ja leipänne ja sanon teille: Olen pöydässänne ja vierelläni on Maria, hellä 

Hengellinen Äitinne. 

31 Huolehdi siitä, että sielusi pukeutuu hyveen valkoiseen kaapuun, vaikka peittäisitkin kehosi 

vaatimattomasti. Se, mikä ihmisessä on todella tärkeää ja minkä ihminen on asettanut alimmaiseksi, 

nousee ylös tässä aikakaudessa, jota ihmiset kutsuvat "hengen ajaksi". 

32 Katso, kuinka eksyneet lampaat kerääntyvät paimenen kutsusta asumaan rauhan aitaukseen. 

33 Sen kansan heimot, jotka kuulivat Jehovan käskyt ensimmäisellä aikakaudella, ovat ilmeisesti 

kadonneet maan päältä. Kuka niistä hengistä, jotka ovat nyt hajallaan ympäri maailmaa ja jotka ovat 

jälleensyntyneet eri rotujen miehissä ja naisissa, voisi tunnistaa tai löytää ne, jotka aiemmissa 

inkarnaatioissaan olivat verisiteen kautta yhteydessä häneen? Ainoastaan minun kaukonäköinen, 

läpimurtokykyinen ja oikeudenmukaisuutta rakastava silmäni kykenee löytämään sen, mikä ihmisiltä 

nykyään kielletään. 

34 Täällä minä puhun sellaisten ihmisten mielen elimen kautta, jotka eivät edes tiedä omaa 

kohtaloaan, saati sitten muiden kohtaloa. Tiedän, että monet pilkkaavat näitä sanoja, koska he luulevat 

niiden olevan niiden äänenkantajieni mielikuvitusta tai fantasiaa, joiden kautta puhun. Mutta totisesti 

sanon teille, että tämä materialisoitunut ihmiskunta tekee vielä oikeutta tälle yksinkertaiselle sanalle, jonka 

ihmisen suu on puhunut. 

35 Ensimmäiset uurteet on jo tehty, siemen on pudonnut heidän kohtuunsa. Tänään vain harvat 

tietävät, että olen ollut luonanne; mutta huomenna maailma tietää, ja kun se ymmärtää, mitä tapahtui 

tuloni, täällä oloni ja lähtöni aikana, se tunnustaa, etten tullut salaa enkä hiljaisuudessa ja että idästä 

länteen annoin maailmalle todisteita ja merkkejä, joilla todistin uudesta ilmestyksestäni, ja näin täytin 

lupauksen, joka annettiin ihmiskunnalle muinaisina aikoina. 

36 Tänä armonpäivänä sydämenne on täynnä iloa, koska Läsnäoloni on jälleen kerran 

keskuudessanne. Kun alatte kuunnella Jumalallista opetussanaani, tunnette itsenne tahraantuneiksi ja 

kelvottomiksi kuulemaan Sanaani, mutta kun opetus on ohi, tunnette itsenne puhtaiksi. Tämä johtuu siitä, 

että Sanani, joka on armon joki, puhdistaa ja puhdistaa jokaisen, joka kastautuu sen veteen. 

37 Te olette se kansa, joka - kuuntelemalla Minua yhä uudelleen ja uudelleen - saavuttaa 

uudistumisen ja myöhemmin henkistymisen. Teidän on saavutettava tämä puhdistautuminen tällä kertaa 

eikä millään muulla, sillä ilman sitä te ette voisi olla laini arvokkaita kantajia tai tämän sanan 

sanansaattajia. 

38 Ymmärtäkää, että ei riitä, että sanotte: "Kuulun niihin, jotka Herra on leimannut", vaan että on 

välttämätöntä soveltaa teille uskottuja hengellisiä lahjoja todistamalla rakkauden teoilla opetusteni 

totuudesta. 

39 Tämän kansan joukossa on niitä, jotka tunnustavat, että Läsnäoloni keskuudessanne on ollut 

Taivaallinen Armo, toinen todiste Jumalallisesta Rakkaudesta niitä kohtaan, jotka tekevät syntiä ja 

kärsivät. Niiden sydämen syvyyksistä, jotka tuntevat tämän armon tällä tavoin, kumpuavat hengellisellä 

tavalla psalmit, jotka kohoavat äärettömyyteen ja kiittävät minua siitä, että olen tullut luoksenne. 

40 Jumalan kansa on hajallaan eri kansojen ja kansakuntien keskuudessa. Olen yrittänyt yhdistää 

heidät, mutta olen havainnut heidän antautuvan maailman nautinnoille, kuuroina äänelleni, 

tuntemattomina läsnäololleni ja unohtaen lupaukseni palata. Löysin osan tätä kansaa täältä maapallon tästä 

kolkasta, ja kun näin, että heidän henkensä odotti Minua, että heidän sydämensä oli paatunut 

kärsimyksessä ja kykeni tuntemaan Läsnäoloni, lähetin heille Elian valmistamaan heitä tulemaan uusiksi 

opetuslapsikseni. 

41 Kun tämä kansa kasvaa lukumäärältään ja siitä tulee suuri ja vahva henkistymisensä kautta, se 

astuu Uuteen Jerusalemiin, häikäisevän valkoiseen Henkiseen kaupunkiin, joka on aineellisille silmille 
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näkymätön ja jonka rakkauden portit avataan päästämään sisään niitä pitkiä pyhiinvaellusmatkoja, jotka 

tulevat sitä etsimään. 

42 Tämän kodin häikäisevän valkoinen loisto kumpuaa niiden hengellisestä harmoniasta, jotka 

täyttävät lakini, ja jokainen, joka astuu tätä tietä tämän veljeskunnan syliin, tulee siten Jumalan kansan 

lapseksi. 

43 Kaikki eivät kuuntele minua täällä, jotka ovat saaneet hengellisiä lahjoja tänä aikana. Katsokaa, 

kuinka monta tyhjää paikkaa pöydässä on, koska monet pienistä lapsistani, saatuaan etuuden, lähtivät pois 

ja välttelivät vastuita ja tehtäviä. Voi, jos he vielä tietäisivät täällä maan päällä ne valat, jotka jokainen 

henki antoi Minulle ennen maan päälle tuloaan! 

44 Ennen kuin kärsimys saa heidät jälleen romahtamaan ja kurjuus tekee heistä jälleen kerran 

hylkiöitä - etsikää heidät ja kertokaa heille, että rakkauteni odottaa heitä yhä, mutta että jotta he eivät 

kärsisi, heidän on palattava Isän luokse, ennen kuin he tuhlaavat viimeisetkin perintönsä. 

45 Tulkaa, tulkaa, sanoo Mestari teille, minun tielläni on todellinen rauha; minä olen pelastus ja 

elämä. 

46 Rakastakaa ja ylistäkää Isää, joka tulee alas yllättämään teidät maallisessa elämässänne ja joka 

osaa tunkeutua sydämeenne. 

47 Kun olette kuulleet sanani Isänä ja Mestarina, saatte myös tuomarin sanan tänä päivänä. Pyydän 

teitä antamaan tiliä kaikesta siitä, mitä olen antanut teille tehtävänne suorittamista varten. 

48 Sinulla on valo, joka ohjaa sinua, hyveet ja kyvyt. Olen valvonut teitä ja asettanut teidät polulle, 

jota pitkin voitte tavoittaa minut. Nyt, kun olen koetellut teitä jonkin aikaa, kysyn teiltä: Mikä on 

kunnianosoituksesi ja mikä on tietämyksesi? Oletko ymmärtänyt, mitä merkitset Minulle? Valmistautukaa 

sitten, kuunnelkaa omantuntonne ääntä ja vastatkaa kysymyksiini. 

49 Haluatteko Minun kantavan maailman epätäydellisyyksien ristin harteillani ja ottavan hoitaakseni 

velvollisuutenne täyttääkseni sen, mikä on yksin teidän tehtävänne? Jätän teille nyt kolmannen 

testamentin, ettekä ole ymmärtäneet edes kahta ensimmäistä. Jos olisitte valmistautuneet tähän aikaan, 

sanaani ei olisi tarvinnut kuulla aineellisesti, sillä puhuisin silloin hengellisesti, ja te vastaisitte minulle 

rakkaudellanne. 

50 Kun tuomioni ääni tuntuu sinussa, etsit turvaa ja lohtua Äidistäsi. Silloin Marian kiltti ja rakastava 

ääni rukoilee puolestasi ja seisoo tukenasi koettelemuksessa. Hän, jonka kanssa työnne, rukouksenne ja 

pyyntönne eivät jää kuulematta, neuvoo teitä ja pyytää Isältä uutta tilaisuutta, jotta lapsi voisi palata 

hyvälle tielle, uudistua ja tulla kokonaiseksi. Hänen hyvyytensä peittää sinut kuin vaippa. 

51 Myös Elia ilmestyy edessäni kuin majakka, jonka valo ohjaa ihmiskuntaa. Hänen äänensä, joka on 

täynnä oikeudenmukaisuutta, ravistelee sydämiä ja saa heidät tuntemaan katumusta. Hän vannoo Minulle, 

että hän valvoo lähteen puhtautta, joka on minun työni, jotta kaikki, jotka lähestyvät sitä, voivat siellä 

sammuttaa oikeudenmukaisuuden ja rakkauden janonsa. Sauva, jonka olen antanut ihmiselle nojautumista 

varten, on Elia, väsymätön Paimen, joka johdattaa ja opastaa teidät luokseni ja saa teidät saavuttamaan 

poveni, kun olette täydellistäneet itsenne. 

52 Jokainen ajanjakso, jonka annan teille, jokainen jälleensyntyminen, on uusi vaihe, jonka henki 

saavuttaa ja joka kerta saa lisää valoa. 

53 Miettikää, millä rakkaudella olen antanut teille lahjoja ja millä viisaudella olen antanut teille 

ohjeita ja innoittanut teitä, jotta onnistuisitte luomaan ylevän ja arvokkaan olemassaolon maan päällä, niin 

että kun olette saaneet työnne valmiiksi, voitte korjata siemenen, ja Isä kantaa sen viljavarastoonsa. 

54 Rakas kansa, voisitteko jättää huomiotta ohjeeni ja luopua siitä sen jälkeen, kun olen puhunut teille 

tänä aikana ja tehnyt tahtoni teille tiettäväksi? Älkää antako Sanani tulla teille tavalliseksi, ja vain siksi, 

että annan teille anteeksi, älkää tehkö enää syntiä tai jättäkää valvomatta ja rukoilematta. 

55 Nyt kitken rikkaruohot juurineen. Jos haluatte mielenrauhaa itsellenne ja ympärillänne oleville 

tämän maailmanlaajuisen puhdistuksen keskellä, tehkää työtä rauhan puolesta rakastamalla 

kanssaihmisiänne. 

56 Rutto ja vapautuneet luonnonvoimat jatkavat ihmiskunnan puhdistamista, ja kaikki saavat suuria 

todisteita ja todistuksia uudesta ilmentymisestäni tänä aikana. Ne, jotka ottavat ensimmäiset askeleensa 

täynnä intoa ja rakkautta, saavuttavat suuria ihmeitä ja ovat ensimmäisiä, ja ne, jotka ovat tänään 

ensimmäisiä ja tulevat hengellisesti velttoiksi, ovat viimeisiä. 
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57 Älkää syyttäkö aikaa onnettomuudestanne tai tuskastanne; ajatelkaa, että kun ihmiskunta ei ole 

antanut laini ohjata itseään eikä saanut aikaan rauhaansa, on vain luonnollista, että se niittää katkeraa 

hedelmää, jota se on vaalinut. 

58 Minä annan teille uutta voimaa, sillä minä näen teidät väsyneinä. Jokainen, joka astuu tämän 

elämän puun varjoon, vahvistuu. 

59 Isä auttaa teitä, sillä Hän haluaa löytää keskuudestanne opetuslapsia, ei heikkoja lapsia, jotka 

pysyvät lapsina kautta aikojen. Tehkää työtä itsenne eteen ja uudistukaa, jotta ansaitsisitte armoni. Tänä 

aikana Oikeuteni pyyhkii pois uudet Sodomat ja Gomorrhat, jotta niiden synti ei tartu muihin kansoihin. 

Totisesti sanon teille, että omantunnon kautta olen saanut ääneni tavoittamaan kaikki ihmiset, ja siksi 

voitte ymmärtää, että jos maailma on pimeyden peitossa, se ei johdu siitä, että olisin kieltänyt siltä valoni. 

60 Kun silmänne näkevät kansojen tuhon ja tiedätte heidän onnettomuutensa, sydämenne on tuskan ja 

surun painama; mutta kun ne, jotka epäilivät Sanaani tänään, näkevät ennustusteni toteutuvan, hekin 

itkevät, koska he ovat olleet uskottomia. Sitten näet, miten "viimeinen" antaa sinulle esimerkin uskosta, 

luottamuksesta ja kuuliaisuudesta. 

61 Valmistautukaa tähän vuoteen, joka tuo tullessaan vierailuja ja ihmeellisiä tapahtumia kaikkialla 

maailmassa - ihmeitä, joita teen monia teidän keskuudessanne. 

62 Viekää koteihin hyvää opetusta sekä esimerkkiä uudistumisestanne, hyveestänne ja rauhastanne, 

niin että kun vieraat vieraat vierailevat kansassanne, he näkevät sydämeltään ja mieleltään valmistautuneen 

kansan. Muista, että jos näin ei tapahdu, sinun on valitettava, että he yllättivät sinut unissasi. 

63 Älä pelkää koputtaa veljesi ovelle, kun yrität pelastaa hänet vaarasta, lohduttaa häntä ahdistuksessa 

tai neuvoa häntä vaikeassa tilanteessa. Käyttäydy kuin Jeesus, pyhiinvaeltaja, joka koputtaa kerran, 

kahdesti ja kolmesti sydänten oville. Olen laittanut valoa katseeseesi ja luvannut laittaa totuuden sanat 

huulillesi, kun sinun tarvitsee puhua. Pyrkikää säilyttämään rauha ja valo sekä itsessänne että kodeissanne, 

jotta ette päästäisi käsiksi pahoihin vaikutteisiin, jotka ovat peräisin ihmiskuntaa ympäröivistä pimeyden 

sieluista. Vaeltakaa aina minun lakini teillä, jotta näkisitte polkunne valaistuna ja voisitte voittaa vaikeudet 

ja sairaudet, jotka kohtaavat teidät matkallanne kuin kompastuskivet, jotka pysäyttävät teidät matkallanne 

läpi elämän. 

64 Parantakaa elämäänne, kohottakaa henkeänne, älkää odottako, että viimeinen saapuu ja, 

ymmärtäen Opetukseni ja Ilmestykseni suuruuden, sanoo teille: "Mitä olette tehneet kaikkina näinä 

jumalallisen opetuksen vuosina?", ja pysykää sitten hiljaa. Totisesti sanon teille, vaikka epäilettekin sitä, 

että olen valinnut teidät Kolmen Ajan aikana. Teidän joukossanne on niitä, joita voin totuudessa kutsua 

esikoisiksi. 

65 Tänään, kun näen sinut surullisena, kysyn sinulta: Miksi en näe iloa sydämissänne? Oletko väsynyt 

elämän koettelemuksista ja vastoinkäymisistä? Onko kansojen välisen sodan aiheuttama kuohunta 

uuvuttanut teidät? Oletko sinäkin kyllästynyt katsomaan ja rukoilemaan? Ihmiset, teitä ei ole tuomittu 

kuolemaan. Olen sanonut teille, että tulette elämään, olen antanut teille hengellisiä lahjoja ja antanut teille 

aikaa täyttää tehtävänne. Olette nähneet, että kirja, johon omatuntonne kirjaa kaikki tekonne, ei ole 

puhdas, ja tämä surettaa teitä, koska pidätte itseänne kiittämättöminä. Elät muistissasi uudelleen kuluneita 

päiviä ja kuukausia ja muistelet hyötyjäni yksi kerrallaan. Pelkäätte tulevaisuutta, pelkäätte menettävänne 

uskonne itseenne, pelkäätte jatkaa tottelemattomuuttanne Minua kohtaan ja pelkäätte, että ette pysty 

täyttämään tehtäväänne. Mutta haluan täyttää polkusi valolla, joka elävöittää uskoasi ja toivoasi, jotta otat 

ratkaisevan askeleen henkisen edistyksen tiellä. Yhdistäkää sydämenne yhdeksi, rakkaat ihmiset. 

66 Saan sodassa tuhoutuneiden kansakuntien liput yhdistymään, kunnes ne muodostavat yhden rauhan 

lipun. Puhun näin, koska olen rauhan Jumala, Isä, joka haluaa iloa lastensa sydämiin. 

67 Haluan nähdä teidät opetuslapsinani, joille voin paljastaa viisauteni antamalla teidän tietää 

tulevaisuuden; mutta näen teidät tänä päivänä mietteliäänä, koska olette kokeneet Sanani totuuden ja 

näiden äänenkantajien kautta annettujen profetioideni täyttymisen. Tänään olette kuulleet jumalallisen 

opetukseni ja olette järkyttyneitä, koska tiedätte, että jokainen opetuksistani on profetia ja laki. Kerron 

teille kaiken tämän, koska teidän pitäisi olla paljon enemmän täynnä iloa, sillä ei ole mitään uskonnollista 

yhteisöä tai lahkoa, joka voisi sanoa teidän laillanne, että sillä on minun jumalallinen, elävä ja suora 

Sanani, tai joka voisi sanoa, että Herra tekee itsensä heille tunnetuksi. Te, jotka olette ainoat, jotka voivat 

varmistaa, että Kristus tekee itsensä tunnetuksi ja osoittaa itsensä tälle kansalle, näyttäkää Minulle 
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sydämenne, joka on kuitenkin kumarassa tuskasta ja katumuksesta, koska ette ole täyttäneet käskyjäni. 

Tämä estää teitä korottamasta ääntänne todistaaksenne Läsnäoloani ihmiskunnan keskuudessa, ja tämä 

johtuu siitä, että omatuntonne saa teidät tuntemaan tuomioni, sen tuomion, joka kattaa koko 

maailmankaikkeuden ja tavoittaa jokaisen luodun tällä hetkellä. 

68 Rakkauden sanallani osoitan sinulle, kuinka arvokas henkesi on Minulle. Aineellisessa 

luomakunnassa ei ole mitään henkeänne suurempaa - ei kuninkaallinen tähti valoineen, ei maa kaikkine 

ihmeineen, eikä mikään muukaan luotu ole suurempi kuin henki, jonka olen antanut teille, sillä se on 

jumalallinen kipinä, liekki, joka on noussut jumalallisesta hengestä. Jumalan lisäksi vain hengillä on 

hengellinen älykkyys, omatunto, tahto ja tahdonvapaus. Lihan vaistojen ja taipumusten yläpuolelle nousee 

valo, joka on sielusi, ja tämän valon yläpuolella on opas, kirja ja tuomari, joka on omatuntosi. 

69 Kaikki luodut antavat minulle veroa, mutta eivät uskosta tai rakkaudesta, vaan lain vuoksi; teidän 

henkenne sen sijaan antaa minulle veroa rakkaudesta. Kun hän polvistuu ja kumartaa Minua, hän tekee sen 

uskon kautta ja omantuntonsa valossa. Aika, avaruus, luonnonvoimat, tähdet, luonnon olennot, kasvit, 

kaikki seuraavat uskollisesti Minun asettamaani kohtaloa. Mutta jos kysyisin teiltä, mitä olette tehneet 

hengellisille ja aineellisille lailleni - te ihmiset, jotka hallitsette maan kansoja, ja te ihmiset, jotka johdatte 

ihmiskuntaa hengen tiellä - teidän täytyisi näyttää Minulle enemmistönä uhrienne veri ja monet pimeät 

teot. 

70 Te hallitsijat: Mitä olette tehneet kansoille? Näen vain tuskaa ja kurjuutta. Sinä rikas: Miten 

leipänne voi maistua teille hyvältä ja miten voitte nauttia rikkaudestanne, kun tiedätte, että monet kärsivät 

nälkää? Teistä tulee vallanne orjia, leipänne on katkeraa, eikä teillä ole rauhaa. Tämä on teidän työnne, 

tämä on siemen, jonka olette kylväneet. 

71 Jotta tämä maailma tulisi jälleen järkiinsä, on välttämätöntä, että kipu on hyvin suurta. Lähetän 

teille valoni, jotta voisitte tunnistaa toisenne ja kunnioittaa lähimmäisenne elämää. Jättäkää veljenmurha-

aseet taaksenne ja palatkaa henkenne Isän luokse, jonka luona ette ole käyneet Hänen pyhäkössään pitkään 

aikaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 87  
1 Minua miellyttää yllättää teidät mitä odottamattomimmilla tavoilla koetellakseni sydämenne 

uskoa. Haluan koetella sielunvoimaasi, jotta voisit olla esimerkkinä veljillesi. Hengessäsi elää Jaakobin 

siemen, jonka minä olen nimennyt Israeliksi, mikä tarkoittaa "vahva". Minä alistin tuon patriarkan 

ankariin koettelemuksiin antaakseni suuria esimerkkejä sielunvoimasta. Lähetin hänelle enkelin 

taistelemaan häntä vastaan, mutta tuon miehen vahvaa kättä ei voitu voittaa. Siitä lähtien minä kutsuin 

häntä Israeliksi, ja sillä nimellä hän tuli tunnetuksi jälkipolville. Mutta jos kysyisin sinulta: Mitä olette 

tehneet sillä hengellisellä siemenellä, jonka Jaakob antoi teille? Ymmärtäisitkö kysymykseni ja osaisitko 

vastata siihen? Enkelini ovat ilmestyneet polullenne taistelemaan virheitänne vastaan, mutta te ette ole 

ottaneet niitä vastaan. Pimeyden olennot ovat löytäneet teidät valmistautumattomina, ja olette olleet 

heikkoja niiden edessä. 

2 Minä kysyn teiltä jälleen: Missä on Jaakobin miekka, hänen kiihkonsa ja voimansa? 

3 Olen suonut sinulle valo-olentojen läsnäolon maallisessa elämässäsi, jotta ne voivat suojella sinua, 

auttaa sinua ja inspiroida sinua. He, jotka ovat kehittyneempiä kuin te, laskeutuvat täyttämään rakkauden 

tehtävää, tehtävänsä kylvää hyötyä ja parantavaa balsamia veljiensä keskuuteen. Pimeyden olennot tai 

kadotetut sielut täyttävät tahtomattaan sen tehtävän, että ne koettelevat ihmisten uskoa, hyveellisyyttä ja 

sinnikkyyttä hyvää kohtaan. Ja kun heidät lopulta voitetaan sielun voimalla ja sinnikkyydellä sen hyväksi, 

jota he ovat kiusanneet, he saavat valaistumisen ja syntyvät uudelleen elämään ja rakkauteen. 

4 Opetuslapset, olen antanut teille herkkyyden, jotta voitte havaita hengellisten veljienne läsnäolon. 

Sillä, jolla ei ole hengellisen näkemisen lahjaa, on ilmestyksen lahja, tai hänen aivonsa kykenevät 

vastaanottamaan hengellisen maailman, tai ainakin hänellä on aavistuksen lahja; mutta teiltä on puuttunut 

rakkaus lahjojenne kehittämiseksi. Siksi kehotan teitä elämään valppaasti, jotta kuulisitte paimenen ja teitä 

suojelevien vartijoiden äänen, lampaan valituksen tai aluskasvillisuudessa väijyvän suden hiipimisen. 

5 Älkää nukkuko tänä väijytysten ja vaarojen, kuilujen ja kiusausten aikana. Ymmärtäkää, että 

jokaista, jolla on hengellinen lahja tai tehtävä antaa hengellistä valoa, piiritetään ja vainotaan jatkuvasti. 

En tule herättämään ennakkoluuloja tai taikauskoa kansassani. Tulen vahvistamaan uskoanne hengellisen 

olemassaoloon ja avaamaan silmänne ikuiselle. Silloin pystytte näkemään kauas aineellisten asioiden 

tuolle puolen ja ymmärtämään, että kaikki tuolla takana oleva ei ole valon peitossa; sillä 

näkymättömässäkin on pimeyttä, joka on purettava, ja epätäydellisyyksiä, jotka on muutettava yleväksi 

henkisyydeksi. 

6 Opetus, jonka olen antanut teille, jotta onnistuisitte elämässänne vetämään puoleenne valon, joka 

muuttaa pimeyden kirkkaudeksi, opettaa teitä rukoilemaan ja valvomaan uskossa ja sinnikkäästi hyvää 

tehden. 

7 Synnilliseen elämään langennut ihminen kykenee vetämään mukanaan kokonaisen legioonan 

pimeyden olentoja, jotka saavat hänet jättämään jälkeensä epäterveellisiä vaikutteita. 

8 Maailma on eksynyt tieteen kanssa siinä määrin, että se ei enää nykyään voi palata omasta 

tahdostaan evoluutiopolkunsa alkuun, koska se ei pystyisi erottamaan totuutta valheesta uskon ja 

rakkauden puutteessa ja koska se ei tiedä olemassaolonsa tarkoitusta; siksi tulin jälleen maailmaan. 

Autuaita ovat ne, jotka kuulevat minua, sillä he ymmärtävät minut, seuraavat minua ja löytävät 

pelastuksen. Minä annan heille voimaa palauttaa kaikki, mitä he ovat häpäisseet tai tuhonneet. 

9 Ihmiset, pysykää vakaina oppini suhteen, ja totisesti sanon teille, että kolme sukupolvea teidän 

jälkeläistenne sielu on saavuttanut suuren henkistymisen. Etsikää todellista kohoamista, ja sen jälkeen 

koko ihmiskunta tekee niin, sillä maailmaanne ei ole tuomittu olemaan ikuisesti kyynelten laakso, synnin 

maa, haureuden ja sodan helvetti. Herran päivä on jo kanssanne, minun vanhurskauden miekkani iskee 

turmelukseen. Mitä tapahtuu, kun tuhoan pahan siemenen, paheellisuuden ja ylpeyden ja suojaan sen 

sijaan rauhan, sovinnon, uudistumisen ja todellisen uskon siemenen minuun? Maailman on muututtava, 

ihmisen on muututtava, kun hänen hengellinen omistautumisensa Jumalalle ja hänen elämänsä on parempi. 

10 Tulee aika, jolloin ilmestyy ihmisiä, jotka todella rakastavat lakiani, jotka osaavat yhdistää 

hengellisen lain ja maailman lain, toisin sanoen ikuisen voiman ja ajallisen voiman. Se ei tapahdu 

orjuuttamaan henkiä kuten menneinä aikoina, vaan näyttämään heille tietä valoon, joka on hengen 

todellinen vapaus. Silloin moraali palaa perheiden syliin, ja tavoissanne on todellisia kasvatuksen ja 
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hengellisyyden paikkoja. Se on aika, jolloin omatunto saa äänensä kuuluviin ja jolloin lapseni 

kommunikoivat Jumaluuteni kanssa hengestä henkeen, jolloin rodut sulautuvat yhteen. Kaikki tämä 

ratkaisee monien erimielisyyksien ja riitojen katoamisen, sillä tähän asti, vaikka maailmanne on niin pieni, 

ette ole ymmärtäneet, miten elää yhdessä yhtenä perheenä, ettekä ole kyenneet tarjoamaan Minulle 

yhtenäistä palvonnan muotoa. Muinainen Baabel tuomitsi teidät tähän kansojen ja rotujen erotteluun, 

mutta hengellisen temppelini pystyttäminen ihmisten sydämeen vapauttaa teidät tästä sovituksesta ja saa 

teidät todella rakastamaan toisianne. 

11 Älkää ajatelko, että olen valinnut tämän kansan vasta viimeisellä hetkellä uutta ilmestymistäni 

varten. Kaikki oli ennakoitu jo iankaikkisuudesta lähtien. Minä valmistin tämän maaperän, tämän rodun, 

teidän sielunne, aivan kuten myös läsnäoloni aika oli ennalta määrätty tahdollani. 

12 Päätin aloittaa ilmestykseni köyhimpien keskuudessa, niiden keskuudessa, jotka pitivät mielensä ja 

henkensä puhtaana. Silloin annoin kaikkien tulla luokseni, sillä pöydässäni ei ole erottelua eikä suosimista. 

Tälle kansalle lähetetty Sanani oli muodoltaan yksinkertainen ja nöyrä, teille helposti lähestyttävä, mutta 

sen merkitys, täynnä selkeyttä, oli syvällinen hengellenne, sillä vaikka olen kaiken tiedon varasto, ilmaisen 

ja ilmaisen itseni aina yksinkertaisesti ja selkeästi. En ole mysteeri kenellekään, mysteeri ja salaisuus ovat 

tietämättömyytesi lapsia. 

13 Onko tälläkin kertaa Tuomas, jolla on epäilyksiä sydämessään? Mitä muuta odotat näkeväsi ja 

kuulevasi uskoaksesi? Haluatteko, että Kristus tulee jälleen ihmiseksi ja asuu keskuudessanne? Anna 

Minulle takaisin ristillä uhrattu ruumis, jonka otit Minulta, ja lupaan tulla takaisin ihmisenä. Pystytkö 

siihen? Ei. Minä taas löysin teidät kuolleina valolle ja uskolle ja herätin teidät henkisesti. Olit menettänyt 

kehosi maan sisällä, ja annoin sinulle uuden. Vain minä voin tehdä näitä ihmeitä, mutta totisesti sanon 

teille, että elämä, jonka otitte Jeesukselta Golgatalla, on levinnyt kuin ikuisen elämän kaste koko 

ihmiskunnan ylle. 

14 Siksi kerron teille, että te olette temppelini, se pyhäkkö, joka on olemassa hengessänne ja jossa 

etsin palvontaanne, jossa haluan ääneni löytävän kaiun, jossa alttarini nousee ja jossa voin asua ikuisesti. 

15 Kaikki opetukseni ja lakini ovat vain valmistelua hengelliseen elämään pääsemiseksi. Kuinka 

monet niistä, jotka ovat kuulleet Minua tänä aikana, elävät jo tuonpuoleisessa, täynnä iloa hengessään, 

koska heillä ei ole ollut vaikeuksia siirtyessään tuohon äärettömään maailmaan, kun taas monet ihmiset, 

jotka ovat skeptisiä materialismissaan, hymyilevät ironisesti, kun heille puhutaan hengellisestä elämästä. 

Mutta kuoleman hetki tulee, jolloin ei ole sydäntä, joka ei pelkäisi, eikä henkeä, joka ei vapisisi ikuisuuden 

välittömän läsnäolon edessä. 

16 Valvokaa ja rukoilkaa aina, jotta tämä elämä, joka värähtelee yläpuolellanne ja kuohuu 

olemuksenne syvyyksissä, löytäisi teidät valmiina. 

17 Kukaan muu kuin Minä en voi säilyttää sieluanne, koska Minä olen elämän jumalallinen manna. 

18 Ihmiskunta, herätkää syvästä unesta, jossa olette, ja katsokaa totuutta silmiin, kuinka monta 

ihmisen unelmaa murskataan tänä aikana Minun oikeudenmukaisuuteni vaikutuksesta. Mutta sen jälkeen 

ihmisille loistaa uuden ajan aamunkoitto, jolloin paljastan heille uusia valoja, jotka tuovat heidät 

korkeimman totuuden tuntemiseen. 

19 Uudet sukupolvet ja uudet henget tulevat maan päälle täyttämään korkeaa tehtävää, ja jos he sitten 

löytävät matkallaan edeltäjiensä heille jättämän hyvyyden ja esimerkin, he onnistuvat itämään 

sydämestään puhtaan siemenen, joka on siunaukseksi henkistymisen ja valon ajan opetuslapsilleni. 

20 Oikeuteni on koetellut kansakuntia, ja teidänkin on kärsittävä; mutta totisesti sanon teille, että jos 

opetuslapseni pysyvät lujina uskossa ja hyvyydessä, he eivät häviä, koska rukoustensa ja rakkauden 

tekojensa kautta he saavuttavat anteeksiannon ihmiskunnalle. 

21 Maailma ei kyennyt eikä halunnut tuntea Minua niin kauan kuin se oli rauhassa, joten sen on 

havaittava Minut tuskan kautta; sillä vain koettelemuksissa ihminen kääntyy Luojan puoleen pyyntöineen, 

muistaa Isänsä ja osaa arvostaa Hänen hyvyyttään ja tunnustaa Hänen ihmeensä. 

22 Ymmärrä: Kun oikeudenmukaisuuteni iskee sinuun, rakkauteni suojelee sinua samaan aikaan. 

23 Oli välttämätöntä, että ihmiskunta joutui henkisen kaaoksen valtaan, jotta tässä kamppailussa 

näkisitte niiden lahjojen, jotka olen testamentannut hengellenne, ilmenevän, ja jotta voisitte ymmärtää 

jumalallisia opetuksiani. 
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24 Teille, jotka olette kuulleet ääneni tällä hetkellä, kehotan teitä olemaan kuin suojelijoita, olemaan 

valppaina, jotta kukaan, joka haluaa vääristää tämän jumalallisen inspiraation puhtautta, ei häpäise sitä. 

Älkää muodostako riittejä tai epäjumalanpalveluskultteja näiden ilmestysten ympärille, sillä silloin ette 

tarjoaisi Minulle sitä hengellistä palvontaa, jota odotan teiltä. 

25 Rakastakaa Minua lähimmäisessänne ja rukoilkaa hengessä, vain tätä vaadin teiltä, ja jos 

noudatatte näitä ohjeita, tarjoatte Minulle täydellisen palvonnan tekojenne kautta. 

26 Älköön kukaan, joka kutsuu itseään tämän hengellisen opetuksen opetuslapseksi, valittako Isälle, 

että hän on aineellisessa elämässään köyhä ja että häneltä puuttuu monia niistä mukavuuksista, joita muilla 

on runsaasti, tai että hän kärsii puutteesta ja puutteen puutteesta. Nämä epäkohdat syntyvät aineellisesta 

luonnosta, jolla, kuten tiedätte, on vain yksi olemassaolo. Hengellänne ei ole oikeutta puhua näin Isälleen 

eikä osoittaa tyytymättömyyttä tai nurista omaa kohtaloaan kohtaan, sillä kaikki sielut ovat kulkeneet 

kokemusten, nautintojen ja inhimillisten tyydytysten koko tikapuun läpi pitkällä evoluutiomatkallaan 

maan päällä. 

27 Sielujen hengellistyminen on jo kauan sitten alkanut; tämä tuska ja köyhyys, jota sydämenne 

kieltäytyvät kestämästä ja kärsimästä, auttaa teitä saavuttamaan sen. Jokaisella hengellisellä ja aineellisella 

hyödyllä on merkitys, joka teidän on tunnustettava, jotta ette kiellä jommankumman arvoa. 

28 Hyvä spiritualisti on se, joka kaikesta aineellisten hyödykkeiden köyhyydestä huolimatta tuntee 

itsensä rikkaaksi ja onnelliseksi Herraksi, koska hän tietää, että hänen Isänsä rakastaa häntä, että hänellä 

on veljiä rakastettavana ja että maailman aarteet ovat toissijaisia hengen rikkauksiin verrattuna. Hyvä 

spiritualisti on myös sellainen, joka aineellisten hyödykkeiden omistajana osaa käyttää niitä hyviin 

tarkoituksiin ja käyttää niitä Jumalan hänelle antamina välineinä tärkeän tehtävän täyttämiseksi maan 

päällä. 

29 Ei ole välttämätöntä olla köyhä, halveksittu tai kurja, jotta voi tulla luetuksi niiden joukkoon, jotka 

seuraavat minua, aivan kuten ei ole välttämätöntä olla niiden joukossa, jotka kärsivät, jotta voin rakastaa 

heitä. Totuuden nimissä kerron teille, että tahtoni mukaan teidän pitäisi aina olla vahvoja, terveitä ja 

kaiken sen omistajia, mitä olen luonut teille. 

30 Milloin osaatte olla perintönne omistajia, arvostaa jokaista armoa ja antaa kaikelle sen oikean 

paikan elämässä? 

31 Katsokaa, kuinka kauas ihmiset ovat eksyneet totuuden tieltä; kuitenkin kaikkivoipaisuuteni vuoksi 

kaikki keinot ovat käytettävissäni saadakseni heidät palaamaan sille tielle. Suoritan tämän työn yhdessä 

päivässä, mutta en sellaisessa päivässä, jonka aurinko määrittää valonsa kulkua maan päällä, vaan 

henkisessä päivässä, jota varjostaa Jumalallisen Henkeni valo ja jossa Minä, Hyvä Paimen, jatkan 

askeltenne varjelemista pitkällä pyhiinvaellustienne varrella. Ettekö ajattele, että se satuttaa Henkeäni 

Isänä, kun eksytte polulta, jonka merkitsin teille verellä todisteeksi äärettömästä rakkaudestani? Palatkaa, 

palatkaa polulle, rakkaat lampaat, sillä sitä pitkin saavutatte rauhan esteen. 

32 Tulkaa luokseni, ihmisjoukot, mutta tulkaa yhtenäisinä! Kansani keskuudessa ei saa olla 

erimielisyyksiä eikä hajaannuksia, sillä teidän on näytettävä maailmalle esimerkkiä veljeydestä ja 

yhtenäisyydestä. 

33 "Minulla on teille enemmän annettavaa kuin mitä te minulta pyydätte", olen usein sanonut teille, ja 

kysyn teiltä: Uskotteko, että ne henget, jotka asuttivat ensimmäisen kerran maata, olisivat voineet jo 

kuvitella kaikki ne luonnonihmeet, jotka ympäröivät heitä heidän maallisessa olemassaolossaan? Nuo 

olennot halusivat innokkaasti tietää, luoda, tunnustaa ja saada vapaan tahdon, mutta he eivät koskaan 

kuvitelleet, että tämä elämä sisältäisi tällaista loistoa. 

34 Nyt kun olette eläneet (pitkän aikaa) tässä maailmassa, jonka olette muuttaneet paratiisista 

kyynelten laaksoksi, haluatte palata henkiseen elämään ja pyydätte Minulta, että henkenne valosta ja 

rauhasta ei olisi puutetta tässä tuonpuoleisessa, ottamatta huomioon, että Minä en ainoastaan anna teille 

tätä, vaan paljastan teille monia salaisuuksia ja näytän teille Elämän Lähteen, josta käsin voitte 

hengellisesti nähdä, ymmärtää ja rakastaa Isänne työtä. Silloin ymmärrätte, että aineellinen luomakunta 

kaikkine täydellisyyksineen on vain heijastus tai tunnus loistavasta ja ikuisesta Henkisestä elämästä. 

35 Tänään pyydätte Minulta vain vähän rauhaa ja valon kipinää; mutta kun jonain päivänä näette 

itsenne hengellisen elämän loiston ympäröimänä, kun olette jättäneet ruumiinne maan syliin, muistatte, 

mitä sanoin teille maan päällä: "Isällä on enemmän annettavaa lapsilleen kuin mitä he pyytävät Häneltä." 



U 87 

36 

Tämä on se, mitä Isä on antanut teille maan päällä. Mutta älkää unohtako, että teidän on kiivettävä taivaan 

tikapuita, jotka johtavat hengen täydellisyyden tasolle, ja että teidän ponnistelunne ja rakkautenne 

johdattavat teidät huipulle, jossa ansiot tekevät teistä sen suuren palkkion arvoisen, jonka lupaan teille. 

36 Minun valoni loistaa äänen kantajan mielenelimessä ja muuttuu ihmisen sanaksi. Näiden 

ymmärryksen elinten "kaula", joiden kautta puhun ihmisille, on kuriton, niiden sydämet ovat kovia ja 

huulet kömpelöitä; silti, kun valoni koskettaa niitä, kun valonsäteeni saavuttaa heidän mielensä, heidän 

puhumansa lauseet ovat taivaallista ravintoa niille, jotka janoavat rakkautta ja totuutta, ne ovat balsamia ja 

lohdutusta niille, jotka tulevat kärsimyksen lävistäminä, ja ne ovat jumalallisen valon kirja niille, jotka 

rakastavat viisautta. 

37 Syökää ja juokaa, sanon hengellenne; tällä hetkellä pöydällä on leipää ja viiniä: leipä on Minun 

Sanani ja viini sen hengellinen sisältö. 

38 Syökää ja juokaa, sillä vuoden 1950 lopusta lähtien te ette enää kuule tätä sanaa. Käyttäkää 

hyväksenne nämä vuodet, jolloin vielä saatte ilmestykseni, sillä kun hetki koittaa, ette enää kuule Minua 

tällä tavalla, ja itkette katkerasti yrittäessänne taivutella Minua myöntämään teille uuden opetuksen ajan; 

mutta kerron teille etukäteen: Jos kuninkaan sanaa ei oteta takaisin - kuvitelkaa, kuinka paljon enemmän 

tämä pätee Jumalan sanaan! 

39 Minun tahtoni toteutuu, sillä ennemmin kuninkaallinen taivaallinen ruumis lakkaa loistamasta tai 

taivas ja maa katoavat, kuin Minun tahtoni lakkaa toteutumasta. 

40 Teillä on paljon tehtävää sen jälkeen, kun olen ottanut Sanani teiltä. Kaikki se, mitä ette ole tehneet 

nyt tai mitä ette ole voineet tehdä, teidän on tehtävä noina päivinä. 

41 Hädässä olevat veljenne etsivät teitä, ettekä te saa piiloutua. Sydämesi tulee olemaan 

hyväntekeväisyyden ja myötätunnon lähde hädänalaisia kohtaan, ja sinun tulee etsiä Minua mielesi 

korkeimmalta alueelta, jossa saat jumalallisia inspiraatioita. 

42 Et ole vapaa koettelemuksista, mutta ne terästävät henkeäsi ja osoittavat vähäuskoisille ihmisille 

antautumisesi (Jumalan tahtoon) ja hengellisen kohotuksesi. 

43 Autuaita ovat ne, jotka seuraavat tahtoani nöyrästi ja alistuen, sillä heissä on rauhan, viisauden ja 

henkistymisen lahjoja. 

44 Tänään etsin niitä, jotka eivät ole ymmärtäneet elämän tarkoitusta, niitä, jotka eivät tiedä, mikä on 

totuus, heikkoja, jotka epäonnistuvat jokaisessa yrityksessä, jokaisessa hankkeessa, jokaisessa askeleessa. 

Ja minä sanon heille: Tule kuulemaan tätä Sanaa, niin tunnet itsesi vahvistetuksi niin kuin et ole koskaan 

ollut. Usko antaa teille voittamatonta voimaa, ja oppini tuntemus antaa teille valon, joka ei koskaan 

sammu. 

45 Kukaan niistä, jotka heräävät tällä tavoin, ei vajoa enää uneliaisuuteen tai pysähdy kehityksen 

tiellä. Se, joka näkee tämän valon, voi sanoa, että ääneni on aina kutsunut häntä ja että läsnäoloni on 

paljastunut hänelle elämänpolun jokaisella askeleella, niin ettei hän voi enää koskaan, ei edes kriittisellä 

hetkellä, väittää, että häneltä on puuttunut valo. 

46 Autuaita ovat ne, jotka pelkäämättä maailmaa pyrkivät tuomaan tämän valon veljilleen ja näin 

levittämään totuutta ja kylvämään rauhaa. He tunnistavat tien, joka johtaa taivasten valtakuntaan. 

47 Tahdonvapautta, jota olette usein käyttäneet kulkiaksenne väärää polkua, minun 

oikeudenmukaisuuteni vaivaa; mutta tulee aika, jolloin nautitte täysin tästä lahjasta, ja se palvelee teitä 

tekemään vain Isänne arvoisia tekoja. 

48 Joukot, uskokaa Minuun, niin ei tule myrskyä hajottamaan teitä. Sillä hyve suojelee niitä, jotka 

nostavat ajatuksensa taivaan korkeuksiin. 

49 Tuonpuoleisessa Minulla on koti (teitä varten); siellä asuminen on kuin lukisi kirjaa, joka on 

täynnä ehtymättömiä ihmeitä hengelle. Niin kauan kuin olette vieraita maan päällä, eläkää niin hyvin kuin 

voitte ja noudattakaa aina lakini käskyjä. Olkaa puhtaita ja pyrkikää täydellisyyteen, kauneuteen ja 

hyvyyteen; olkaa hyödyksi lähimmäisillenne. Tällä tavoin keräätte arvot, jotka irrottautuessanne aineesta 

seuraavat sieluanne siirtyessänne ikuisuuteen. 

50 Tulkaa tietoisiksi lahjoistanne, löytäkää voimanne, ymmärtäkää tehtävänne, ja kulkekaa sitten 

kiireettömästi polkua pitkin, kunnes saavutte sinne, missä rakkauteni Isänä odottaa teitä antaakseen teille 

palkkionne. 
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51 Nyt kun ihmisjoukot haluavat Sanaani, kuten he tekivät toisella aikakaudella, heidän joukossaan 

on joitakin sieluja, jotka ovat kuulleet Sanani molempina aikakausina. Se saattaa vaikuttaa heistä 

erilaiselta muodoltaan ja sanamuodoltaan, kun he vertaavat sitä siihen, jonka annoin Jeesuksen suun 

kautta; mutta totisesti sanon teille, että sen merkitys on sama eikä se tule koskaan muuttumaan. Sanani 

näyttää teille tien, jonka olen tarjonnut teille kaikkina aikoina - tien, jolla haluan henkenne loistavan 

Mestarinne lähettämän valon kautta. 

52 Elämänne tavanomainen kulku joutuu yhtäkkiä voimakkaiden myrskyjen piiskattavaksi, mutta sen 

jälkeen, äärettömyydessä, loistaa tähden valo, jonka säteet antavat rauhan, valon ja rauhallisuuden, jota 

inkarnoitunut henki tarvitsee pohdiskellakseen ikuisuutta. 

53 Tunne Läsnäoloni, olen lähellä, hyvin lähellä, tämän ihmiskunnan sydäntä. Puhun sille, jotta se 

heräisi syvästä unestaan, ja valaisen sinnikkäästi jokaisen olennon tietä, jotta se voisi lähteä kaipaamaan 

armoani. 

54 Minun ilmestykseni ja todistukseni ihmisten keskuudessa tulevat olemaan niin selkeitä ja säteileviä 

tuona aikana, että he huudahtavat: "Se on Herra!"." Aivan kuten niinä päivinä, jolloin kävelin maan päällä 

ihmisenä, ihmiset huudahtivat ihmetellen suuria tekojani: "Hän on Jumalan Poika!" 

55 Jälleen kerran mykät puhuvat, sokeat näkevät, rammat kävelevät ja kuolleet nousevat ylös. Nämä 

ihmeet tapahtuvat joillekin hengellisessä ja toisille myös aineellisessa, hämmästytän tiedemiehet, ja kun he 

kysyvät niiltä, jotka ovat kokeneet niin suuria ihmeitä, miten he saavuttivat tämän, he vastaavat heille joka 

kerta, että se tapahtui rukouksen ja uskon kautta. 

56 Huhut kaikista näistä ihmeistä ja konkreettiset todistukset niiden totuudesta tulevat tunnetuksi 

kaikkialla maailmassa, niin suurissa kaupungeissa kuin pienemmissä kylissä. Silloin niiden paatuneet 

sydämet, jotka eivät ole herkkiä hengellisille ilmentymille, alkavat tuntea läsnäoloni, kunnes koittaa hetki, 

jolloin heidän sydämistään purkautuu uskon ja riemun huuto, koska he ymmärtävät, että Kristus on 

palannut ihmiskunnan luo ja että Hän on läsnä jokaisessa sydämessä. 

57 Olen tehnyt itseni tunnetuksi ymmärryksenne elimen kautta testamenttaakseni teille viestieni ja 

jumalallisten paljastusteni kirjan, jonka lähetätte ihmiskunnalle oikeaan aikaan. Sillä tässä taivaallisessa 

viestissä, jonka lähetän maailmalle teidän välityksellänne, ihmiset löytävät selityksen monille mysteereille, 

joita he eivät ole kyenneet ymmärtämään. 

58 Älkää lähtekö opetukseni lähettiläiksi, jos ette ole ymmärtäneet sitä selvästi ja jos ette pysty 

todistamaan teoillanne rakkaudesta lähimmäisiänne kohtaan, sillä silloin ette tuota hyvää hedelmää. 

Olisitte kuin ne opetuslapset, jotka rukoilevat kansojen rauhan puolesta, mutta jotka eivät kykene luomaan 

rauhaa omaan kotiinsa. 

59 Kolmannella aikakaudella Herran sanan kuulleiden ihmisjoukkojen tehtävä on vaikea, sillä heidän 

on kannettava tätä sanomaa sydämissään sillä puhtaudella, jolla olen sen antanut, sillä heidän valonsa on 

oltava ihmiskunnalle kuin se idän tähti, joka johdatti tähtiharrastajat ja paimenet Herransa läsnäoloon. 

60 Sammuta janosi tämän ehtymättömän lähteen kristallinkirkkaalla vedellä; sen raikkaus auttaa sinua 

kantamaan ristisi kärsivällisesti ja ymmärtäväisesti. 

61 Minä olen elämä, joka jatkuvasti paljastaa itsensä hengellenne; mutta muistakaa: aivan kuten te 

kannatte elämää sisällänne, niin myös kuolema, joka tekee lopun ihmisten maanpäällisistä teistä, kulkee 

jokaisen ihmisolennon rinnalla. 

62 Näin Mestari kertoo teille, jotta ette anna tuntien, päivien ja vuosien kulua ohi luomatta mitään 

sellaista, mitä henkenne voi korjata huomenna, kun tulee hetki, jolloin sen on luovutettava satonsa. 

63 Ihmiset tarvitsevat suurta uskoa, rohkeutta ja mielenlujuutta tänä tuomion aikana, jotta he eivät 

antaudu suurissa koettelemuksissa. Tätä haluan levittää maan päällä opetuksellani ravitakseen 

ihmiskunnan toivoa. Tuomion aika on koittanut, ja jos osaisitte tarkkailla, näkisitte valon nousevan tuskan 

ja synnin keskellä. 

64 Aineelliset ja hengelliset voimat ohjaavat ihmiskuntaa, ne kaikki puhuvat tuomiosta, ja ne saavat 

ponnettoman ja kouluttamattoman ihmisen vapisemaan yhtä paljon kuin ne saavat tiedemiehen 

järkyttymään. 

65 Sielujen legioonat, jotka vaeltavat päämäärättömästi maailmassa ja kolkuttelevat eri tavoin 

ihmisten sydämien oville, ovat usein ääniä, jotka haluavat kehottaa teitä heräämään, avaamaan silmänne 

todellisuudelle, katumaan virheitänne ja uudistumaan, jotta myöhemmin, kun jätätte ruumiinne maan 
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syliin, teidän ei tarvitse itkeä yksinäisyyttänne, tietämättömyyttänne ja materialismianne, kuten he tekivät. 

Tunnistakaa tässä, kuinka valo nousee pimeydestäkin, sillä yksikään puun lehti ei liiku ilman Minun 

tahtoani; samoin ne henkiset ilmentymät, jotka lisääntyvät päivä päivältä, tulevat lopulta valtaamaan 

ihmiset niin, että lopulta ne voittavat ihmiskunnan skeptisyyden. 

66 Kristus, joka sai maanpäälliset sielut jättämään riivatut ja joka osoitti jumalallisen voimansa heidän 

kuuliaisuutensa kautta, on aina ollut Isässä, ja sieltä käsin hän käskee ja toteuttaa tahtonsa jokaisessa näistä 

olennoista. Hän käyttää joidenkin valoa ja joskus jopa toisten hämmennystä toteuttaakseen viisaita 

neuvojaan paljon rakastettujen lastensa kohtalossa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 88  
1 Kuinka miellyttävää minulle onkaan lintujen laulu ja kukkien tuoksu; mutta totisesti sanon teille, 

että Henkeni pitää enemmän rukouksestanne, kun se tulee luokseni kietoutuneena kovempiin ajatuksiin ja 

lujiin parannuslupauksiin. 

2 Epäilette linnun viattomuuden tai kukan kauneuden saavuttamista, koska arvioitte itseänne vain 

huonojen vaatteidenne tai jonkin ruumiillisen kuorenne fyysisen kauneusvirheen perusteella; mutta ette 

näe henkeä, tätä kauneudella ja taivaallisella armolla varustettua olentoa. Henki on valoa, älyä, rakkautta, 

viisautta, harmoniaa, ikuisuutta, ja kaikki tämä puuttuu linnuista ja kukista. Etsikää hengen kauneutta, se 

on teissä kuin peili, joka heijastaa uskollisesti Luojan kasvot. Älkää pyrkikö niin paljon ulkoiseen 

kauneuteenne, vaikka kehoitankin teitä olemaan laiminlyömättömät olemuksestanne. 

3 Ruumiin puhtaus ei ole ristiriidassa hengellisyyden kanssa, mutta älkää unohtako, että henki tulee 

ennen ruumista. Muistakaa, että olen kertonut teille aiemmin: Pidä astia puhtaana ulkona ja sisällä. 

4 Jos joku ajattelee, että Sanani on aivan liian yksinkertainen tullakseen Jumalalta, sanon hänelle, 

että hänen on pidettävä mielessä, että juuri yksinkertaiset ja kouluttamattomat ovat tulleet kuulemaan 

Minua, ja Minun on puhuttava heille niin, että he ymmärtävät Minua. Mutta jos haluatte syvällisempiä 

ajatuksia ja selityksiä, kehotan kaikkia niitä, jotka ovat arvioineet ilmentymäni huonoksi, valmistautumaan 

sisäisesti ja olemaan yhteydessä Jumaluuteeni hengestä henkeen, mitä odotan ihmisiltä. Silloin heidän 

mieleensä tulee niin syvällinen inspiraatio, että heidän on pyydettävä Minua olemaan puhumatta heille 

sellaisilla termeillä, joita vain Jumala voi ymmärtää. Sanon teille jälleen kerran, kuten toisella 

aikakaudella: "Olen antanut teille maallisia opetuksia, ettekä te usko. Kuinka voitte uskoa, kun olen 

antanut teille taivaalliset? 

5 Kun sydämessä on hyvä usko ja mieli on vapaa ennakkoluuloista ja epäselvistä ajatuksista, 

ihminen arvostaa elämää paremmin ja näkee totuuden selvemmin. Toisaalta, kun sydämessä on epäilystä 

tai turhamaisuutta ja mielessä on erehdys, kaikki näyttää epäselvältä, ja jopa valo näyttää pimeydeltä. 

6 Etsikää totuutta, se on elämä, mutta etsikää sitä rakkaudella, nöyryydellä, sinnikkyydellä ja 

uskolla. 

7 Älkää ajatelko, että minua loukkaa, jos joku ei usko läsnäolooni tässä ilmentymässä, sillä mikään 

ei vaikuta totuuteeni. Kuinka monet ihmiset ovatkaan epäilleet sellaisen jumalallisen olennon 

olemassaoloa, joka on luonut kaikki maailmankaikkeuden ihmeet, ja silti aurinko ei ole lakannut 

antamasta heille valoa sen vuoksi. 

8 Kuinka monta epäilyttävää polkua ja kuinka monta turhaa rikkautta sinun olikaan jätettävä 

taaksesi, jotta voisit seurata tätä polkua! Mutta kuinka pian tunsittekaan rauhaa ja voimaa luopumistenne 

vastapainoksi. Syynä on se, että ette voisi kuulua lähettiläisiini, jos ette olisi muuttaneet elämäänne 

etukäteen. 

9 Uskon lamput valaisevat maailmaa, ja haluan teidän olevan tämän valon kantajia. Voi, jospa vain 

ymmärtäisitte, että uskolla ja hyvillä teoilla voisitte saavuttaa kaiken! 

10 Varastoi "aseita", koska huonot ajat ovat tulossa. Katsokaa, kuinka paha on kantanut hedelmää 

maailmassa. Niin suuren epäjärjestyksen ja sekasorron yläpuolella Henkeni valo loistaa kirkkaasti ja 

läpäisee kaikki maan kansat. Mikään ei voi peittää valoani. Katsokaa, kuinka ahdistelen ihmisten henkeä 

joka käänteessä ja näytän heille totuuden varmana polkuna. 

11 On välttämätöntä, että tiedätte, että tämä elämä on annettu teille, jotta henkenne voisi onnistua 

ottamaan askeleen eteenpäin täydellisyyden ja edistyksen tikapuilla. Mutta ei riitä, että henki tuntee nämä 

opetukset, jos se ei löydä korvaa yrittäessään paljastaa niitä lihalle. 

12 Tällä hetkellä sydämet ovat kuivia peltoja, joilla Henki ei voisi itää siemeniään, ja siksi, koska 

tiesin kauan sitten, että ihmiskunta saavuttaisi tämän materialismin tason, annoin teille lupauksen palata - 

lupauksen, jota täytän parhaillaan ihmisten keskuudessa. 

13 Olen tullut jumalallisena kylväjänä etsimään sieluanne, joka on eksynyt synnin varjojen alle, 

sijoittamaan siihen uudestaan rakkauden siemenen ja käskemään sitä kylvämään sitä ja vaalimaan sitä sille 

uskottuun sydämeen. 

14 Katsokaa, kuinka kauhistutte uutisia, joita saatte sotaa käyviltä kansakunnilta, mikä on saanut 

teidät rukoilemaan. Ja minä sanon teille, että on hyvä, että rukoilette, mutta sen lisäksi teidän on pyrittävä 
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siihen, että myös rauha pääsisi sydämeenne, niin että rakkaus ja laupeus virtaisivat siitä, jos haluatte jakaa 

nämä lahjat jonkun kanssa. 

15 Tänään teidän tehtävänne on tehdä rauha ihmisten välille, saattaa heidät sovintoon ja rohkaista 

heitä rakastamaan toisiaan, sillä tämän ylevän tehtävän taustalla on ikivanha velka, jonka olette velkaa 

Herrallenne ja veljillenne maan eri kansoista. Kuka tietää, mitä hän kylvi menneinä aikoina? Kuka tuntee 

hänen työnsä edellisissä elämissä? 

16 Intuitiivinen tieto, jonka henkesi antoi virrata lihaasi, ei riittänyt saamaan sinua epäilemään ja siten 

hyväksymään korjaustehtävääsi. Minun täytyi inhimillistää itseni ja tehdä ääneni ihmisolentojen kautta 

kuultavaksi teille, jotta voisin antaa teidän selvästi tunnistaa kaiken sen, mitä ehdottomasti halusitte pitää 

salaisuutena ja mikä on yhtä luonnollista kuin ruumiin syntyminen, kasvaminen ja kuolema. 

17 Jos teidän tieteenne paljastaa teille vähitellen ihmiselämän syvälliset salaisuudet - miksi sitten 

korkeampi tiede, jollainen on Jumalallinen Viisauteni, ei olisi valaissut teitä tiedolla Hengellisestä ja 

Iankaikkisesta elämästä? 

18 Olen tehnyt alun kertomalla teille, keitä olette olleet ja keitä olette, jotta saisitte käsityksen siitä, 

keitä tulette olemaan sen jälkeen. 

19 "Kasvakaa ja lisääntykää", sanoin ihmiselle, kun sain hänet ilmestymään maan päälle. Puhuin 

samankaltaisia sanoja hengellesi, kun sain sen nousemaan elämän valoon. 

20 Nyt kun tämä on tiedossanne, kuka voi tietää, kuinka pitkälle sielu voi yltää ylöspäin 

suuntautuvassa kehityksessään? Kuka teistä voi kuvitella, mihin ne ovat täydellisyydessään yltäneet, jotka 

ovat tulleet hyvin lähelle Minua? 

21 Sielu on kuin siemen, jonka olen sijoittanut jokaiseen ihmiseen. Rakastakaa sitä, antakaa sen 

kasvaa, vaalikaa sitä; se kehittyy teissä ja lisääntyy hyveissä ja täydellisyyksissä, jotka palvelevat teidän 

onnellisuuttanne ja sen kirkastamista, joka antoi teille olemassaolon. 

22 Otan vastaan rakkaudentunnustuksenne ja siunaan teitä. Myös ne tulevat, jotka pyytävät Minulta 

ratkaisua maanpäällisiin ongelmiinsa, ne, jotka aineellisten tarpeiden uuvuttamina ovat menettäneet sielun 

rauhan. He kaikki tulevat mukanaan sydämissään nippu ongelmia. Mutta kun he tuntevat läsnäoloni, he 

unohtavat surunsa, koska he ymmärtävät, että paras parantava balsami sisältyy jumalalliseen Sanaan. 

Hyväksyn jokaisen tarjouksen, joka toisille on uskoa ja toisille rakkautta. 

23 Täällä teillä on minut Isänä ja Mestarina. Tulen hengessä, mutta älkää epäilkö läsnäoloani, koska 

ihmissilmänne eivät näe minua. 

24 Täydellisyydestä laskeudun henkisen kehityksen tikapuita pitkin, jotka näytettiin Jaakobille 

ilmestyksessä, jotta ääneni kuuluisi kaikilla olemassaolon tasoilla. 

25 Jotta ihmiskunta voisi olla varma siitä, että puhun sille hengellisesti ja että se on Taivaallinen 

Ääneni, joka vuodattaa opetuksiaan henkeenne, olen tehnyt itseni tunnetuksi tietämättömien ja 

yksinkertaisten ihmisten mielen elimen kautta ja näin ilmoittanut teille Hengen ja Hengen välisestä 

vuoropuhelustani. 

26 Tämä viesti on tarkoitettu koko ihmiskunnalle, mutta nyt annan sen tämän kansan haltuun, jotta se 

saavuttaisi valtiot, kansat ja maakunnat Mestarinsa lähettiläänä. Se on valo, joka saa ihmiset olemaan 

menemättä sokeasti kohti taistelun aikoja. 

27 Maailman ei pitäisi odottaa uutta Messiasta. Kun lupasin tulla uudelleen, annoin teidän myös 

ymmärtää, että tulemiseni olisi hengellinen; silti ihmiset eivät ole koskaan tienneet, miten valmistautua 

ottamaan minut vastaan. 

28 Tuohon aikaan ihmiset epäilivät, että Jumala voisi olla kätkettynä Jeesukseen, jota he pitivät 

samanlaisena ihmisenä kuin muutkin ja yhtä kurjana kuin muutkin. Kristuksen voimakkaiden tekojen 

vuoksi ihmiset kuitenkin uskoivat myöhemmin, että tässä maailmassa syntyneessä, kasvaneessa ja 

kuolleessa ihmisessä oli Jumalan Sana. Mutta nykyaikana monet ihmiset hyväksyisivät tulemiseni vain, 

jos olisin ihminen, kuten olin toisella aikakaudella. Todisteet siitä, että tulen Hengessä ja teen näin itseni 

tunnetuksi ihmiskunnalle, eivät tule olemaan kaikkien tunnistettavissa todistuksista huolimatta, sillä 

materialismi on kuin pimeä silmäsulku joidenkin silmien edessä. 

29 Kuinka moni haluaisikaan nähdä Kristuksen kärsivän vielä kerran maan päällä ja saada häneltä 

ihmeen, uskoa hänen läsnäoloonsa tai olemassaoloonsa. Mutta totisesti minä sanon teille, että tässä 

maailmassa ei enää ole seimikkoa, jossa näkisin syntyväni ihmiseksi, eikä toista Golgataa, jossa näkisin 
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kuolevani. Nyt kaikki, jotka nousevat todelliseen elämään, tuntevat Minun syntyvän sydämissään, aivan 

kuten kaikki, jotka itsepäisesti pysyvät synnissä, tuntevat Minun kuolevan sydämissään. 

30 Siirrä kaikki se, mitä Jeesus tuolloin teki, aineellisesta hengelliseen ja inhimillisestä jumalalliseen, 

ja hänen kärsimyksensä on läsnä elämässäsi. 

31 Jotkut niistä, jotka olivat kiihkeästi odottaneet Minua, eivät tunteneet läsnäoloani sillä hetkellä, 

kun tulin heidän luokseen, koska heillä oli ennakkokäsitys tulemiseni luonteesta, eikä tämä käsitys 

vastannut todellisuutta. Kun esittäydyin tälle kansalle täällä, he odottivat Minua aavistuksella, joka oli 

heidän henkensä intuitiivinen tunne; mutta he eivät olleet koskaan päättäneet, missä muodossa tuloni 

tapahtuisi. Niinpä tapahtui, että kun edelläkävijä Elia ilmoitti heille Sanani - ilmoittaen itsensä sen mielen 

elimen kautta, joka oli valittu tuon ajan ensimmäisten kutsuttujen joukosta - ja innoitti ensimmäisten 

ilmentymien todistajia valmistautumaan sisäisesti, he täyttyivät ilosta ja uskosta, koska he tunsivat, että 

Herra oli tulossa ihmisten luo ja että Hänen ilmestymisensä muoto oli sopusoinnussa sen kanssa, mitä 

ensimmäisten aikojen profeetat julistivat ja mitä Mestari myöhemmin lupasi. 

32 Rakkaat opetuslapset, te, jotka olette kuulleet ääneni monta kertaa julistukseni aikana ihmisen 

älyllisen elimen kautta - virkistäkää itseänne ohjeilla, jotka annan teille, sillä huomenna teidän on 

selitettävä ne kanssaihmisillenne. 

33 Kun toisinaan kerron teille saman oppitunnin, huomioikaa, että annan sen teille aina eri muodossa, 

jotta ymmärtäisitte sen paremmin. 

34 Olette todellakin kaikki valon lapsia, koska olette syntyneet Minusta; mutta vaikka jotkut teistä 

ovat pysyneet lujina hyvyydessä ja pitäneet huolta siitä, ettei valonne himmene, toiset ovat eksyneet 

väärille poluille, jotka johtavat sielun pimeyteen. Alemmat intohimot, itsekkyys, ylimielisyys, 

materialismi, tietämättömyys ja kaikki paheet ovat pimeitä voimia, jotka sumentavat järjen, tukahduttavat 

aistit ja johtavat ihmiset pois omantunnon äänen viitoittamalta tieltä. 

35 Kuinka valtavan monet sielut ovatkaan eksyneet pois teiltäni ja nähneet sisäisen valonsa 

sammuvan. Mutta tulee hetki, jolloin he itse lähtevät etsimään valoni kirkkautta, koska he ovat 

kyllästyneet vaeltamaan pimeydessä. 

36 Hengestäni lähtee valon kipinöitä äärettömän paljon, kipinöitä, jotka asettuvat jokaiseen lapseeni 

kuin manna, joka ravitsi ihmisiä erämaassa. 

37 Kaikesta, mitä näette tapahtuvan tällä hetkellä sekä hengellisessä että aineellisessa maailmassa, on 

jo ilmoitettu. 

38 Menneinä aikoina oli ihmisiä, jotka ennustivat kaiken sen, mitä ihmiskunta koki tuolloin. Nämä 

ihmiset olivat profeettojani, valon lapsia, jotka varoittivat kansoja, jotta ne ohjaisivat askeleensa hyvän 

tielle. Nuo profeetat ennustivat ahdistuksen ja tuhon pimeyttä, joka oli seurausta ihmiskunnan 

välinpitämättömyydestä Herransa kutsuja kohtaan. 

39 Nyt te, jotka tunnette itsenne armoni arvottomiksi, voitte kysyä itseltänne: "Miten on mahdollista, 

että on ollut ihmisiä, joille Jumala on näyttänyt valonsa ja jotka Hän on saanut kuulemaan äänensä, kun 

Hän on tehnyt heille viestinsä tunnetuksi, ja toisaalta Hän on piilottanut itsensä lastensa enemmistön 

katseilta?" Vastaan teille, että ne ihmiset, jotka ovat kyenneet olemaan yhteydessä Henkeni kanssa, eivät 

ole nauttineet mitään etuoikeuksia. He ovat vain pitäneet huolen siitä, että heidän henkensä valo pysyy 

puhtaana, jotta Jumalan ajatus ja inspiraatio voivat heijastua heidän mieleensä. 

40 Enkö kertonut teille erään tällaisen valaistuneen suulla, että tulisi aika, jolloin jokainen silmä 

näkisi minut? Nyt kerron teille, että se aika tulee olemaan silloin, kun ihmiset valmistavat mielensä 

tuntemaan Läsnäoloni. Missä on harvojen etuoikeus, kun ne ovat lahjoja, jotka kuuluvat jokaiselle 

hengelle? 

41 Aivan kuten olette kokeneet, että inhimillinen tieteenne pystyi muuttamaan ihmisten elämän, niin 

myös te tulette kokemaan, kuinka opetukseni muuttaa olemassaolonne lyhyessä ajassa. 

42 Järki, oikeudenmukaisuus ja rakkaus ottavat paikkansa niiden sydämissä, jotka ovat pyrkineet 

elämään ilman hyveellisyyttä, vaikka se on sekä hengen että ruumiin olemassaolon olennaisin sisältö ja 

syy. 

43 Mutta kun ihmiset elävät totuudessa, näette, että ihmisten sydämistä kumpuaa uusi Jumalan 

palvonta, joka on täynnä yksinkertaisuutta ja hengellisyyttä. Uskonnollinen fanaattisuus, ennakkoluulot ja 

epäjumalanpalvelus kaatuvat ja tuhoutuvat totuuden valon edessä, jota jokainen omatunto säteilee. 
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44 Ihmiset tulevat olemaan suuria hyveissä ja nöyriä tahtoni ja lakini edessä, ja ne, jotka luulivat 

olevansa jumalia maan päällä, koska he tavoittelivat vain maallista valtaa ja halveksivat hengen aarteita, 

joutuvat käymään läpi kovia koettelemuksia. 

45 Työskennelkää kanssani, sillä annan kaikkien osallistua työhöni, ja näin saatte lopulta nähdä 

kaiken sen toteutuvan, mitä olen ilmoittanut teille. 

46 Anna Minulle asuinpaikka hengessäsi. Ymmärtäkää, että etsin katoamatonta temppeliä, jonka 

teidän on määrä rakentaa Minulle tänne. Haluan elää sydämessänne ja saada läsnäoloni tuntumaan 

jokaisessa teossanne, ja kaipaan, että uskonne sammumaton lamppu palaa tässä pyhäkössä. 

47 Kolmannen aikakauden opetuslapset: Yhdistäytykää kaikki Sanaani, niin että kun lähdette 

levittämään Opetustani, olette varustautuneita. 

48 Vastuusi Minulle ja lähimmäisellesi on mittaamaton. Laittakaa totuus loistamaan, eläkää sen 

puolesta ja tarvittaessa kuolkaa sen puolesta. 

49 Muistakaa, että Isänne rakkaus tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja että hänen elämänsä oli omistettu 

totuuden julistamiselle ja puolustamiselle. Ottakaa Mestaristanne mallia, mutta jos tunnette itsenne liian 

heikoksi seuraamaan askeleitani, antakaa Minun astua sydämeenne ja elää siinä, ja vakuutan teille, että 

läsnäoloni vahvistaa teitä taistelussa. 

50 Miksi pelkäätte, ettei teistä ole hyötyä? Kääntäkää katseenne menneisyyteen ja miettikää, että 

vaikka toisella aikakaudella Juudeassa oli miehiä, joita pidettiin viisaina, ja toisia, jotka ylpeilivät sillä, 

että he olivat sydämeltään puhtaita, en valinnut kumpaakaan muodostamaan apostolista joukkoa. Oli 

kaksitoista köyhää, kouluttamatonta, yksinkertaista ja nöyrää miestä, jotka kuuntelivat kutsuani, kun 

sanoin heille: "Tulkaa ja seuratkaa minua." 

51 Nyt kerron teille, etten käytä oppineita tai vanhurskaita, vaan nöyriä, niitä, jotka janoavat rauhaa, 

rakkautta ja valoa. Menkää siis maan teille pelkäämättä, että ihmiset kruunaavat teidät orjantappuroilla 

kiittämättömyydellään, pilkkaamisellaan ja ankaruudellaan, ja luottakaa siihen, että tulee aika, jolloin he 

ymmärtävät viestiä, jonka olette tuoneet heille. 

52 Antakaa anteeksi loukkaukset, joita ihmiset saattavat tehdä teille, ja sanokaa sanojeni mukaan 

ristillä: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät", ja muistakaa, että ihmiset kantavat niin 

raskasta ristiä ja niin tuskallista kruunua, ettei kukaan teistä voi kuvitella. 

53 Kanna sanoissasi sekä katseessasi ja sydämessäsi aamunkoittoa, joka enteilee 

oikeudenmukaisuuden aikaa kärsiville. 

54 Menneisyydessä sydämesi oli hauta, jossa säilytit Nimeäni kuin jotain elotonta. Nykyään tuo hauta 

on muutettu alttariksi, jolla palaa uskon soihtu. Miksi tuo alttari ei muuttuisi huomenna hengelliseksi 

tikapuuksi, jota pitkin te nousette ylös ja saatte kaikki pelastamanne ihmiset tulemaan luokseni? 

55 Saarnaamisenne aika lähestyy, ja kun astutte siihen valmistautuneina, kuten tahtoni on, kuulette 

yllättäen itsenne puhuvan tapahtumista, joita ette ole koskaan kokeneet, ajatelleet tai kuulleet. 

56 Kaikki tämä tapahtuu, kun askeleenne todellisen elämän tiellä alkavat muuttua varmoiksi, ja 

hetkittäin tunnette olevanne Jumalan valtakunnassa. 

57 Näen, että niin monet opetuslapseni ovat toivon innoittamia, ja he uskovat vakaasti, että rakkauteni 

voiman ja totuuden vakuuttavuuden on muutettava tämä ihmiskunta. 

58 Toiset kuitenkin suhtautuvat epäilevästi, koska he eivät ymmärrä sitä maailmaa, josta ilmoitan 

teille nyt - jossa on ihmisiä ja kansoja, jotka rakastavat toisiaan, ja ihmiskunta, joka osaa tarjota Herralleen 

hengellistä palvontaa, joka on vapaa kaikesta itsepetoksesta. 

59 Jos uskotte Minuun, voitte luottaa siihen, että voimani on äärettömän paljon suurempi kuin 

ihmisen synnin voima ja että siksi ihmisen ja hänen elämänsä on muututtava heti, kun synti väistyy 

totuuden ja vanhurskauden valon tieltä. 

60 Voitko kuvitella elämää tässä maailmassa, kun ihmiset tekevät Jumalan tahdon? 

61 Miettikää, miettikää kaikkea tätä, jotta sydämissänne voisi vähitellen muotoutua halu, että tämä 

aika voisi tulla, vaikka ne, jotka sen kokevat, eivät olisikaan te, vaan tulevien sukupolvien lapset. 

62 Sanon teille jälleen kerran, ettette saa kaihtaa vastakkainasettelua. Kertokaa siis lähimmäisillenne 

mitä luonnollisimmalla tavalla, että Herra on tullut luoksenne. 



U 88 

43 

63 Kerro heille, että Hän, joka kuoli ristillä, oli Jeesus, ruumis, johon Kristus kätki itsensä, elävä 

temppeli, jossa Jumalan Sana asui; mutta että Kristus, jumalallinen rakkaus, elää ja tulee Hengessä 

lastensa luo opettamaan heille tietä, joka johtaa heidät Hänen hengelliseen valtakuntaansa. 

64 Jos he kysyvät teiltä, missä minä olin, kunnes minun tulemiseni hetki koitti, sanokaa heille, että 

olen ollut jokaisessa hengessä odottamassa, että ihmisten sydämet haluaisivat minua ja että heidän äänensä 

kutsuisi minua. 

65 Kyllä, ihmiset, puhukaa; puhukaa niin, että kuurot kuulevat, ja kertokaa kaikille, etten tullut tänään 

ihmisenä, minkä vuoksi ihana Maria ei tullut maan päälle tällä kertaa palvelemaan minua äitinä. Jos teiltä 

kysytään hänestä, sanokaa, että hänen Henkensä asuu Iankaikkisen Pyhäkössä, josta hän lähettää kaikille 

lapsilleen äärettömän äidillisen rakkautensa säteilyä. 

66 Luen sydämessänne, ja vaikka jotkut sanovat, että Minun ei ole mahdollista tulla luoksenne, koska 

syntienne vuoksi ette ole niin suuren armon arvoisia, toiset ajattelevat, että juuri nämä rikkomukset ovat 

syy siihen, että olen luonanne. Minulle on mieluisaa, että mietiskelette ja ettette ohita sanaani 

huolimattomasti, sillä mietiskelystänne ja tutkimuksestanne riippuu edistyksenne. 

67 Huomaatteko, miten olen lukenut sydämiänne? Siksi sanon teille, että ripset ovat kauempana 

silmistänne kuin minun läsnäoloni on teistä. Siksi se, joka häpeää syntejään, tietäköön, että minä olen 

anteeksianto, ja puhdistautukoon sanani kautta. 

68 Arvostakaa jokaisen opetukseni arvoa, kuunnelkaa minua tarkkaavaisesti, herätkää. Pysykää 

tietoisina siitä, että olen ilmoittanut lähtöni vuodeksi vuoden 1950. Mutta haluatteko, että lopetan Sanani 

ennen tuota aikaa, koska te ette rakasta ja ole kiinnostuneita siitä? Tämä vuosi lähestyy jo, ja mitä aiotte 

tarjota minulle silloin? kiellätkö minut jälleen ja ristiinnaulitset minut? Valvokaa ja rukoilkaa, ja kun tuo 

hetki koittaa, olette vahvoja. 

69 Jos vetäisin Sanani pois ennen määräämääni aikaa, teillä olisi syytä tuntea olonne orvoksi. Mutta 

jos lopetan sen vuonna 1950, ette voi perustella tyytymättömyyttänne, koska olette saaneet kaiken 

ilmestymiseni aikana. 

70 Voi niitä, jotka unohtavat Sanani, vaikka ovatkin kuulleet sen, sillä he vuodattavat kyyneleitä 

kaipaillessaan Herraansa ja löytävät tieltään vain vääriä kristuksia, jotka näyttävät puhuvan heille samalla 

tavalla, jolla minä ilmoitin itseni, mutta sanalla, jossa ei ole elämän olemusta ja totuutta, mikä saa heidät 

hämmennyksiin. Eikö teistä olisi tuskallista, jos väärä valo saisi teidät eksymään polulta, jonka Sanani 

teille niin suurella rakkaudella raivasi? Siksi puhun teille usein, jotta pysytte täynnä Sanaani ja tunnistatte 

sen olemuksen. 

71 Te olette kaikki syntisiä, mutta minä olen ottanut teidät opetuslapsikseni. Sillä kaikki on ollut 

minun opetukseni, ja kaikki, mitä olen kuullut, ihmisten valitukset saavuttavat minut. Samalla rakkaudella 

otan vastaan ja huomioin heidän tarpeissaan rikkaan kurjan, mahtavan, hallitsijan, hallitsijan sekä 

veljensurmaajan tai pahantekijän, nöyrän sekä oikeudenmukaisuuden nälkäisen. Olen vastannut kaikkien 

heidän rukouksiinsa pysähtymättä koskaan tuomitsemaan heidän uskontoaan tai uskontunnustustaan, sillä 

sekin kuuluu tahdonvapauteen, joka jokaiselle hengelle on suotu. 

72 Siksi lähetän valoni kaikille, sillä jokainen, joka rakastaa uskontoaan tai vaalii hengellistä 

ihannetta, etsii totuutta ja ikuisuutta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 89  
1 Olet kantanut ristiäsi selässäsi; elämän ongelmat ovat olleet kuin taakka sielullasi, mutta henkistä 

ristiä, joka on kohtalossasi, et ole vielä ottanut kannettavaksesi ja seurannut minua. 

2 On tullut hetki, jolloin ihmisten on noustava elämään hengellisen intohimonsa kautta yhä 

enemmän ja syleilemään ristinsä. 

3 Tuo sanonta, jonka opetin teille ja jonka sinetöin verelläni Golgatalla: "Rakastakaa toisianne", 

tulee lopulta kukoistamaan ihmiskunnan sydämessä. 

4 Rakkauteni teitä kohtaan ei voinut sallia teidän kadota, ja siksi annoin teille iankaikkisen 

arvokkaan Sanan Jeesuksessa, jonka oli määrä antaa teille kaikkina aikoina apuaan, jotta voisitte saavuttaa 

pelastuksen. Jumalallinen Sana tuli ihmiseksi pelastaakseen sinut. Tiedätkö, eikö henkesi ruumiillistunut 

tällä kertaa pelastaakseen veljensä ja sisarensa? 

5 Jeesus oli Jumalan "Sana" tässä maan päällä; kaikki hänessä puhui - ei vain hänen sanansa, vaan 

myös hänen tekonsa, ulkonäkönsä ja ajatuksensa. Mestarinne kertoo teille tämän, koska voitte ottaa mallia 

tuosta esimerkistä. Teiltä ei puutu kykyjä tähän; riittää, että rakastatte ja että sydämenne on täynnä hyvää 

tahtoa, niin että nämä olemuksessanne uinuvat kyvyt heräävät ja ilmaisevat itseään. 

6 Ottakaa ristinne ja seuratkaa minua nöyrästi. Luottakaa siihen, että samalla kun lohdutatte jotakuta, 

tuette rauhaa sydämeen tai valoa henkeen, kiinnitän huomiota kaikkeen, mikä liittyy aineelliseen 

elämäänne, enkä laiminlyö mitään. 

7 Uskokaa, että kun puhun hengellenne, katson myös sydämeenne löytääkseni sen huolet, tarpeet ja 

toiveet. 

8 Uusi aamunkoitto valaisee ihmisiä, sen valo sytyttää uskon ihmisten sydämissä. 

9 Rakkaat opetuslapset, älkää tottuko Sanaani, niin että joka kerta kun kuulette sen, sydämenne voi 

tuntea, että tämä jumalallinen siemen on pudonnut sen syvimpään herkkyyteen. 

10 Te sielut, jotka etsitte valoa, tulkaa luokseni ja kuulkaa tämä Sana. Te surulliset sydämet, antakaa 

minun ääneni tuoda toivoa takaisin teille. Te elimet, jotka olette taipuneet elämän vaikealla tiellä, etsikää 

voimaa Minusta ja suoristakaa itsenne uudelleen. 

11 Oi sielut, jotka kuulette Minua, älkää antako maallisen elämän ongelmien jättää teihin jälkiään, 

vielä vähemmän taivuttaa teitä. Etsikää valoa, joka sisältää kaikki koettelemukset, jotta se auttaisi teitä 

tulemaan vahvoiksi ja maltillisiksi. 

12 Jos sielu ei onnistu alistamaan ruumista, se taipuu ja hallitsee sitä; tästä syystä sieluista tulee 

heikkoja ja ne uskovat kuolevansa lihan mukana. 

13 Etsin nyt henkiä, aivan kuten kerran etsin sydämiä, jotta ne rakastaisivat toisiaan. 

14 Tulen tänään opettamaan teille rakkautta, joka ylittää inhimillisen, rakkautta, joka yhdistää kaikki 

maailmat. 

15 Sanani paljastaa teille, että kohtalonne ei rajoitu maalliseen elämään, vaan teidän on jatkettava 

tehtävääsi hengellisessä elämässä. 

16 Muodostan kansaa, joka nousee kuin suuri armeija, jota johtavat ne sata 

neljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, jotka on merkitty valollani kuin soihdut, jotka valaisevat tietä. 

17 Rauhan sotilaat muodostavat tämän kansan, profeetat ja näkijät ilmoittavat tulevasta; lääkärit, joilla 

ei ole inhimillistä tiedettä, parantavat sairaita laupeuden ja rakkauden balsamilla; valoni innoittamat 

neuvonantajat puhuvat jumalallisista opetuksista, ja heidän jälkensä maailmassa todistaa ennalleen 

saattamisesta, uudistumisesta ja henkisyydestä. 

18 Tämä kansa ei koostu ainoastaan ihmisistä, vaan siihen kuuluvat myös valon henkien suuret 

armeijat, joiden näkymättömät aseet auttavat niitä, jotka taistelevat maan päällä. 

19 Haluatko olla osa tätä kansaa? Kuunnelkaa ääntäni, rukoilkaa, luopukaa ruumiin heikkoudesta ja 

alkakaa soveltaa opetuksiani lähimmäistenne keskuudessa. 

20 Miten ne, jotka tuntevat itsensä väsyneiksi, voisivat välittää voimaa? Miten sairaat voisivat 

parantaa terveytensä menettäneitä lähimmäisiään? Vahvistakaa ja ravitsekaa itseänne Minun kanssani, 

jotta voitte kantaa ristinne ilolla. 

21 Rakkaat ihmiset, levitän rakkauden vaippani kaikkien sydänten ylle. 
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22 Loistelen parhaillaan valoani äärettömyydestä ja valmistelen teitä, jotta huomenna pystytte 

ymmärtämään Sanani, sillä uskonne ei ole vielä aito. Kuinka usein olette kysyneet itseltänne, onko 

Jeesuksen säteily tähän maailmaan ja tähän aikaan todellisuutta. Olette herättämässä sisällänne 

kamppailua, jossa, vaikka Henki kertoo teille, että ilmestykseni on todellinen, vastahakoinen liha 

sydämineen ja pienine aivoineen epäilee, horjuu ja usein kieltää läsnäoloni tässä muodossa. 

23 Älkää pelätkö, sillä siunaan teitä sekä silloin, kun uskotte ja rakastatte Minua, että silloin, kun 

epäilette Minua ja eksytte polulta. En suosi tai erottele ketään, tulen vain antamaan ihmiskunnalle valoa, 

jotta kaikki saisivat totuuden. 

24 Tämä viesti, jonka lähetin teille kolmannen aikakauden koittaessa, tuo teille selkeyttä ja varmuutta 

siitä, mitä jumalallinen rakkauteni pitää sisällään ja mitä voitte odottaa täydelliseltä 

oikeudenmukaisuudeltani. 

25 Minä olen Valon kylväjä ja tiedän tarkalleen, milloin on paras aika kylvää ja niittää. Kun tuulet 

ovat ravistelleet puita ja kuivattaneet maan, on tullut kylvön aika, ja tänään on juuri se aika, jolloin tuulet 

piiskasivat maailmaa ja kuihduttivat puut. Tämä on tuskan aikaa, jolloin alatte juoda kärsimyksen maljan. 

Aineen ja hengen välinen taistelu on käsillä, hyvän taistelu pahaa vastaan, valon taistelu pimeyttä vastaan, 

totuuden taistelu valhetta vastaan. 

26 Jo kauan sitten on kirjoitettu, että kun ihmiskunta olisi turmeltuneisuuden huipulla, kun maailma 

olisi langennut syntiin, teidän Jumalanne tulisi antamaan teille valonsa. 

27 Kun ihmiset voittavat tappamalla tänä aikana, minä voitan antamalla heille elämän. Jumalallinen 

tehtäväni on pelastaa sieluja, et ole vielä kyennyt ymmärtämään, mitä "maailman Vapahtaja" tarkoittaa. 

28 Elämä sykkii sydämissänne ilman, että tunnette Minua siellä, ja silti ihmettelette, että Henkeni 

loistaa valoa mieliinne. Mitä outoa teistä on, että Vapahtaja etsii kadonneita sieluja? Oletko miettinyt, 

milloin paimen lähtee etsimään kadonnutta lammasta? 

29 Tiesin jo ennen luomistasi, että et tottelisi minua ja että pelastaisin sinut rakkauden kautta. Tiesin, 

että Minun olisi ruumiillistettava Jumalallinen Rakkauteni Jeesuksessa, jolle ihmiset antaisivat ristin 

valtaistuimelle. 

30 Olin Jeesuksessa opettamassa teille rakkauden voimaa, jolla ei ole rajoja ja jota vuodatan jatkuvasti 

sanoin, parannuksin, verelläni ja anteeksiannollani. Tämä rakkaus herätti Lasaruksen ja antoi 

Magdaleenalle anteeksi. Silti te luulette, että on mahdotonta, että olen palannut maailmaan, koska te olette 

antaneet Minulle kuoleman siinä. Mutta olen palannut Isän syliin, ettekä ole ymmärtäneet, ettei teidän 

pitäisi enää tuntea ja kuvitella Minua ihmisenä, vaan ainoastaan Rakkautena. 

31 On totta, että noina aikoina jumalallinen rakkaus puhui puhtaiden huulten kautta, kuten Jeesuksen 

huulet, ja että nyt se ilmenee syntisten huulten kautta, joiden kautta julistan teille Sanaani välittääkseni 

teille oppini. Mutta Minun on myös kerrottava teille, että olemus on sama molemmissa tapauksissa ja että 

rakkauteni ilmenee täydellisemmässä muodossa tällä hetkellä, koska teen teistä itse suukappaleeni ja 

annan teille siten todisteen siitä, että virheenne eivät voi saada Minua halveksimaan teitä. 

32 Vaikka jotkut väittävät, että ihmiset, joiden kautta ilmoitan itseni, ovat jumalanpilkkaajia, minä 

sanon teille: he ovat naurulokkeja, jotka laulullaan julistavat uuden päivän tuloa. 

33 Olen jo monilla oppitunneilla valistanut teitä henkisestä säteilystäni ihmisten yllä, ja silti 

epäilyksenne jatkuu edelleen. Haluaisitte, että antaisin teille aineellisia todisteita, jollaisia annoin teille 

toisella aikakaudella, jolloin vähäuskoiset ihmiset vaativat niitä, jotta he uskoisivat minuun. 

34 Jos aurinko säteilee elämänvaloa koko luontoon ja kaikkiin olentoihin, ja jos tähdetkin säteilevät 

valoa maahan, - miksei Jumalallinen Henki säteilisi valoa ihmisen henkeen? 

35 Nyt sanon teille: ihmiset, menkää sisimpäänne, antakaa rakkaudesta alkunsa saavan 

oikeudenmukaisuuden valon levitä koko maailmaan. Antakaa totuuteni vakuuttaa teidät siitä, että ilman 

todellista rakkautta ette saavuta sielunne pelastusta. 

36 Tiedätte, mitä olen tullut tekemään uudestaan. Pitäkää siis kiinni opetuksestani, joka muistuttaa 

teitä oikeasta polusta. Ennen kuin maailma on saavuttanut todellisen henkisyyden, en lakkaa lähestymästä 

ihmisiä ja käytän kaikkia aineellisia ja inhimillisiä keinoja kommunikoidakseni heidän kanssaan. Odotan 

inspiraatiotanne ja ylöspäin suuntautuvaa kehitystänne sekä saapumistanne ikuisuuteen. 
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37 Voitte saavuttaa henkisen nousun jo täällä, tässä maailmassa, joka vaikuttaa teistä niin 

vihamieliseltä ja joka todellisuudessa on sopiva ja suotuisa paikka niille, jotka osaavat hyödyntää 

hyveellisyyttä ja rakkautta. 

38 Monet sielut kärsivät, monet äidit itkevät ja monet sydämet ovat täynnä surua. Maailma on täynnä 

verta, sairautta ja surua. Auttakaa ihmiskuntaa, jalostakaa tunteitanne, harjoittakaa enemmän armoa. 

Ojenna kätesi auttaaksesi lähimmäistäsi ikään kuin he olisivat lapsiasi, kuuntele heitä ikään kuin he 

olisivat veljiäsi ja sisariasi, niin annat rakkautta maailmalle, ja sydämesi syvyyksissä tunnet Isäsi 

rakkauden heijastuksen hellästi päällesi ja rohkaiset sinua jatkamaan taistelua. 

39 Askel askeleelta, hetki hetkeltä lähestyy aika, jolloin tulen asumaan pyhäkkööni, joka tähän asti on 

ollut suljettu ihmisten sydämissä. 

40 Joka luulee, että lähestyäkseen Minua hänen on omistettava elämänsä vain antamiselle odottamatta 

saavansa mitään vastineeksi, tai että hänen on uhrattava itsensä ilman välitöntä palkkiota, on väärässä; sillä 

koska olet sellainen kuin olet - epätäydellinen ja syntinen - se, joka hakeutuu luoksesi pyytääkseen sinulta 

jotakin, on se, joka tekee sinulle palveluksen. Sillä tarvitsemalla sinua hän antaa sinulle mahdollisuuden 

tulla lähemmäksi Isää laupeuden tiellä. 

41 Niinpä, opetuslapset, menkää maailmalle kertomaan lähimmäisillenne, että jos he odottavat minun 

tuloani, he eivät tänä aikana näe minua ihmisenä. Jos he odottavat Mestarin tuloa maan päälle tuodakseen 

sokeat, halvaantuneet, parantumattomat ja riivatut Hänen luokseen, kuten toisella aikakaudella, he eivät 

näe Minua ihmisenä, sillä läsnäoloni ihmisten keskuudessa on puhtaasti hengellistä. He voivat kuitenkin 

käskeä sairautensa Minun luokseni, kertoa Minulle murheistaan ja kärsimyksistään, sillä Minä olen lähellä 

ja läsnä kaikille lapsilleni. 

42 Tämä valo, tämä Sana, jonka kautta olen antanut teille opetukseni tänä aikana, näyttää teille 

hengellisen ja yksinkertaisen tavan, jolla voitte parantaa toisianne, lohduttaa toisianne ja auttaa toisianne 

elämän tiellä. Silloin sairaat saavuttavat parantumisensa rakkauden kautta toisiaan kohtaan. 

43 Kyllä, ihmiskunta, olette sytyttäneet intohimojen tulen, ja sen jälkeen olette huutaneet taivaalle 

pyytääksenne, ettei Hän rankaisisi teitä, kykenemättä sokeutenne vuoksi ymmärtämään, ettei Isä rankaise 

teitä. Te olette ne, jotka eivät ole ymmärtäneet, miten löytää keino sammuttaa vihanne ja sotienne tulta 

hyvityksen ja hyveen kristallivesillä. Sillä teillä ei ole ollut tätä hyveellisyyttä sisällänne, ja teidän on nyt 

alettava sammuttaa tulta kyynelillä ja jopa verellä. 

44 Minä olen Se, joka halusi estää sinua itkemästä ja tuntemasta kipua. Minä olen se, joka haluaa 

teidän nousevan ylös ja voittavan itsenne. 

45 Tee nöyryydestä yksi parhaista liittolaisistasi henkisen nousun saavuttamiseksi. Sillä taivaan portit, 

joka on hengen valtakunta, ovat täysin suljettu ylimielisiltä. Hän ei ole koskaan kulkenut niiden läpi, eikä 

hän tule koskaan onnistumaan siinä, mutta jos hänestä tulee nöyrä, olen ensimmäinen, joka ylistää häntä, 

ja se on armoni, joka avaa hänelle oven ikuisuuteen. 

46 Puhumalla teille tällä tavoin sellaisten älyelinten kautta, jotka eivät kykene inspiroimaan itseään, 

annan teille parhaan todisteen läsnäolostani ja säteilytykseni totuudesta. Miksi sitten vaaditte Minulta 

todisteita epärehellisissä aikeissa? Kerroin teille juuri, että vain nöyrät pääsevät valtakuntaani. Olkaa 

nöyriä, niin ymmärrätte rakkauden ja armon, jota Sanani sisältää. 

47 Älkää haastako Minua, sillä silloin kysyn teiltä, mikä oikeus teillä oli, kun näin teidän kieltävän 

armon joltakulta, joka oli pyytänyt sitä teiltä. 

48 Antakaa Sanani kukoistaa sydämissänne; ette vielä tiedä, kuinka monesta teistä tulee kylväjäni. 

Jättäkää syrjään pelko, jota tunnette ihmisten ennakkoluuloja kohtaan, sillä ne, jotka tuntevat tällaista 

pelkoa, eivät palvele Minua kylvämällä tätä siementä veljiensä sydämiin. Pelko on vain aineellisen 

luonnon heikkous, kun taas luottamus ja usko ovat hengen ominaisuuksia. 

49 Ajattele, että olet ollut hyvin kylmä Kristuksen, Mestarisi ja Herrasi, rakkautta kohtaan, mutta 

minä pyydän sinua: Mikä on ollut tämän tunteiden kylmyyden syy? 

50 Sanoin teille toisella aikakaudella: "Ketuilla on luolat, linnuilla on pesät, mutta Jumalan Pojalla ei 

ole paikkaa, johon laskea päänsä"; ja tänään, kun kolkutan sydämienne oville, te ette halua avata minulle. 

Mutta minä teen teistä kaikista opetuslapsiani, sillä rakkauttani ei koskaan voiteta. 

51 Tämä planeetta, jonka Isä oli valmistanut Henkisen elämän kuvaksi, jotta ihmiset voisivat elää sen 

ihmeiden keskellä palvoen ja ylistäen Luojaansa, muuttui myöhemmin ihmisen toimesta kyynelten ja 
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veren laaksoksi. Siitä lähtien tämä maailma on pysynyt sovituksen laaksona niille olennoille, joiden oli 

käytävä läpi koettelemusten ja puhdistusten tulinen koettelemus. Ja silti - kuinka monet ihmiset 

näkevätkään yhä tässä maailmassa taivaan valtakunnan ja ikuisuuden! 

52 Ihmisen turhamaisuus on pystyttänyt tänne palatsejaan ja valtaistuimiaan, ihminen on kruunannut 

itsensä kuninkaaksi ja sokeudessaan antanut palvoa itseään luullessaan olevansa Jumala. En estänyt hänen 

toiveitaan, enkä koskaan riistänyt häneltä vapaan tahdon lahjaa. Halusin, että hän löytäisi itsestään 

totuuden valon ja tuntisi elämän olemuksen. 

53 Minun Voimani ei ole koskaan luonut maailmaa, kotia tai sovituspaikkaa rankaisemaan lapsia, 

jotka tekevät syntiä. Jos maa on tuskan ja katkeruuden sulatusuuni, se on ollut ihmisten työtä. 

54 Sanon teille vielä kerran, että tämä maailma rauhoineen, ihmeineen ja ilmestyksineen muistutti 

alun perin Hengellistä valtakuntaa. 

55 Tiedättekö, mitä halusin sanoa teille puhuessani teille hyvityksestä: Palauttaa sielulle ja tälle 

maailmalle sen puhtaus, jotta se olisi lapsilleni sitä, mitä olen määrännyt teille ikuisuudesta lähtien: 

Ihmisten välisen veljeyden maailma, jossa harjoitetaan harmonian kulttia kaiken luodun kanssa ja Herran 

hengellistä palvontaa. 

56 Olenko minä sinun tuomarisi vai en? Kyllä, ihmiskunta, tuomioni on armoton ja ankara teitä 

kohtaan, mutta se on syntynyt rakkaudesta Häneen, joka on elämän Tekijä. Olisin voinut tuhota kaikki ne, 

jotka pilkkasivat, tekivät syntiä lakejani vastaan tai olivat tottelemattomia niitä kohtaan; mutta mitä arvoa 

olisi ollut voittaa teidät kuoleman kautta? Eikö totuudella ja rakkaudella ole voimaa? 

57 En halua kuolleita, en halua kuunnella ikuisesti niiden valitusta, jotka itkevät sovituksen perään. 

58 Niissä, jotka ovat läsnä, otan vastaan ne, jotka ovat poissa; huomenna, kun tätä sanaa ei enää 

kuulla, se välitetään todistajieni huulten kautta niille, jotka eivät ole sitä kuulleet. Rakastakaa toisianne, 

opetuslapset, niin että sydämenne olisi kuin pelastuslautta veljillenne. 

59 Tämän ajan ilosanoma saavuttaa jokaisen sydämen ja maan jokaisen kolkan. Viestistä, jonka 

annoin teille toisella aikakaudella Jeesuksen kautta, on jo tullut ihmiskunnan tietämys. Tuohon siunattuun 

siemeneen sataa spiritismin hedelmällinen sade, joka valaisee ja selittää menneiden aikojen sanomaa. 

60 Älkää etsikö vain niitä, jotka elävät onnellisesti, jotka eivät tunne juurikaan syntiä tai tuskaa; 

tulkaa spitaalisen, ihmissurmaajan, pilkkaajan ja sen luo, jonka elämä on sekaisin. Älkää pelästykö sitä 

kurjuutta, jonka tuo olento teille ulkoisesti esittää, vaan muistakaa heti, että tuossa ihmisessä asuu henki, 

että tuossa olennossa asuu Herran lapsi, joka on yksi veljistänne ja sisaristanne, jonka ikuiset ja 

jumalalliset siteet yhdistävät teihin. Pitäkää Sanani aina elävänä sisällänne, jotta ette anna tuskan mennä 

ohitsenne tuntematta sitä tai pehmentämättä sitä. 

61 Joka tuntee lähimmäisensä tuskan, joka kokee sisimmässään veljensä koettelemukset, sille 

suodaan, että hänen rukouksensa ja sanojensa kautta poistetaan raskas sovitus, joka kohdistuu niihin, 

joiden hyväksi hän käyttää itseään tai joiden kanssa hän kärsii. 

62 Varmistakaa, etteivät hädänalaiset löydä teitä valmistautumattomina, kun he kolkuttavat ovellenne, 

sillä silloin henkenne ei kykene todistamaan Hänestä, joka lähetti sen maan päälle täyttämään niin vaikeaa 

tehtävää. 

63 Henkesi on luotava uusi ihmiskunta, ja sitä varten sen on taisteltava maailmaa syleilevää pahuutta 

vastaan. Vahdi lapsia, vahvista hyvää nuorissa, sillä uudet sukupolvet ovat niitä, jotka jatkavat anteliaita 

tekojasi. 

64 Luuletteko, ettei katseeni havaitse kuiluja, joihin ne putoavat, jotka alkavat elää, ja vaaroja, jotka 

odottavat niitä, joilla ei ole aseita puolustautua? 

65 Ihmiset, älkää enää tottuko turmeltuneisuuteen, älkää taistelko sitä vastaan kerskumatta 

puhtaudella älkääkä närkästykö lähimmäistenne rikkomuksista. Ole tahdikas, tarkka ja hyväntahtoinen 

puheessasi ja teoissasi, niin maailma kuuntelee sinua ja kiinnittää huomiota myös opetussanoihisi. Onko 

tarpeen, että kerron teille jälleen kerran, että ennen kuin välitätte tätä opetusta eteenpäin, teidän on elettävä 

sen mukaan? 

66 Opiskelkaa sanaani, opetuslapset, jotta voitte löytää sen olemuksen. Teen teistä tämän ilmestyksen 

ensimmäisiä vartijoita, ja saatte sen huomenna maailman tietoon. 

67 Tässä ilmoituksessa ei näytä olevan mitään suurta, mutta tulette näkemään tulevaisuudessa, mikä 

merkitys sillä on ihmiskunnan keskuudessa. 
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68 Joillakin on aavistus tämän teoksen suuruudesta ja he tuntevat jo nyt, millaisen järkytyksen sen 

ilmestyminen aiheuttaa maailmassa; toiset tyytyvät uskomaan, että tämä on hyvä tie, ja on myös niitä, 

jotka eivät pysty havaitsemaan tämän opetuksen suuruutta ja jotka epäilevät sen voittoa ja sen pääsyä 

ihmisten sydämiin. Kerron teille, että se on teille uskottu jalokivi, jonka jumalallisia valonsäteitä ette ole 

halunneet tunnistaa, koska ette ole ymmärtäneet opetustani. 

69 Älkää unohtako, että jo hänen aikanaan ihmiset epäilivät Kristuksen sanaa, sillä ihmiset 

tuomitsivat Jeesuksen hänen alkuperänsä ja vaatetuksensa perusteella ja kun he saivat tietää, että hän oli 

Nasaretista kotoisin olevan puusepän ja köyhän naisen poika - joka myöhemmin lähti liikkeelle köyhien 

galilealaisten kalastajien seurassa, saarnaamaan oppeja, jotka tuntuivat heistä oudoilta - he eivät voineet 

uskoa, että tämä kiertävä saarnamies, joka kulki kylästä kylään ja näytti vaatteidensa niukkuutta, oli se 

kuningas, jonka Herra oli luvannut Israelin kansalle. 

70 Annan teille nämä merkit, koska ihmiset etsivät aisteja häikäisevää ulkoista loistoa voidakseen 

uskoa sen suuruuteen, joka on nähtävissä ja koettavissa vain hengellä. 

71 Minun täytyi vuodattaa vereni, antaa elämäni ja nousta ylös, jotta ihmiset avaisivat silmänsä. 

Minkä maljan Henkeni on nyt juotava, jotta te uskoisitte minuun? Ihmisyys: Mitä en tekisi nähdäkseni 

sinut pelastettuna? 

72 Meillä on vielä vähän aikaa aikaa puhua kanssasi. Tiedän, että ne, jotka eivät ole vielä panneet 

merkille ilmestymistäni, tulevat myöhemmin ymmärtämään sen ja sitten omaksuvat tehtävänsä lujalla 

uskolla. 

73 Tulen kärsivällisyydellä varustautuneena; olen Opettaja sille, joka tulee opetukseni vuoksi; olen 

Lääkäri sille, joka etsii vain terveyttä Minusta; olen lempeä Tuomari sille, joka on tehnyt paljon syntiä ja 

tulee sen jälkeen kasvojeni eteen pää nöyrästi kumartaen pyytämään anteeksiantoa. Huomenna, kun he 

näkevät toiveensa täyttyvän, heidän huulensa puhuvat opettaakseen tietämättömiä. He tulevat jumalallisen 

Lääkärin luo, mutta vain pyytääkseen balsamia ja lohdutusta lähimmäisensä kärsimyksiin, ja he kääntyvät 

myös Oikeuteni puoleen rukoillakseen sen puolesta, joka on loukannut heitä. 

74 Olen kertonut teille, että tullaksenne mestareiksi teidän on ensin oltava oppipoikia ja opetuslapsia. 

75 Valvo ja rukoile, ettet lankea kiusaukseen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 90  
1 Minä olen vaeltaja, joka koputtaa sydämenne oville. Minä kolkutan, ettekä te tiedä, kuka se on; te 

avaatte ettekä tunnista minua. Olen kuin vaeltaja, joka tulee kylään eikä kukaan tunne häntä, kuin 

muukalainen, joka tulee vieraaseen maahan eikä häntä ymmärretä hänen kielellään. Näin minä tunnen 

teidän keskuudessanne! Milloin tunnette läsnäoloni? Oi kansa, milloin te tunnistatte minut, niin kuin 

veljensä aikanaan Joosef tunnistivat hänet Egyptissä?". 

2 Omat veljensä olivat myyneet Jaakobin pojan Joosefin kauppiaille, jotka olivat matkalla Egyptiin. 

Joosef oli vielä pieni, mutta hän oli jo antanut todisteita suuresta profetian lahjasta. Kateus valtasi hänen 

veljensä, ja he luopuivat hänestä ajatellen, etteivät enää näkisi häntä. Mutta Herra, joka varjeli 

palvelijaansa, suojeli häntä ja teki hänet suureksi Egyptin faraon edessä. Monta vuotta myöhemmin, kun 

maailmaa vaivasi kuivuus ja nälänhätä, Egypti oli Joosefin neuvojen ja innoitusten johdattamana kerännyt 

riittävästi elintarvikkeita kestääkseen kiusauksen. Sitten tapahtui, että Jaakobin pojat tulivat Egyptiin 

etsimään ruokaa. He säikähtivät suuresti, kun he tajusivat, että heidän veljestään Joosefista oli tullut faraon 

ministeri ja neuvonantaja. Kun he näkivät hänet, he lankesivat polvilleen hänen jalkojensa juureen katuen 

rikkomustaan, ja he ymmärsivät, että heidän veljensä ennustukset olivat käyneet toteen. Hän, jota he 

luulivat kuolleeksi, oli täällä heidän edessään täynnä voimaa, hyveellisyyttä ja viisautta. Profeetta, jonka 

he olivat myyneet, osoitti heille sen profetian totuuden, jonka Herra oli antanut hänen huulilleen jo 

lapsena. Veli, jota he olivat piinanneet ja myyneet, antoi heille anteeksi. Ymmärrättekö, ihmiset? Nyt 

tiedätte, miksi olen kertonut teille tämän päivän: Milloin tunnistatte Minut kuten Joosef tunnisti veljensä? 

3 Minäkin annoin kerran teille profetioita, minutkin myytiin ja luovutettiin kuolemaan. Mutta 

muistakaa, että sanoin teille, että tulisin takaisin. Miksi ette siis ota Minua vastaan nyt, kun kolkutan 

ovillenne? Onko tarpeen, että kuivuus ja nälänhätä ilmestyvät maan päälle, kuten tuolloin, jotta voitte 

viimein etsiä Minua? 

4 Kuinka paljon olenkaan puhunut teille ja antanut teille aikojen alusta lähtien pelastaakseni teidät 

pahasta ja tuodakseni teidät täydellisyyteen. Tarvitsette kuitenkin vielä aikaa päästäksenne vuoren 

huipulle, jossa odotan teitä vartioidakseni teitä kuin jalokiviä, jotka ovat syntyneet rakkaudestani ja jotka 

palaavat luokseni. 

5 Kaikki ihmiset tietävät, että minä olen kaiken luodun Isä ja että olentojen kohtalo on minussa. Silti 

en ole saanut heidän huomiotaan enkä kunnioitusta. He myös luovat, ovat myös herroja ja uskovat, että 

heillä on valtaa naapureidensa kohtaloon - miksi siis kumartaisivat Minua? 

6 Tällä tavoin ihminen on koetellut kärsivällisyyttäni ja haastanut oikeudenmukaisuuteni. Olen 

antanut hänelle aikaa löytää totuus, mutta hän ei ole halunnut ottaa vastaan mitään minulta. Tulin Isänä, 

eikä minua rakastettu; sitten tulin Mestarina, eikä minua ymmärretty; mutta koska ihmiskunnan 

pelastaminen on välttämätöntä, tulen nyt Tuomarina. Tiedän, että ihminen kapinoi oikeudenmukaisuuttani 

vastaan, sillä hän ei ymmärrä minua edes tuomarina ja sanoo, että Jumala on kostanut. 

7 Toivon, että kaikki ymmärtäisivät, että Jumala ei voi kantaa koston tunteita, koska hänen 

rakkautensa on täydellistä. En voi myöskään lähettää kipua, vaan te itse houkuttelette sitä synneillänne. 

Jumalallinen oikeuteni on kärsimyksenne ja jopa kuolemanne yläpuolella. Tuska, esteet ja epäonnistumiset 

ovat koettelemuksia, joita ihminen jatkuvasti asettaa itselleen, ja kylvön hedelmät hän niittää vähitellen. 

Minulle riittää, että annan valoni tavoittaa henkenne jokaisessa näistä elämän kriiseistä, jotta se voi 

saavuttaa pelastuksensa. 

8 Monet ihmiset sanovat, etteivät he ymmärrä Kristuksen opetuksia, etteivät he tiedä, mistä kääntyä 

pois ja mihin ohjata askeleensa. Mutta kysyn heiltä: tuntuvatko nuo opetukset teistä liian korkeilta? 

Kuunnelkaa minua nyt, niin ymmärrätte ne. 

9 Tiesin, että minun oli palattava selittämään teille kaikki nuo opetukset. Siksi kerroin teille, että 

Totuuden Henki tulisi ja selittäisi teille kaikki salaisuudet, jotta ymmärtäisitte sen, mitä ette ole 

ymmärtäneet. Tämä on se aika, jolloin Totuuden Henki leijuu kaiken lihan ja jokaisen hengen yllä. Teille 

riittää, että keskitytte omantuntonne sisimpään osaan kuullaksenne ääneni. Mutta halusin antaa teille 

tämän ajan ensimmäisinä hedelminä julistukseni ihmisen älyllisen elimen avulla, jotta tämä viesti olisi 

siemen, joka antaa teille lujuutta ja uskoa kehityksenne tiellä. 



U 90 

50 

10 Tänä aikana annan teille rakkautta, rauhaa ja hengellistä opetusta, ja sydämenne - joka on köyhä ja 

kaiken tämän tarpeessa - puhdistuu ottaakseen vastaan jumalallisen lahjan. 

11 Mitä mahtavat miehet ja suuren tietämyksen omaavat ovat torjuneet, nöyrät ottavat vastaan, ja mitä 

loistavissa palatseissa halveksittiin, se saavuttaa köyhät majat ja otetaan ilolla vastaan. 

12 Te, jotka olette kyllästyneet pitkään odotteluun ja niin paljon kärsimykseen, tulkaa luokseni. Olen 

valmistellut kaiken, ja kaikki on valmista tätä hetkeä varten. Olen antanut tuulelle tuoksuja, jotta voitte 

hengittää virkistävää henkeäni, sillä haluan lähestyä teitä äärettömällä rakkaudella. 

13 Voimakkaiden lapset sanovat Minulle, kun he kuulevat kutsuni ovellaan: "Tulkaa huomenna 

uudestaan, sillä tänään teille ei ole paikkaa", kun taas yksinkertaisen mielen ihmiset sanovat Minulle: 

"Tule luoksemme, Mestari, tule ja armahda majaamme Läsnäolollasi". Älä katso häpeämme tahroja. Sinä, 

joka vierailit syntisen Magdaleenan talossa, suo meille onni nähdä Sinua." 

14 Kun tämä kiireellinen mutta nöyrä kutsu saavuttaa Minut, lähestyn ja astun sisään näihin sydämiin, 

jotka ovat valmistautuneet tähän hetkeen kuin pyhäkköön. 

15 Löydän keskuudestanne niitä, jotka on voideltu tuskan kyynelillä, niitä, jotka ovat kärsineet 

vainoa, jotka ovat kestäneet nöyryytystä. 

16 Tulen, koska olette kutsuneet Minua (sisäisten) kamppailujenne ja pettymystenne hiljaisuudessa; 

mutta tulette ymmärtämään, että olen tullut kutsuunne ilman viivytystä, niin kuin paimen kiirehtii, kun 

kuulee eksyneen tai vaarassa olevan lampaan valittamisen. 

17 Kutsuit Minua suurella uskolla, etsit Minua väsymättä, ja totisesti sanon sinulle, että uskosi ei 

voinut pettää sinua. 

18 Olkaa tietoisia siitä, että vuodatan siunauksiani kuin rakkauden tulvaa kaikille niille, jotka osasivat 

uskoa ja odottaa. Kuunnelkaa ääntäni, joka tulee luoksenne kuin rakkauslaulu, joka saa teidät unohtamaan 

kärsimykset ja antaa teille anteeksi kaiken sen, mikä on ollut niin katkeraa ja mitä sydämenne on korjannut 

pikkuhiljaa elämän tiellä. 

19 Olette oppineet tuntemaan henkisen läsnäoloni sydämissänne, ja tämä tieto on ollut kuin 

hengähdystauko joillekin, kuin keidas toisille. Olen etsimässä kaikkia, mutta ensin tulin kiireesti 

tehdäkseni itseni tunnetuksi niiden keskuudessa, jotka minua kuullessaan eivät kieltäneet minua, jotka 

osasivat kestää veljiensä ja sisartensa pilkan, koska he ovat kanssani. 

20 Olkaa kärsivällisiä koettelemuksissa, ja te tulette todistamaan Työstäni; mutta minä tulen myös 

todistamaan uskollisista opetuslapsistani, jotta ihmiskunta ymmärtäisi, että he seisovat totuudessa. 

21 Ette ainoastaan te tule olemaan Työni todistajia, ette ainoastaan kansani miehet ja naiset tule 

todistamaan tulemisestani, vaan kaikki tulee puhumaan tulemisestani ja todistamaan Totuudestani, kuten 

tapahtui sillä Toisella Ajalla, jolloin kuoleman hetkellä ristillä jopa aurinko peittyi, maa järisi ja koko 

Jerusalem oli autio ja surullinen. 

22 Rakkaat opetuslapset, älkää enää itkekö Minun vuokseni, kyyneleenne muuttuvat autuudeksi, sillä 

itkette vielä äärettömästä ilosta, kun koette opetukseni voiton maan päällä, eikä kukaan voi viedä teiltä tätä 

autuutta. Jatkakaa toistaiseksi paikan ottamista tässä hengellisessä juhlaillallisessa ja syökää elämän 

makeaa leipää. 

23 Nauttikaa tästä juhlasta, joka heijastuu henkeenne, jotta voitte unohtaa ahdistuksenne sillä hetkellä, 

kun saavutatte yhteyden minuun. Haavasi paranevat ja saat levätä työstäsi. Kun nämä hetket ovat 

koittaneet, sydämesi loistaa kuin talo, kun se on koristeltu juhlaa varten, eikä edes maan 

kuninkaallisimmilla palatseilla ole sitä loistoa, joka loistaa hengessäsi tuona hetkenä. 

24 Autuaita ovat sydämeltään nöyrät, sillä heidän on taivasten valtakunta. 

25 Autuaita ovat ne, jotka kärsivät syvästi, kun Paimenta loukataan. Mutta älkää pelätkö Minun 

puolestani, vaan pelätkää itsenne puolesta, sillä kipu voi todellakin masentaa ja kiusaukset voittaa. 

26 Virkistytte, kun kuuntelette Minua ja kysytte Minulta: "Mestari, miksi olet valinnut meidät, vaikka 

olemme niin pieniä ja heikkoja?" Mutta minä vastaan teille: teidän Herranne ei ole koskaan väärässä. 

27 Tunnista, että jo ennen kuin tulit ensimmäistä kertaa kuulemaan Minua, kun et tiennyt mitään 

tulemisestani, sydämesi osoitti sinulle jo, että Mestari oli lähettämässä valonsa maailmaan kuin majakan, 

joka opastaa hylkyyntyneitä myrskyn keskellä. 

28 Olen kutsunut teidät tekemään teistä työntekijöitäni ja lähettämään teidät tiellenne julistamaan tätä 

hyvää uutista. Mutta ensin odotan teidän oppivan antamaan anteeksi vihollisillenne, kaikille niille, jotka 
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asettivat teille orjantappurakruunuja, kaikille niille, jotka antoivat teille sappea ja etikkaa juotavaksi, jotta 

voitte sanoa, että olette nyt tarpeeksi vahvoja lähtemään ja levittämään henkistymisen siementä. 

29 Kun tämä on totta, lähdette kylvämään, ja vaikka kohtaatte kärsimystä ja katkeruutta kapealla 

henkisen lähetystyön polullanne, saatte myös suuria iloja, jotka korvaavat teidät. Kun lähdette kylvämään 

rakkauteni siementä, rukoilkaa ja uskokaa. Joskus te itkette, mutta toisaalta on monia asioita, jotka tuovat 

teille iloa, jos täytätte lakini. 

30 Tulet kohtaamaan kyyneleitä ja iloja päivittäisessä työssäsi, kunnes saavut sovitusmatkasi loppuun 

ja saavut Luvatulle Maalle, jossa kaikki on rauhaa, harmoniaa ja täydellistä onnea. 

31 Toisinaan maljanne on täynnä hunajaa, toisinaan täynnä katkeruutta, mutta sanon teille jälleen, että 

se, joka rukoilee, valvoo ja luottaa Minuun, ei antaudu heikkouteen, sillä hänen sydämensä on täynnä 

uskoa, eikä hän koskaan pysty kieltämään Minua, sillä hänen huulensa julistavat horjumatta Totuuttani 

maan päällä. 

32 Tie on tuskallinen ja pitkä, mutta rakkauteni sammuttaa sydämesi janon. Muistakaa, että olen aina 

tullut ihmisten luokse, kun olen nähnyt, että he ovat vähällä kuolla nälkään tai janoon. 

33 Hän, joka on aina tullut pelastukseksenne, puhuu teille tällä hetkellä: Kristus, Jumalallinen Lupaus, 

joka on tullut ihmiseksi Jeesuksessa toisella aikakaudella, Jumalallinen Sana, joka on tullut ihmisen 

Sanaksi; Rakkauden, Valon ja Viisauden Henki, joka on rajattu säteeksi, joka koskettaa ihmisen henkeä ja 

mieltä omantunnon kautta opettaakseen häntä välittämään ajatuksiani. 

34 Jotkut sanovat Minulle sydämissään: "Herra, kuinka voit tulla alas sydämeemme tällä tavalla?" - 

Voi lapseni! Ettekö ole joskus nähneet äidin menevän likaiseen kaupunginosaan, jossa joku hänen 

lapsistaan huokailee ja anelee häntä, mädäntyneenä saastassa tai kurjuudessa? 

35 Vain nämä äidit voisivat kertoa, kuinka he tunsivat kadonneen lapsen sydämenlyönnit, jotka 

huusivat heitä, pyysivät heidän läsnäoloaan ja äidinrakkauttaan ja luottivat siihen, että he antaisivat heille 

anteeksi. 

36 Ja minä, joka olen Hän, joka on kaiken rakkauden ruumiillistuma, jossa on kaikkien isien ja 

kaikkien äitien rakkaus, voisinko minä olla tunteeton teidän henkenne kutsulle? Pitäisikö minun 

pidättäytyä ryntäämästä paikkaan - olipa se mikä tahansa - jossa yksi lapsistani on tuhon armoilla ja huutaa 

minua? Kuinka vähän te tiedättekään Minusta, vaikka olen ilmaissut rakkauteni teille niin monissa ja niin 

rajattomissa muodoissa! 

37 Ettekö muista, kuinka monta kertaa osoitin rakkauttani, en ainoastaan niille, jotka uskoivat 

minuun, vaan myös sille, joka petti minut, ja niille, jotka vainosivat ja tuomitsivat minut? Nyt voitte kysyä 

Minulta, mikä oli se syy, joka sai Minut sallimaan kaikki nuo pilkat. Mutta vastaan teille: Minun oli 

välttämätöntä jättää heille täydellinen ajattelun ja toiminnan vapaus, jotta olisi sopivia tilaisuuksia 

paljastaa itseni ja jotta kaikki kokisivat sen armon ja rakkauden, jota opetin maailmalle. 

38 Minä en liikuttanut Juudaksen sydäntä pettämään Minua; hän oli pahan ajatuksen väline, kun 

hänen sydämensä oli täynnä pimeyttä. Mutta tuon opetuslapsen uskottomuuden edessä paljastin 

anteeksiantoni. 

39 Ei olisi tarvinnut, että yksi minun jäsenistäni olisi pettänyt minut antaakseen teille tuon esimerkin 

nöyryydestä. Mestari olisi osoittanut sen missä tahansa tilaisuudessa, jonka ihmiset olisivat hänelle 

tarjonneet. Tuon opetuslapsen tehtäväksi tuli olla väline, jonka kautta Mestari osoitti jumalallisen 

nöyryytensä maailmalle, ja vaikka ajattelisitte, että Jeesuksen kuolema johtui tuon miehen heikkoudesta, 

sanon teille, että olette erehtyneet, sillä tulin antamaan itseni kokonaan teille, ja jos se ei olisi tapahtunut 

sillä tavalla, voitte olla varmoja, että se olisi tapahtunut jollakin muulla tavalla. Siksi teillä ei ole oikeutta 

kirota tai tuomita sitä, joka on veljenne, joka pimeyden hetkellä ei osoittanut rakkautta ja uskollisuutta, 

jonka hän oli velkaa Mestarilleen. Jos syytätte häntä kuolemastani, miksi ette siunaa häntä, kun tiedätte, 

että Vereni vuodatettiin kaikkien ihmisten pelastukseksi? Olisi parempi, että rukoilisitte ja pyytäisitte, ettei 

kukaan teistä joutuisi kiusaukseen, sillä kirjanoppineiden ja fariseusten tekopyhyys on yhä olemassa tässä 

maailmassa. 

40 Teidän tehtävänne on rukoilla ja valvoa, jotta olisitte aina valon välineitä ettekä koskaan palvelisi 

pimeyttä. Minulla on aina tilaisuus näyttää tälle epäuskoiselle ja materialistiselle ihmiskunnalle totuus 

kaikesta siitä, mitä olen sille ilmoittanut. 
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41 Aivan kuten menneisyydessä, jätän ihmiselle tänäänkin vapaan tahdon päätöksen, jotta hän käyttää 

tahtonsa lahjaa ja tulee luokseni omasta tahdostaan. 

42 Olen luonut teidät vapaiksi - en pahuutta varten, vaan vapaiksi kuin veden virtaus, kuin kasvien 

kasvu, kuin lintujen laulu. 

43 En houkutellut tuolloin ihmisiä kutsumaan minua tai etsimään minua, enkä vastustanut, kun he 

hylkäsivät minut. Annoin heidän tehdä tahtonsa, jotta voisin myöhemmin tehdä tahtoni kaikkien luotujen 

asioiden suhteen. Tällä haluan kertoa teille, että annan teidän tulla luokseni hyödyntämällä tahtoanne. Sillä 

jos yritätte pakottaa tätä ihmeellistä voimaa, joka pitää ihmiskunnan liikkeessä, toiseen suuntaan, ette 

saavuta täydellisyyttä. Varmista siis, että tahtosi on Minun, ja saavutat polun lopullisen määränpään, joka 

on Isäni Sydän. 

44 Kutsun teitä niin kuin olen aina tehnyt väsymättä koskaan, ja Ääneni toistaa rakastavasti päivästä 

toiseen: "Tule luokseni." Mutta teidän on kuultava Minun 

Kun kuulette tämän kutsun, teidän on puhdistettava sydämenne, jotta hyveellisyyttä, puhtautta ja hyvyyttä 

vastustavat pahaenteiset voimat eivät löytäisi teissä sukulaisuutta ja jotta ne eivät voisi kaataa teitä, vaikka 

ne houkuttelisivatkin teitä. 

45 Valtakuntani portit ovat avoinna, niiden kautta virtaavat suuret valovirrat, joiden kirkkaus 

saavuttaa tämän maailman etsiessään sydämiä, mieliä ja henkiä, joihin asettua. 

46 Varoitan teitä kaikesta etukäteen, sillä olen jo kertonut teille, että tulee olemaan taistelua ja että 

oppiani vastaan taistellaan monin tavoin. Monet ovat niitä, jotka pyrkivät saamaan sen katoamaan maan 

päältä; mutta ennen kuin oppini katoaa, viimeisen sielun on ensin katoava, eli viimeisen ihmisen tässä 

maailmassa. 

47 Älkää pelätkö, jos teitä kutsutaan jumalanpilkkaajiksi, kun sanotte, että Hän, joka puhui teille 

Hengessä, oli itse Kristus. Jopa silloin, kun Jeesus sanoi toisella aikakaudella olevansa Jumalan Poika, 

ihmiset raivostuivat. Annan anteeksi heidän epäuskoisuutensa ja annan heidän kutsua Minua niin kuin he 

haluavat. 

48 Monet kieltävät, että olen puhunut teille syntisten ihmisten suun kautta. Mutta sitten sanon heille: 

Älkää keskittykö astiaan, arvioikaa sisältöä, ja sitten vuodatan opetukseni puhtauden kieltäjieni sydämeen. 

He tunnistavat minut, sillä minulla on merkki, jolla kutsun lampaani, ja he tunnistavat paimenensa äänen. 

49 He tulevat ja koettelevat Minua, koska he haluavat todistaa teille, että olette erehtyneet. Jos en 

kerro heille nimeäni, he sanovat, etten ole minä, ja jos vastaan heidän pahalla mielellä esitettyihin 

kysymyksiinsä, he kieltävät minut vielä suuremmalla kiihkolla. 

50 Silloin minä sanon heille: Joka haluaa päästä valkeuden valtakuntaan, sen on etsittävä sitä 

sydämestään. Mutta se, joka haluaa elää tunnustamatta Minua, on salannut jumalallisen tiedon omalta 

hengeltään ja saa siten kaiken sen, mikä on selkeä ja valoisa ilmestys, olemaan hänelle mysteeri ja 

salaisuus. 

51 Annan teille rauhani, en sitä, mitä maailma lupaa, sillä se ei ole totta, vaan ainoastaan sen, jonka 

annan teidän tuntea. Kantakaa rauhaani mukananne, sillä polku, jota kuljette, on täynnä orjantappuroita, 

tiedän sen. Ihmiskunta purjehtii kärsimyksen meressä. Synti on päässyt valloilleen, eikä sinulla ole 

tarpeeksi voimia taistella kaikkia näitä vastoinkäymisiä vastaan. Siksi olen tullut antamaan teille voimaa ja 

tuomaan teidät ulos tästä kaaoksesta. Aina kun olette eksyneet tieltänne ja tunnette levottomuutta, kysytte 

itseltänne syvässä hämmennyksessänne, onko tämä Minun tieni; mutta vastaan teille, että näytän teille 

aina oikean tien. 

52 Joku epäuskoinen sydän kysyy Minulta tänä päivänä: "Oletko se Sinä, Mestari, joka puhut meille?" 

Vastaan hänelle: Se olen minä, hengessä ja totuudessa, joka nöyrästi osoitan itseni teille ymmärryksenne 

rajoissa, jotta voisitte tuntea minut ja tulla valaistuksi tästä valosta, jotta se puhdistaisi teidät ja valmistaisi 

sydämenne, elvyttäisi sen ja näyttäisi sille sitä odottavan hengellisen elämän. 

53 Avaan tällä hetkellä Ohjeideni kirjan. Haluan, että se pysyy avoimena sydämenne edessä ja että 

opitte sen opetukset väsymättä ulkoa. Annan teille ohjeita, sillä nyt on rakkauteni osoittama hetki, jolloin 

teen teistä sen viisauden haltijoita, joka kuuluu teille. 

54 Puhtaana tulitte Minusta, mutta ajan kuluessa tahritte sielunne, ja puhdistusten ja vaikeuksien 

jälkeen tulette luokseni, ja annan teille takaisin menettämänne arvon ja armon. Merkitsen sinut valon 

sinetillä, jotta lähimmäisesi tunnistavat sinut. Olen kutsunut teidät opetuslapsiksi, ja haluan, että 
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jäljittelette toisen aikakauden opetuslapsia. Ettekö ole samaa mieltä siitä, että olen valinnut teidät? - Te 

sanotte Minulle hiljaa: "Tapahtukoon sinun tahtosi". En voi vielä antaa teidän ottaa paikkaani, eikä teillä 

ole riittävästi välineitä opettamiseen. Mitä äänen kantaja voisi välittää eteenpäin, vaikka hänellä olisikin 

Sanan lahja, jos Minun Säteeni ei valaisisi häntä? He ovat vielä kömpelöitä ja vain valmiita 

vastaanottamaan inspiraationi ja välittämään sitä; mutta heidän sydämensä ei ole vielä armon ja rakkauden 

lähde, koska he ovat kokemattomia. Autuaita ovat ne, jotka ovat tunteneet uskoa kuultuaan Sanani ja 

jotka, ilman että olen antanut heille suuria todisteita, osoittavat Minulle kiitollisuuttaan. 

55 Kukaan ei ole tullut tänne sattumalta, minä toin teidät tänne. Mutta jos olette puhuneet Minun 

kanssani, olette Minulle velkaa sen, että tunnustatte Minut ja rakastatte Minua. - Miehet ja naiset, jotka 

ovat asuneet loistavissa asunnoissa tähän päivään asti, haluatteko seurata minua? Ettekö tiedä, että teidät 

on merkitty valituikseni ja että on Minun tahtoni, että palvelette Työssäni? Vaikka olisitte rakastaneet 

maailmaa hyvin paljon, tänään teidän pitäisi rakastaa hengellistä elämää, palvella veljiänne ja sisarianne ja 

perustaa elämänilonne siihen. Mutta jos sukulaisenne ja ystävänne tuomitsevat teidät väärin tämän 

henkisen täyttymyksen vuoksi, älkää tunteko tuskaa, olkaa vahvoja ja ottakaa Minusta mallia. 

56 Kun asuin keskuudessanne toisella aikakaudella, huomasin lasteni ylimielistyvän tietämyksensä ja 

valtansa vuoksi. Halusin Sanani pääsevän heidän sydämiinsä, mutta löysin heidät välinpitämättöminä 

Hengen lahjoille. Mutta en kääntynyt pois heidän polultaan sen vuoksi. Auttaakseni heitä muuttamaan 

kovia sydämiään valmistelin koettelemuksia valistaakseni heitä. 

57 Erään kerran eräs niistä miehistä, jotka olivat kuulleet Sanani, tuli uskomatta sitä. Hän saapui 

pelon vallassa, ja hänen kasvoillaan näkyi epätoivo, koska hän ei löytänyt keinoja palauttaa kuolevan 

vaimonsa terveyttä. Tuskan valloittamana hän kääntyi puoleeni neuvoteltuaan turhaan tieteensä kanssa, 

löytämättä parannuskeinoa tautiin, joka oli päättämässä hänen kumppaninsa elämän, ja kysyi: "Oletko Sinä 

se, joka parantaa?" Hän kysyi: "Oletko Sinä se, joka parantaa?" Minä vastasin hänelle: "Mikä on se, hyvä 

mies, mikä on sydämellesi rakasta?" Sitten hän puhui ja rukoili vaimonsa toipumista. Sanoin hänelle: 

"Ehkäpä tietoni on hyödytöntä, ja voima, jolla minut on varustettu, on tehoton?". Mutta seurasin hänen 

askeleitaan ja saavuin kuolemansairaiden leiriin ja kosketin hänen otsaansa. Aviomies näytti 

epäuskoiselta, kun nainen palautti terveytensä. Vaimo nousi ylös ja oli terve, ja täysin tajuissaan hän itki 

ilosta, heittäytyi maahan ja sanoi Minulle: "Mestari, Sinä olet Jumalallinen Lääkäri, meidän Jumalamme". 

Miksi he eivät tunnista Sinua ja seuraa Sinua, vaikka Sinä teet niin suuria ihmeitä?" "Odota, nainen", 

vastasin hänelle, "on välttämätöntä, että lähden luotasi, jotta minut ymmärretään; mutta ne, jotka jo 

tunnistavat Totuuteni, ovat valittuja." "Odota, nainen", vastasin hänelle. 

58 Sama tapahtuu kolmannella aikakaudella. Monet, jotka ovat nähneet ilmestykseni ja ihmeeni 

suoraan, eivät ole uskoneet. Mutta aika kuluu, ja tapahtumat, joita tulee tapahtumaan, puhuvat ja todistavat 

kaikista näistä ihmeistä, ja silloinkin ne vaativat vielä uusia todisteita. Toiset ovat seuranneet minua 

ensimmäisestä hetkestä lähtien ja ovat kanssani. Nämä ovat niitä, jotka elävät enemmän hengelleen kuin 

ruumiilleen ja jotka eivät ole odottaneet, kunnes lakkaan puhumasta, ymmärtääkseen, Kuka on opettanut 

heitä. 

59 Jos te, opetuslapseni, lähdette liikkeelle pienellä uskolla ja työskentelette ihmiskunnan hyväksi, 

teette ihmeitä, sillä käytän teitä antamaan todisteita tahtoni mukaisesti niille, jotka sitä pyytävät. 

60 Kun aika koittaa, valittujeni käsissä ei ole kirjoja, sillä heidän uskonsa ja hyvät tekonsa johtavat 

heidät kohtalonsa täyttymykseen. 

61 Älköön kukaan, joka haluaa seurata minua, pelätkö veljiensä ja sisartensa tuomiota. Monet 

pelokkaat sanovat Minulle: "Kuinka voin seurata Sinua? Jos vanhempani, sukulaiseni ja ystäväni saavat 

tietää, että kuulen tämän sanan, he eivät enää tunne minua, he karkottavat minut keskuudestaan." Mestari 

puhuu näille sydämille ja sanoo heille: Kaikki, jotka ovat kanssani, eivät ole rauhassa omiensa kanssa; 

seurataksensa minua he ovat joutuneet kärsimään. Mutta minä kysyn niiltä, jotka ovat aiheuttaneet heille 

kärsimystä: Mitä pahaa nämä olennot ovat tehneet teille? Miksi olet saanut heidät itkemään? 

62 Suuremman oikeudenmukaisuuden ja ankaruuden aika on tulossa. Haluan, että olette siihen 

mennessä kylväneet hyvyyttä ja totuuden tekoja lähimmäisiinne, jotta voitte niittää niiden hedelmiä. Älkää 

odottako maailman maksavan laupeudentyönne. Anna Minun palkita rakkautesi ihmisiä kohtaan 

siunauksellani. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 91  
1 Te, jotka tulette tänne hengellistä ravintoa kaipaamaan, tulkaa lähemmäs, ja jos olette väsyneitä, 

pysykää tämän puun varjossa, jotta voisitte vahvistaa itseänne. Kun olette surullisia, kuunnelkaa yölaulun 

laulua puun latvassa, ja kun kuuntelette sitä, tunnette suloista lohtua sydämessänne. 

2 Jos joku teistä joutuu epäuskon valtaan, en moiti häntä siitä enkä tuomitse maailmankatsomusta tai 

uskontunnustusta, jonka hän tarjoaa Minulle sydämensä pohjasta. 

3 Ääneni tavoittaa henkenne kertoakseen teille, että teidän on mentävä eteenpäin ja kuljettava 

uskossa läpi elämän valtavan autiomaan, aina jumalallisen lupauksen innoittamana, jotta pääsette 

todelliseen lupauksen maahan, joka on henkinen valtakunta. 

4 Kuunnelkaa ja painakaa Sanani sydämeenne, jotta sen muisto olisi pysyvä. Vakuutan teille, että 

kun on tullut minun määräämäni hetki, jolloin ääneni ei enää kuulu tässä muodossa, viimeinen ohje, jonka 

annan teille äänenkantajan kautta, on tullut. Siksi sinun on vartioitava sitä kuin arvokkainta aarretta. Kun 

tuo hetki koittaa - Mestarille ja opetuslapsille juhlallisesti - valmistautuneen henkenne tulisi pysyä 

rauhallisena, mietiskelyyn ja rukoukseen uppoutuneena, sillä juuri noina hetkinä se ymmärtää sen tavan, 

jolla se myöhemmin ottaa vastaan hengellisiä innoituksia. 

5 Haluan, että jo ennen kuin tämä julistus päättyy siinä muodossa, jossa olen tehnyt itseni teille 

tunnetuksi tänä aikana, ymmärrätte sen syvällisen merkityksen ja sen ulkoisen muodon, jotta voitte 

huomenna selittää sen niille, jotka eivät ole minua kuulleet. Todistustasi pidetään totena, jos vahvistat sen 

rakkauden teoilla veljiäsi kohtaan. 

6 Valmistautukaa, jotta voitte sanoa, että Henkeni ei tarvinnut laskeutua kaikessa täyteydessään 

äänenkantajan mieleen, koska Hän on ääretön, kun Minun ilmenemisiäni selitetään. Minun valonsäteeni 

riitti välittämään inspiraatioita hänen mieleensä. Teidän ei pidä myöskään unohtaa sanoa, että lyhyen 

ilmestymiseni aikana äänenkantajillani oli hengellisen haltioitumisen lahja - lahja, joka antoi heille 

mahdollisuuden tulla Sanani välineiksi ja välittäjiksi. 

7 Tämä on ollut - lyhyesti ja yksinkertaisesti ilmaistuna - tapa, jolla äänenkantajani ovat välittäneet 

henkisen viestini ihmiskunnalle tänä aikana. 

8 Mutta jotta ette sortuisi fanaattisuuteen ja pitäisi itsepintaisesti kiinni siitä, että olen puhunut tämän 

ajan ihmisille vain äänenkantajien välityksellä, haluan teidän tietävän, että jokainen ihmisolento, jonka 

tehtävänä on johtaa ihmisjoukkoja, kansoja tai kansakuntia, on keino, jota käytän puhuakseni 

ihmiskunnalle. 

9 Rakkauteni on uskontojen, oppien, kielten ja kulttuurien erojen yläpuolella, sillä Minulle riittää, 

että löydän hengellisen valmistautumisen siinä, joka valmistautuu lähettämään viestin kanssaihmisilleen. 

Sitten huolehtiva rakkauteni käyttää häntä välittäjänä tehdäkseen totuuteni tunnetuksi hänen kauttaan. 

10 Kun kuulette puhujan huulilta sanoja, joilla on syvä merkitys tai jotka saavat hänen kuulijoidensa 

sydämen kätketyt sävelet vapisemaan, teillä on tässä todiste siitä, että puhujalla on ollut hengellistä 

valmistautumista ja hyvää lahjakkuutta. Mutta ennen kaikkea teillä on todiste siitä, että hän oli Minun 

innoittamani. Jos taas kuulette puhujien puhuvan sanoja, jotka sisältävät epätotuutta - vaikka ne olisivat 

kuinka nerokkaita ja kauniita muodoltaan - olkaa varmoja siitä, että niissä ei ollut hengellistä valmistelua 

eikä Minun inspiraatiotani. 

11 Lakkaan nyt pian antamasta teille tätä sanomaa, joka aikansa koittaessa saa aikaan kansojen 

hengellisen heräämisen opettamalla ihmisiä erottamaan hengellisen pelkän inhimillisestä ja erottamaan 

äänekkäämmän, korkeamman, puhtaan ja valovoimaisen kaikesta siitä, mikä sisältää vain 

epätäydellisyyttä, epärehellisyyttä tai valheellisuutta. 

12 Rakkauteni Mestarina on aina ollut huolellinen ihmisten tarvitseman opetuksen suhteen, ja olen 

aina tullut puhumaan heille heidän hengellisen kypsyytensä ja älyllisen kehityksensä mukaisesti. 

13 Olen tullut luoksenne, koska olen nähnyt, että ihmisten sana ja luomanne opetukset eivät sammuta 

henkenne polttavaa janoa - valon janoa, totuuden janoa, ikuisuuden janoa ja rakkauden janoa. Siksi olen 

asettunut luoksenne ja palvelen itseäni nöyrille, tietämättömille ja kouluttamattomille ihmisille, saaden 

heidät lankeamaan mielen ja hengen haltioitumiseen, jotta kolmannen aikakauden sanoma voi virrata 

heidän suustaan. Ollakseen kelvollisia vastaanottamaan ja lähettämään jumalallisia ajatuksiani heidän oli 

taisteltava maailman aineellistumista ja kiusauksia vastaan. Tällä tavoin he ovat oman persoonallisuutensa 
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taaksepäin sysäämällä ja turhamaisuuttaan kurittamalla saavuttaneet olemuksensa täydellisen antautumisen 

niiden lyhyiden ajanjaksojen aikana, jolloin he ovat uhranneet mielenelimensä jumalalliselle inspiraatiolle, 

ja näin mahdollistaneet sen, että heidän huuliltaan on tullut sana täynnä viisautta, hellyyttä, 

oikeudenmukaisuutta, balsamia ja rauhaa. 

14 Aina tulee olemaan niitä, jotka eivät kykene ymmärtämään, miten äänenkantajat voivat ilmaista 

niin paljon tietoa sanoin ja vuodattaa niin paljon elämän olemusta kuuntelijoiden joukkojen mieliin ilman, 

että Henkeni laskeutuu noihin mieliin, ja vain valonsäteeni valaisee ne. Tämän jälkeen kerron teille, että 

jopa kuninkaallisen tähden - kuten te kutsutte Aurinkoa - ei tarvitse tulla maan päälle valaisemaan sitä, 

sillä valo, jonka se lähettää planeetallenne kaukaa, riittää kylvettämään sen valossa, lämmössä ja elämässä. 

15 Samoin Isän Henki valaisee ja elävöittää kaiken kuin äärettömän säteilevä aurinko sen valon 

kautta, jonka hän lähettää alas kaikille luoduille, niin hengellisille kuin aineellisillekin. 

16 Ymmärtäkää siis, että missä valoni on, siellä on myös Henkeni. 

17 Pitäkää nämä selitykset muistissanne, sillä huomenna teidän on käytettävä näitä esimerkkejä 

saadaksenne lähimmäisenne ymmärtämään, millainen on minun ilmenemiseni ihmisen ymmärryselimen 

kautta. 

18 Tällä tavoin he ymmärtävät helposti, miten Henkeni, ilman että se laskeutuu runsaana mihinkään 

näistä älyllisistä elimistä, tekee läsnäolonsa tuntuvaksi hengellisen värähtelyn kautta, jonka lähetän alas 

äänenkantajilleni. 

19 Isällinen rakkauteni tulee luoksenne tällä hetkellä ja muuttuu inhimilliseksi sanaksi, kun se 

koskettaa äänen kantajan mieltä. 

20 Avatkaa temppelin portit, jotka teillä on olemuksenne sisimmässä osassa, ja katsokaa 

näkymätöntä. Iloitkaa siitä, että olen tuonut ulottuvillenne sen hengellisen, jonka luulitte olevan niin 

kaukana. 

21 Oi ihmiset, jotka muodostuvat tämän hengellisen opetuksen opetuslasten joukoista, kuinka paljon 

te virkistäydytte Viisauden Kirjani sivuilla pääsemättä koskaan loppuun asti! 

22 Juuri viisaus on Hengen lahja ja suurin perintö, joka vahvistaa hänen ikuisen kirkkautensa ja 

siunauksensa. 

23 Aivan kuten loin ihmismielellenne ehtymättömän opetuksen maailman, loin hengellenne ikuisen ja 

äärettömän viisauden taivaan. 

24 Uusi osa polkua, joka teidän on kuljettava, näkyy silmienne edessä, ja jätän teille runsaasti 

ohjeitani, jotta astutte tälle polulle lujalla askeleella, joka johtaa teidät ikuisuuteen. 

25 Tiedän hyvin, että kaikki ihmiset eivät ymmärrä tämän viestin totuutta samaan aikaan; sillä vaikka 

jotkut uskovat, että nyt on oikea aika ottaa minut vastaan, toiset epäilevät viestiäni, kun he kuulevat, miten 

se otettiin vastaan. He sanovat, että totta puhuakseni on aivan liian yllättävää, että jumalallinen Henki olisi 

voinut tehdä itsensä tunnetuksi ihmismielen kautta. Kysykää sitten heiltä, eikö heidän mielestään ollut 

hämmästyttävää, että Jumalan Sana tuli Jeesuksessa ihmiseksi - tosiasia, jota he ovat aina pitäneet 

korkeimpana totuutena. 

26 Huomaatte, että heti kun he ajattelevat asiaa, he ymmärtävät, että annoin teille suurimman 

todisteen rakkaudestani teitä kohtaan, kun tulin ihmiseksi toisella aikakaudella, ja että kun ilmenin itseni 

nyt ihmisen mielen elimen kautta, se tapahtui johdattaakseni teidät hengestä henkeen käytävään 

vuoropuheluun, joka on täydellinen muoto, jossa lapset voivat kommunikoida Taivaallisen Isänsä kanssa. 

27 Sana puhuu teille, sama, joka puhui Jeesuksessa toisella aikakaudella, sillä Jumalan Sana on 

ikuinen ja kaikkivoipa. Puhuin teille sekä Jeesuksen huulilla että profeettojen ja apostolien suulla, niin 

kuin puhun teille nyt näiden äänenkantajien välityksellä ja niin kuin puhun suoraan hengellenne, kun olette 

astuneet hengellisen kohoamisen aikaan. 

28 Se oli Kristus, Jumalan Sana, joka puhui Jeesuksen, Puhtaan ja Äänekkään, suun kautta. 

29 Ihminen Jeesus syntyi, eli ja kuoli, mutta Kristus ei syntynyt, ei kasvanut maailmassa eikä kuollut, 

sillä Hän on Rakkauden Ääni, Rakkauden Henki, Jumalallinen Sana, Luojan Viisauden ilmaus, joka on 

aina ollut Isässä. 

30 Kun Kristus puhui Jeesuksessa, Hänen äänensä kuului kaikkialla, sillä se oli Iankaikkinen Sana, 

joka puhui, Isänne ääni. Kaikkea tätä teidän on selvitettävä ja pohdittava, niin että aina kun ajattelette 
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Kristusta tai edes mainitsette Hänen nimensä, teette sen Taivaallinen Isänne mielessä, mutta ette koskaan 

ikään kuin kyseessä olisi jokin muu Hengestäni erillinen olento. 

31 Tänä aikana paljastettu Sanani tuhoaa miekan tavoin kaiken valheellisuuden, jolla ihmiset ovat 

yrittäneet salata totuuteni; mutta se on myös pelastusvene kaikille haaksirikkoutuneille, jotka pelon 

vallassa etsivät henkistymisen valoa. 

32 Opetuslapset, Kristus on jumalallisen rakkauden korkein ilmentymä, on valo, joka on elämä 

hengen alueilla, valo, joka murtautuu pimeyden läpi ja paljastaa totuuden jokaisen hengellisen katseen 

edessä, purkaa salaisuudet, avaa oven ja näyttää tien viisauteen, ikuisuuteen ja sielujen täydellisyyteen. 

33 Toisella aikakaudella Kristus - sama, joka puhuu teille tällä hetkellä - tuli ihmiseksi ja asui maan 

päällä. Mutta nyt hän on hengessä kanssanne ja täyttää lupauksen, jonka hän antoi ihmiskunnalle: 

lupauksen siitä, että hän palaa uudella aikakaudella tuomaan teille korkeimman lohdutuksen ja totuuden 

valon, joka valaisee ja selittää kaiken, mikä on ilmoitettu ihmisille. 

34 Katsokaa jumalallisessa yhtä ainoaa Henkeä, joka on osoittanut itsensä teille eri 

ilmenemisvaiheissa, mutta joka on aina osoittanut oikeudenmukaisuutensa, voimansa ja täydellisyytensä. 

35 Älkää koskaan yrittäkö sisällyttää inhimillisen älykkyytenne rajoihin tietoa, joka on varattu vain 

hengelle, sillä silloin näkisitte edessänne Jumalan, joka on pienentynyt ja vailla täydellisyyttä. 

36 On hyvä, että ymmärrätte Minut Korkeimpana Rakkautena, Absoluuttina, Luojana, 

Kaikkivaltiaana. Ymmärtäkää kuitenkin, että teidän on etsittävä hengellistä inspiraatiota löytääksenne 

syvempiä ilmaisuja, kun puhutte Herrastanne. Todellakin sanon teille, että voimani, viisauteni ja 

rakkauteni ylittävät kaiken, mitä ihmismieli voi kuvitella, sillä kaikki tämä on sen ulkopuolella, mitä te 

tiedätte, ja sen ulkopuolella, mitä te tulette tietämään. 

37 Valmistelen parhaillaan sielunne tulevaisuutta; siksi akanat* poltetaan nyt jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden tulessa, sillä teillä on vain kaksi polkua: toinen on henkistymisen ja toinen 

puhdistumisen tie. 
Tämä tarkoittaa haluja ja paheita, jotka ovat yhä kiinni sielussa. 

38 Tänä aikana se, joka ei ole valmis uudistumaan, joutuu kokemaan suurimman katkeruuden ja hänet 

viedään pois maan päältä, jolloin hän menettää arvokkaan tilaisuuden sovittaa rikkomuksensa ja sovittaa 

itsensä lain, totuuden ja elämän kanssa. 

39 Toisaalta ne, jotka siirtyvät tästä aineellisesta elämästä Henkiseen Kotiin sen rauhan ja 

tyytyväisyyden vallassa, jonka täytetty velvollisuus antaa, tuntevat valoni valaisevan heitä, ja jos he 

kuuluvat niihin, joiden on inkarnoiduttava uudelleen, valmistan heidät ennen kuin he palaavat 

ihmiselämään, jotta he voivat nousta sinne puhtaina, henkistyneinä ja entistä viisaampina. 

40 Ette ole enää niin huolimattomia, että unohtaisitte lupauksenne pysyä hyvyyden tiellä. Säilytät aina 

muiston tästä hengellisestä liitosta, jonka olet tehnyt kanssani, eksymättä hyvyyden tieltä - huolimatta 

koettelemuksista ja kiusauksista, joita kohtaat matkallasi. 

41 Jokainen, joka haluaa seurata minua, ottakoon ristinsä ja seuratakoon minun jälkiäni. Odotan 

hyväntahtoisia ihmisiä, jotka kaipaavat rauhaa, pelastusta ja lähimmäisen hyvinvointia. Otan rakkauteni 

vaipan alle ne, jotka etsivät minua tämän jalon ihanteen avulla, ja lähetän heidät kaikille maailman teille 

muuttamaan ajatukseni sanoiksi ja sanani teoiksi ja näin tekemään opetukseni tunnetuksi heidän kauttaan. 

Jotkut käyttävät yksinkertaisia sanoja, toisissa Sana kukoistaa ja heidän huuliltaan virtaa hengellisen veden 

tulva, joka sammuttaa ihmisten totuuden janon. 

42 Älkää pelätkö puhua, kun olette lähettiläitteni ja apostolieni joukossa, älkääkä ajatelko, että ihmiset 

eivät ymmärrä tätä viestiä. 

43 Tulen valaisemaan mielenne, vapauttamaan teidät materialismista ja näyttämään teille tien 

todelliseen onneen. Tämä on se hyvä uutinen, jota teidän tulee kantaa mukananne kaikkialle. 

44 Valmistautukaa taisteluun, kaikki te, joilla on hyvä tahto, jotta voitte tulla veljienne luo oikeaan 

aikaan. Tästä oikeasta ajasta annan teille esimerkin, kun tulen juuri sillä hetkellä, kun tarvitsette Minua. 

Olisiko se oikeudenmukaista, että Vapahtaja tulisi liian myöhään, vaikka hän näkee ihmiskunnan 

syöksyvän kuiluun? 

45 Kuunnelkaa minua, ihmiset, ja käykää tämän sanan pohjalle ymmärtäen, että olette käyttäneet sitä 

vain vähän, koska olette uskoneet vain vähän ja epäily on tunkeutunut sydämeenne monta kertaa. Tulee 
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kuitenkin aika, jolloin ne, joilla on vähän uskoa, näkevät kylvämäni hedelmän kypsyvän, ja kaikkialla 

maailmassa ilmestyy niitä, jotka on vihitty hengellisyyteen. 

46 Silloin kuulette ääneni sanovan heille: Rakkaat opetuslapset, kylväkäämme rakkautta kaikkialle 

maailmaan, annan siemeneni päästä sydämiin teidän tekojenne kautta. Kylvä esimerkillä, ja pian näet 

opetukseni kantavan hedelmää. 

47 Aivan kuten Johannes, toisen aikakauden tulemiseni edelläkävijä, sanoi kansanjoukoille: 

"Jerusalem, Jerusalem, valmistaudu tuntemaan kuninkaasi", niin teidän, uusien edelläkävijöideni, pitäisi 

sanoa maailmalle: "Valmistautukaa vastaanottamaan hengessänne jumalallisen Hengen läsnäolo, joka 

haluaa saada teidät tuntemaan valtakuntansa kirkkauden." Tämä on myös teidän tehtävänne. - Joskus 

sanotte: "Sinun pitäisi olla teologi, jotta voisit ymmärtää sen viisauden syvyyden, jonka Herra paljastaa 

meille. Sinun pitäisi olla tiedemies, jotta ymmärtäisit, mitä ihmeitä elämä pitää sisällään". Vastaan tähän, 

että jos opiskelisitte näitä tieteitä, ette ymmärtäisi ilmestystäni. 

48 Olen valmistanut mielesi niin, että se voi ymmärtää Minua sen vaatimattoman ymmärryksen 

rajoissa. Sillä näin rasittamattomana ja vapaana kaikista opetukselleni vieraista vaikutteista se voi 

helpommin läpäistä opetuksiani. Annan sinulle kirjan, josta henkesi oppii lukemaan ja tuntemaan 

hengellisen viisauden. On turha etsiä tätä viisautta maan kirjoista, sillä siemen, jonka ihmisten kirjat 

sisältävät, ei enää itäisi teissä. Tehtäväsi on erilainen kuin niiden, jotka tulevat Maahan tutkimaan luonnon 

salaisuuksia. Te olette sitä kansaa, jonka kohtalona on viedä hengen valoa maailmaan. 

49 Ettekö ole kuulleet seitsemästä sinetistä? Jotta ymmärtäisitte, kuvitelkaa kirja, jossa on seitsemän 

lukua, kirja, joka sisältää elämän tiedon ja hengellisen viisauden ja joka on avattu ihmiskunnan edessä. 

Kuusi näistä seitsemästä sinetistä on avattu, joten olette nyt saavuttaneet kuudennen sinetin ja saatte siitä 

sen valon ja ilmestykset. 

50 Autuas on se, joka rakkaudella, nöyryydellä ja kunnioituksella ymmärtää tämän viisauteni 

symbolin, sillä siitä tulee valoa hänen mieleensä. Seitsemän sinetin kirja on kuin pyhäkkö, josta henkesi 

löytää tikapuut, jotka johtavat rauhan ja täydellisyyden kotiin. Se on Viisauden Kirjani, joka annetaan 

ihmisille seitsemässä vaiheessa. 

51 "Kieli", jolla tämä kirja on kirjoitettu, on jumalallista, sillä Iankaikkisen Isänne Henki kirjoitti sen 

lapsilleen. "Minun Sanani" käänsi sen teille ihmiskielelle, jotta ihminen voisi tuntea sen ja elää sitä sen 

ensimmäisistä sivuista lähtien. 

52 Esittelen teille parhaillaan tämän ilmoituksen tutkimista. Huomenna, kun Äänenkantaja vaikenee, 

henkenne alkaa valmistautua vastaanottamaan jumalallisten opetusten jatkoa suoraan Isältä. 

53 Tahtoni on, että kun seitsemäs sinetti on vapautettu, ihmiskunta käy henkien välistä keskustelua, 

jotta he voivat olla yhteydessä Herransa kanssa. 

54 Miettikää näitä opetuksia, oppilaat, ja te tulette aistimaan tämän ilmestyksen suuruuden. 

55 Tervetuloa ihmiset, jotka tulevat vastaanottamaan Herransa. Tervetuloa heille, koska he ovat 

ymmärtäneet, että he elävät niiden profetioiden ja lupausten täyttymyksen aikaa, jotka annoin 

ihmiskunnalle toisena aikana. 

56 Uusi ilmentymäni on löytänyt maailman ilman rauhaa. Nykyään kansakunnat tuhoavat toisiaan 

haluamatta ymmärtää, että olette kaikki veljiä ja sisaria. 

57 Kun ensimmäisten aikojen kiihkeät kristityt saivat tietää, että heidän Herransa palaisi maailmaan 

sotien ja vihan aikana, he eivät voineet ymmärtää, miten ihmiset eivät voisi oppia rakastamaan toisiaan sen 

jälkeen, kun tämä (Jeesuksen) ylevä opetus oli kulkenut suusta suuhun ja sydämestä sydämeen. 

58 Voi, jos he olisivat vain tienneet, että kristityt kansat nousisivat toisiaan vastaan tuhoamaan 

toisensa ja että ihmisten sydämet muuttuisivat valtavaksi haudaksi, johon haudattaisiin kaikki ne hyveet, 

joita oppini heille opetti! Ihmiskunta on kuin sielu, joka on suljettu pimeyteen, mätänemiseen ja 

yksinäisyyteen kuin vainaja hautakammiossaan. Mutta ääneni herätti tämän haudassaan kuolleen miehen 

totuuteen, rakkauteen ja valoon. Ääneni, joka kuuluu hänen hengessään, sanoo hänelle: "Älä nuku, tämä 

on kolmas päivä, jolloin nouset, kolmas aika, joka on tarkoitettu hengelle sen hyvittämistä ja korottamista 

varten, jolloin jokainen velka on maksettu ikuisesti ja sen tehtävä maan päällä on suoritettu loppuun". 

59 Olen nähnyt, että uskonnollisilla yhteisöillänne ei ole tarvittavaa voimaa pysäyttää niin paljon 

pahaa eikä riittävästi valoa valaista järkeänne, ja tämä johtuu siitä, että ne ovat etääntyneet oppini 

olemuksesta, joka on tarkoitettu ennen kaikkea hengelle. 



U 91 

59 

60 Monille ihmisille Jeesus on kauniin ja muinaisen legendan hahmo, jonka esimerkillisiä tekoja ei 

voi ymmärtää ja toteuttaa käytännössä nykyisin materialismin aikana. Tähän sanon teille, että Jeesuksen 

sana ja teot eivät ole mennyttä eivätkä tule koskaan olemaankaan, sillä ne eivät kuulu millekään 

aikakaudelle tai kansakunnalle, sillä hänen maailmalle tekemiensä tekojen ydin oli rakkaus ja nöyryys, ja 

ihmiskunta tarvitsee hänen oppejaan henkistä edistymistään varten. 

61 Kun kuolleet - rakkauden kannalta - nousevat todelliseen elämään, näette Nimeni ja Sanani 

ilmestyvän uudelleen maailmaan, ja kuulette monien huulten sanovan: "Kristus on noussut kuolleista!" 

Mutta sitten kerron heille, että olen aina ollut läsnä ja etten ole koskaan ollut kuollut, kun taas 

ihmiskunnan henkinen kääntyminen pois minusta ei sallinut sen tuntea minua. 

62 Opetuslapset, tänään havaitsen väsymystä ruumiissanne ja levottomuutta sielussanne; syynä on se, 

että lähimmäisenne satuttavat teitä, koska olette ottaneet tämän ristin vastaan. Mutta teillä on halu Sanaani, 

ja siinä te löydätte rauhan ja lohdutuksen. 

63 Ensimmäisellä aikakaudella ihmiset rukoilivat erämaassa, että heille lähetettäisiin mannaa. Tänään 

sinä kohotat henkesi kuulemaan Herran äänen, joka on ravintoa ja iankaikkista elämää. 

64 Monta kertaa olette toivoneet, että tämä sana kuuluisi kaikkialla maailmassa. Tähän Mestari sanoo 

teille: Vain pieni joukko kuulee Minut mielen elimen kautta, mutta sen jälkeen kaikki saavat tämän viestin. 

Valoni vuodatetaan jokaisen hengen ja kaiken lihan ylle, tai, mikä on sama asia, maa valmistetaan 

siemenen tunkeutumista ja hedelmää varten. 

65 Vain ne, jotka pysyvät synnissä, eivät tunne Läsnäoloani. Mutta aion saada maailman 

ymmärtämään, että tulin kaikkia varten ja että näytin itseni kaikille. 

66 Uuden päivän valo on ilmestynyt horisonttiin ja kirja on avautunut silmiesi eteen. Henkinen 

opetukseni ponnistelee varjojen hälventämiseksi, ja lopulta sen totuus voittaa. 

67 Teidän ei pidä kerskua hengellisillä lahjoilla, jotka olen antanut teille, eikä armolla, joka teille on 

annettu kuunnella minua. Teostenne on oltava niitä, jotka puhuvat ja todistavat saamistanne rakkauden 

opetuksista. 

68 Ihmiset panevat teidät koetukselle, mutta sitten teidän on uskottava itsenne tahtooni täynnä uskoa, 

ja minä autan teitä sen läpi. 

69 He tuovat luoksesi parantumattomasti sairaan, jotta voisit parantaa hänet, he kutsuvat sinut 

kuolevan luo, jotta voisit palauttaa hänet elämään, ja he tuovat luoksesi mielensä menettäneen tai riivatun, 

jotta voisit antaa valoa hänen hengelleen ja vapautta hänen mielelleen. 

70 Älkää pelätkö todisteita (parantavasta lahjastanne), uskokaa siihen, olkaa nöyriä kanssaihmisiänne 

kohtaan, ja minä teen loput. Näytän ihmisille, että olen todellakin antanut teille vallan. Se vaikuttaa heihin, 

ja monet kääntyvät. Mutta ne, jotka aikoivat vahingoittaa sinua, tuntevat, että auttava rakkautesi voittaa 

heidät. 

71 Taistelun ja todellisen henkistymisen aika on koittanut. Temppeleistä, kirkoista ja synagogista 

tulee esiin niitä, jotka, jotka ovat antautuneet ulkoisille kulteille, heräävät unestaan ja etsivät Herran 

peltoja, joilla työ, kylvö ja taistelu on. 

72 Hylkää liiallinen rakkaus kehoasi kohtaan ja armahda sieluasi ja auta sitä puhdistumaan ja 

kohottamaan itseään. Kun olet saavuttanut tämän, koet, kuinka vahva olet sielultasi ja ruumiiltasi. 

73 Muistakaa: Jos sielu on sairas - miten sydämessä voisi olla rauha? Ja jos sielussa on katumus - 

voiko se nauttia rauhasta? 

74 Valmistautukaa, sillä totisesti minä sanon teille: jo nyt on monia, jotka odottavat Pyhää Henkeä. 

Ihmiset tutkivat ja tutkivat kirjoituksia ja profetioita, ja niissä he havaitsevat, että tämän ajan tapahtumat 

osoittavat, että merkit, jotka annoin tulemisestani, ovat nyt toteutumassa. Silti suurin osa ihmiskunnasta 

nukkuu yhä. Jos kaikki kansat odottaisivat Minua ja profetiat olisi tulkittu oikein, ihmiset olisivat jo 

lähteneet polulle kohti tähteä, joka paljastaisi heille hengen ja hengen välisen vuoropuhelun. 

75 Te, jotka kuulette Sanaani, olette olleet tuomareita niistä, joiden kautta teen itseni tunnetuksi. 

Mutta sen, joka on ollut kaikkein ankarin ja epäoikeudenmukaisin, olen kutsunut ja antanut hänelle saman 

hengellisen lahjan, jotta hän, kun hänkin joutuu tuomareiden ja epäuskoisten eteen, olisi tietoinen siitä 

vaikeasta ja raskaasta tehtävästä, joka lepää äänenkantajan harteilla. 
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76 Edistykää, opetuslapset, älkää odottako, että "viimeiset" tulevat opettamaan teille, mitä usko, 

kuuliaisuus ja innokkuus ovat Minun Työssäni, sillä teidän on pakko odottaa heitä avoimin ovin, 

valmistautuneessa kodissa ja katetussa pöydässä. 

77 Otan vastaan kaikki, jotka tulevat sanaani kaipaamaan - sekä ne, jotka valmistautuvat ajoissa ja 

kääntävät mielensä pois kaikesta hyödyttömyydestä, että ne, jotka tulevat kuuntelemaan minua vain 

tottumuksesta. Kumman luulet hyödyntävän opetustani paremmin? Kenen luulette olevan vahvoilla, kun 

lähdöni hetki koittaa, kun lakkaan tekemästä itseäni tunnetuksi teille tämän välittäjän kautta? He ovat 

tietenkin niitä, jotka todella valmistautuvat vastaanottamaan opetuksiani. Kuunnelkaa siis Minua hengellä, 

tehkää mielenne puolueettomaksi ja antakaa sydämenne liikutella; tällä tavoin tunnette Sanani 

tunkeutuvan olemuksenne syvimpään osaan ja täyttävän teidät jaloilla tuntemuksilla. 

78 Jotkut, jotka eivät ole läsnä tässä sanassa, ovat lähempänä läsnäoloani kuin monet, jotka ottavat 

paikkansa tässä ilmentymässä, ja tämä johtuu siitä, että Mestarin opettavainen sana tulee hengelle eikä 

lihalle. Voi, maailman intohimojen tartuttamat sielut, jos tietäisitte, että hetkinä, jolloin kuulette tämän 

sanan, tarjoan teille veneen, joka pelastaa teidät, ja verkon, jolla pelastatte vaarassa olevat veljenne ja 

sisarenne! 

79 Vihdoinkin olen kanssanne, kuten olin luvannut teille, vihdoin olen saapunut, eikä tule päivää, 

jolloin en antaisi teille todisteita läsnäolostani ja oikeudenmukaisuudestani monin tavoin. 

80 Aika, jolloin ihmiset ovat käyttäneet vapaata tahtoa antaakseen sen nautinnoille, alhaisille 

intohimoille, vihamielisyyksille ja kostolle, on nyt päättymässä. Oikeuteni tukkii synnin polut ja avaa sen 

sijaan sovinnon ja uudistumisen tien, jotta ihmiset voivat löytää rauhan tien, jota he ovat turhaan etsineet 

muilla keinoin. 

81 Kutsutte itseänne veljiksi ja sisariksi keskenänne, mutta olette olleet niitä vain harvoin! Siksi olen 

käskenyt teitä tänä päivänä valmistautumaan ottamaan vastaan Sanani. Sillä siinä kuulette hellä ja 

rakastava ääneni, joka saa teidät tuntemaan itsenne todellisiksi veljiksi ja sisariksi Jumalassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 92  
1 Teille se päivä on juhlapäivä, kun kuulette Sanani. Te, joilla on uskoa, virkistätte itseänne, ja te, 

joilla on epäilyksiä, kiusaatte itseänne, koska haluatte nähdä Minut ihmisenä saadaksenne ehdottoman 

varmuuden läsnäolostani. 

2 Mutta älkää olko huolissanne, Mestari sanoo teille, sillä vaikka ette näkisi tai koskisi Minua, tulette 

lopulta uskomaan. Samalla kun Sanani vakuuttaa teidät, se myös herkistää kaikki olemuksenne hengelliset 

kuidut, ja lopulta tunnette hengelliset ilmestykset lähellänne, kun rauha kolkuttaa ovellenne tai rakkaus 

lähestyy sydäntänne, kun kuolema vaanii tai kiusaukset vaanivat teitä. Paras perintö, jonka jätän teille, on 

tämä opetus, sillä se, joka osaa tulkita sitä ja harjoittaa sitä sen edellyttämällä tavalla, saavuttaa 

korkeimman mielenrauhan. Mutta ne, jotka vääristelevät sitä tulkinnassa tai soveltamisessa, joutuvat 

itkemään katkerasti. Mutta nämä eivät voi syyttää minua, sillä heidän omatuntonsa kertoo heille, että tämä 

kipu on todiste siitä, että he olivat lain ulkopuolella. 

3 Myös maan päällä vanhempasi jättävät sinulle perinnöksi opetuksia ja neuvoja, ja ne, jotka 

noudattavat niitä ja ottavat ne huomioon, korjaavat jatkuvasti hyviä hedelmiä elämänpolullaan. Mutta ne, 

jotka eivät kuuntele heidän sanojaan ja unohtavat ne ja jotka antavat enemmän arvoa aineellisille 

hyödykkeille, jotka he saavat osana perintöään, kuin saamilleen rakkauden oppitunneille, ovat tuomittuja 

lankeamaan ja vaihtelevaan onneen. Kysykää itseltänne: Olisiko oikeudenmukaista, että nämä lapset, jotka 

ovat erehtyneet, sanoisivat, että heidän Isänsä rankaisee heitä, kun he kokevat kovia ja kärsimyksiä, jotka 

ovat seurausta heidän tottelemattomuudestaan? Ei, lapseni, teot tuovat teille aina palkkion tai 

rangaistuksen. 

4 Rakkaat opetuslapset, annan teille parhaillaan Rakkausoppiani. Tämän vähäisyyden keskellä, jossa 

ilmestykseni tapahtuvat, on pyhäkköni, tämä hengellinen temppeli, jossa ei vietetä riittejä eikä liturgioiden 

valheellinen loisto sokeuta teitä, jossa kuulette vain äänen, joka on toisinaan rakastava ja lohduttava, 

toisinaan syvästi viisas ja toisinaan ankara ja oikeudenmukaisuutta rakastava. 

5 Tämä on syy siihen, miksi ette koskaan väsy kuuntelemaan sitä ja tunnette sen aina valloittaneen 

teidät; sillä vaikka opetuksillani on ulkoisia yhtäläisyyksiä toisiinsa, olette huomanneet, että ne eroavat 

sisällöltään toisistaan ja vievät teidät vähitellen totuuteni hengelliseen oivaltamiseen. 

6 Te tulette eri puolilta maapalloa kuulemaan minua, ja kutsun teitä edustajiksi. Jos olette perheen 

isä tai äiti, otan teidät vastaan kodin edustajina; jos olette lapsi, otan teidät vastaan perheen edustajina. Jos 

tulette tietystä alueesta, otan teidät vastaan sen edustajina, ja jos tulette kaukaisesta maasta, kutsun teitä 

kansanne edustajiksi. Minulle te olette kaikki lapsiani, rakkaita opetuslapsiani, joita opetan ilman suosiota. 

7 Niille, jotka epäilevät Sanaani, sanon, että heidän pitäisi odottaa, että heidän pitäisi pitää epäilys 

sydämessään ja sulkea huulensa, mutta että heidän pitäisi avata korvansa, mielensä ja sydämensä, sillä nyt 

on yllätysten ja ihmeiden aika, jotka vain ne, jotka ovat varustautuneet, pystyvät havaitsemaan ja 

vahvistamaan. 

8 Viimeinen taistelu on jo käynnissä, ja on välttämätöntä, että teillä on aseet, joilla voitte taistella, ja 

kilpi, jolla voitte puolustaa itseänne. Mutta koska tämä tuomio ei ole sellainen kuin maailma on odottanut, 

se ei ole tullut tietoiseksi siitä, että se on jo samassa tilanteessa. Jokainen herännyt, jos hän säälii 

lähimmäisiään, varoittakoon heitä ja todistakoon heidän keskuudessaan ilosanomaa. Näen tämän kansan 

keskuudessa monia, jotka ovat hiljaa, vaikka he voisivat puhua ja todistaa; toiset kuitenkin, jotka eivät ole 

ymmärtäneet opetustani, puhuvat siitä lakkaamatta tietämättä sen merkitystä ja merkitystä ja lankeavat 

siten usein vastuuttomiin valheisiin. Heille sanon, että heidän tulisi opiskella ja varustautua etukäteen, jotta 

kenelläkään ei olisi tilaisuutta hämmentyä tai arvioida työtäni huonosti. 

9 Huomautan teille myös, että se ei voi kutsua itseään opetuslapsekseni, joka käyttää Sanaani 

miekkana vahingoittaakseen lähimmäistään tai valtikkana nöyryyttäessään heitä. Ei myöskään se, joka 

kiihtyy puhuessaan tästä opista ja menettää rauhallisuutensa, sillä hän ei kylvä yhtään uskon siementä. 

10 Varustettu opetuslapsi on sellainen, joka nähdessään uskonsa, pyhimmän vakaumuksensa, 

joutuvan hyökkäyksen kohteeksi, osaa pysyä rauhallisena, sillä hän on kuin majakka myrskyn keskellä. 

11 Kuuntele minua väsymättä, jotta uskosi kasvaisi ja tyydyttäisit sielusi korotuksen kaipuun. 
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12 Tänä aikana aion saada aikaan sen, että kaikki ymmärtävät opetuksen, jonka annoin teille toisella 

aikakaudella ja jota monet eivät ole ymmärtäneet ja toiset ovat unohtaneet, ja että sitä lisäksi noudatetaan 

uusien opetusteni vuoksi. 

13 Te, jotka olette saaneet nämä ilmestykset, olette tuomittuja julistamaan uutta ilmentymääni 

ihmiskunnalle ihmisen ymmärryselimen kautta. Kuka muu kuin te antaisitte tämän todistuksen? Jos 

odotatte uskonnollisten yhteisöjen arvohenkilöiden tai papiston tuovan tämän hyvän uutisen 

ihmiskunnalle, olette erehtyneet. Sillä totisesti minä sanon teille: vaikka he näkisivät minut, he eivät avaisi 

huuliaan sanoakseen ihmiskunnalle: "Katsokaa, tuolla on Kristus, menkää hänen luokseen!" Ei, 

opetuslapset, he eivät ole niitä, jotka julistavat Minua, eivätkä he ole niitä, jotka raivaavat uusia polkuja 

tämän ajan ihmisille. Sinua taas Sana valmistelee lakkaamatta, jotta voisit uskollisesti puhua siitä, mitä 

olet nähnyt ja kuullut, ja ennen kaikkea, jotta voisit vahvistaa sen Jumalan palvonnalla ja lähimmäisiäsi 

kohtaan osoittamillasi rakkauden teoilla. 

14 Antakaa Sanani täyttää teidät voimalla, jotta ette ole heikkoja koettelemuksissa. Muistakaa, että 

hyveen tiellä on joskus piikkejä ja kiusauksia. 

15 Ymmärtäkää, rakkaat opetuslapset, kuinka arkaluonteista tämä työ on, ja ymmärtäkää myös kaikki 

se, mitä teidän on tutkittava ja harkittava, ettette lankea erehdykseen ettekä kylväisi eripuraa veljienne 

keskuuteen. 

16 Pitäkää kiinni Sanastani, ja teistä tulee vahvoja, sillä minä rakennan temppeleitä, jotka kestävät 

voimakkaimmatkin myrskyt. 

17 Älkää sanoko Minulle, että olette liian väsyneitä tämän päivän työhön, sillä eihän se ole henki, 

joka puhuu näin, vaan liha. Kerron teille, että riittää, että irrottaudutte hieman aineellisesta maailmasta, 

jossa elätte, jotta voitte tuntea olevanne vapaita raskaista taakoista. Kypsä henki ei tunne väsymystä, vaan 

ruumis väsyy aineellisessa taistelussa. Tämä hengellinen tehtävä, jota rakkaudella kannetaan, ei paina tai 

väsytä, vaan se helpottaa elämän vaikeuksia ja vahvistaa kehoa ja henkeä. 

18 Minun on sanottava teille, opetuslapset, että se, joka tuntee rakkautta lähimmäistään kohtaan, ei 

tunne väsymystä. Luuletteko, että jos en olisi rakastanut teitä niin kuin rakastan teitä, olisin hyväksynyt 

sen tuomion ja uhrikuoleman, johon te minut silloin alistitte? Mutta rakkauteni ihmiskuntaa kohtaan antoi 

Jeesukselle voimat, ja hänessä toteutin lunastustyöni. Ymmärtäkää: Niin paljon kuin rakastatte 

lähimmäistänne, niin paljon voimaa teillä on kestää heidän loukkauksiaan ja vaikeuksia, joita tehtävänne 

saattaa aiheuttaa teille. 

19 Rukoilkaa, vahvistukaa hyvässä, jotta voitte poistaa puutteenne ja tuntea itsenne joka päivä 

enemmän rakkauteni arvoisiksi. 

20 Tällä siunatulla hetkellä Jumalallinen säteeni on koskettanut äänenkantajieni mieliä eri 

kokoontumispaikoissa, jotka on pyhitetty tälle ilmentymälle, ja tämä valo on muuttunut elämän sanoiksi 

kansani hengelle. Tämä ilmentymä on samanlainen kuin se, jossa manna putosi nälkää näkevän kansan 

päälle ja ravitsi heitä ahdingon päivinä erämaassa. Älköön kukaan pelätkö tulla hylätyksi, sillä olette 

kokeneet, että olen antanut teille todisteita läsnäolostani kaikkina aikoina. 

21 Ettekö tunne, että huolehtiva rakkauteni kääntää teidät vähitellen pois kaikesta hyödyttömästä ja 

haitallisesta? Koska Minulle on mieluisaa, että puhdistatte itsenne puhtaan veden lähteessä, jonka 

opetukseni tarjoavat teille, jotta olisitte näin puhdistuneina ilmestysteni arvoisia. 

22 Kuulkaa, opetuslapset: Ennustettu aika, jolloin Henkeni vuodattaisi kaikkiin henkiin ja kaikkeen 

lihaan, jolloin ihmiskunta saisi hengellisiä näkyjä ja vertauskuvallisia ja profeetallisia unia, on nyt. 

Kiinnitä huomiota siihen, miten hengelliset lahjat näkyvät eri uskonyhteisöihin kuuluvien ihmisten 

keskuudessa. Mutta kaikkien joukossa on yksi - tuntematon ja huomaamaton - jossa hengelliset 

ilmenemismuodot ovat olleet selkeitä, täsmällisiä ja oikealla tavalla. Hänessä olen antanut ääneni kuulua 

Mestarina, paljastanut näiden hengellisten lahjojen perimmäisen tarkoituksen ja näyttänyt hänelle varman 

tien hänen tehtävänsä suorittamiseen. 

23 Tämä on minun kansani (henkinen Israel), johon minun ilmestykseni laskeutuvat, sen muinaisen 

kansan seuraaja, jota kutsuttiin Israeliksi ensimmäisellä aikakaudella ja joka on nyt nousemassa uudelleen 

maailmaan tuoden hengessään mukanaan tehtävän tehdä totuuteni tunnetuksi ihmiskunnalle. 

24 Tämä kansa kuulee minun ääneni tänä aikana ja ruokkii minua kuin ikuisen viinipuun oksa. Kaikki 

hänen lapsensa antavat maailmalle sen puun hedelmän, josta he ovat ottaneet elämän. Sanani tekee heistä 
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hedelmällisiä kuin kastelu puhtaimmalla vedellä ja varustaa heidät niin, ettei heitä koskaan kastella 

epäpuhtaalla vedellä, sillä silloin tämän kansan hengellisen hedelmän maku ja mehu eivät enää olisi 

jumalallisen puun makua. 

25 Näinä materialismin aikoina rakkauden opetukseni on unohdettu ihmiskuntaa ympäröivän 

pimeyden vuoksi. Mutta käsken teitä etsimään niitä hengessänne, josta niitä ei voi pyyhkiä pois, sillä siellä 

kaikki lahjanne pysyvät salassa kuin sammumaton lamppu, joka valaisee polkua, jota teidän on kuljettava, 

kunnes olette saavuttaneet palkkion, jonka olen luvannut teille. 

26 Olen nyt kokoamassa kansaani jakamaan heille viisauttani. Vain Minä voin löytää ne, joiden on 

määrä palvella Minua. Kolmena aikakautena olen etsinyt opetuslapsia antaakseni heille opetukseni ja 

valmistellakseni heitä lähettiläikseni. Jokaisena näistä aikakausista olen tehnyt itseni tunnetuksi eri 

muodoissa, ja läsnäoloni on yllättänyt ihmiset, koska he eivät tienneet, miten valmistautua odottamaan 

minua, vaikka he tiesivät, että näiden tapahtumien aika oli tullut. Kun kohtasin heidät, he eivät 

tunnistaneet Minua, vaikka Sanani tarjosi heille aina saman olemuksen, sillä opetusteni tarkoitus on ollut 

sama kaikkina aikoina. Minä sanon teille: Missä tahansa muodossa paljastankin itseni teille, voitte 

tunnistaa minut, sillä osoitan teille aina rakkauteni. Muodot, joita olen käyttänyt tehdäkseni itseni 

läsnäolevaksi ihmisille, eivät ole olleet naamio, jolla olen piilottanut itseni heidän katseiltaan, vaan keino 

rajoittaa itseäni, tulla ymmärretyksi, koetella heidän uskoaan ja herättää heissä luottamusta minuun. 

27 Te, jotka ette ole varmoja tästä julistuksesta - pysykää hiljaa, kunnes olette vakuuttuneita tietyn 

ajan kuluttua. 

28 Monet epäilyksenne ovat johtuneet siitä, että näette näissä äänenkantajissa epätäydellisiä olentoja, 

ja tämä antaa teille ajatuksen: Onko mahdollista, että Jumalallinen Henki puhuu meille tällä tavoin? Mutta 

kysyn teiltä: Missä ovat puhdassydämiset ja vanhurskaat, jotta voisin tehdä itseni heissä tunnetuksi? En 

löydä heitä maan päältä, en vanhusten enkä neitsyiden, en edes lasten, enkä varsinkaan filosofien tai 

tiedemiesten enkä eri uskonnollisten yhteisöjen papiston joukosta. Niinpä olen etsinyt yksinkertaisten 

ihmisten joukosta niitä, joilla on kehittymättömän älykkyyden lisäksi riittävä henkinen kehitys, ja he ovat 

palvelleet Minua todellisella rakkaudella. 

29 Jos tuon Sanani teille ihmishuulten kautta tekemättä itseäni näkyväksi, se on antaakseni teille 

mahdollisuuden ansaita ansioita ja toistaa se Sana, jonka annoin teille toisella aikakaudella, kun sanoin 

teille: "Autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja silti uskovat". 

30 Kun nämä ilmenemiseni ajat ovat ohi, ymmärrätte, että valitsin teidät arvokkaimmaksi keinoksi - 

koska olette lapsiani - ilmaista älyelimenne kautta rakkauteni ja haluni kasvattaa teidät luokseni. 

31 Älkää epäilkö sitä arvoa, jota edustatte Minulle. Olen osoittanut rakkauteni teitä kohtaan siitä 

hetkestä lähtien, kun lähetin teidät luomakuntani paratiisiin. Siellä olen antanut teille kaiken, mitä 

tarvitsette virkistykseksenne ja ravinnoksenne, mutta myös henkistä nousujohteista kehitystänne varten. 

Tässä ihanassa puutarhassa voit oppia tuntemaan ja rakastamaan Luojaasi ja löytää omassa hengessäsi sen 

kyvyt ja ominaisuudet, joka antoi sinulle olemassaolon. 

32 Ihminen maan päällä on ruhtinas, jolle rakkauteni ja oikeudenmukaisuuteni antoivat tämän 

arvonimen, ja hänen tehtävänsä oli alusta alkaen hallita maata. 

33 Hänen tahdonvapautensa jumalallisen lahjan yläpuolelle asetin loistavan majakan, joka valaisee 

hänen elämänpolkuaan: omantunnon. 

34 Vapaus toimia ja omantunnon valo, jonka avulla voitte erottaa hyvän pahasta, ovat kaksi suurinta 

lahjaa, jotka Isäni rakkaus on testamentannut hengellenne. Ne ovat ihmisessä jo ennen hänen syntymäänsä 

ja myös hänen kuolemansa jälkeen. Omatunto ohjaa häntä eikä eroa hänestä epätoivossa, järjen 

menettämisessä tai kuoleman tuskassa, koska se on syvästi yhteydessä henkeen. 

35 Kun ymmärrätte kaiken sen, mitä opetan teille, luuletteko yhä, että Henkeni ei ole arvoton 

tekemään itseään tunnetuksi ihmiskunnalle omien lasteni kautta? Kuinka huonosti te tunnettekaan Isänne 

ja kuinka vähän te tunnette itseänne! 

36 Tämä on yllätysten, merkkien ja ihmeiden aikaa, ja teidän on oltava hereillä, jotta ilmestykseni 

eivät mene ohi huomaamatta. Tarkkaile, tunne ja ajattele. Teille ei puhu ainoastaan Jumalallinen Sana, 

vaan myös koko luomakunta puhuu teille lakkaamatta omalla kielellään ja näyttää teille tien 

velvollisuuksiinne. 
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37 Mielestäni teillä on tällä hetkellä mahdollisuus ymmärtää Henkisen viisauden kirjaa ja edetä 

suuresti, jos osaatte keskittyä olemuksenne sisimpään osaan ja antaa henkenne sytyttää uskonsa valon ja 

siten valaista kehityspolkunsa. 

38 Jos kerran käskin teitä kuulemaan opetukseni ja vaikenemaan siitä, se johtui siitä, että ihmiskunta 

tappoi eilen profeettani ja jopa Jeesuksen, Mestarinne. Mutta ei kulunut paljon aikaa, ennen kuin ihmiset 

huomasivat, että kaikki ne ilmoitukset ja profetiat, jotka nämä heille jättivät, toteutuivat. Te, joilla on jo 

tämä kokemus - uskaltaisitteko hylätä profeetallisen sanani vielä kerran ja siten aiheuttaa hengellisen 

kuoleman uusille suukappaleilleni? 

39 Etsikää aiempien aikojen profeettojeni todistuksesta tämän julistuksen ilmoittamista inhimillisen 

ymmärryksen elimen kautta, ja totisesti sanon teille, että löydätte sen sieltä. Jos ihmiset eivät ole tähän asti 

löytäneet näitä profetioita, se johtuu vain siitä, että he lukevat niitä ymmärtämättä tai tulkitsematta 

jumalallista sanaa. 

40 Otan vastaan kaikki, jotka haluavat kuulla opetukseni - sekä ne, jotka kätkevät epäilyksen ja jopa 

pilkan, että ne, jotka antaisivat henkensä vahvistaakseen, että tämä julistus on totuus. Mutta en ole 

pyytänyt opetuslapsiltani tätä uhrausta, vaan ainoastaan heidän sinnikkyyttään, jos kutsutte hyvään 

rakastamista ja sinnikkyyttä uhraukseksi. 

41 Lähtöni päivä lähestyy jo, ja teidän on valmistauduttava. Muistakaa, etten jätä teille aineellisia 

tavaroita; perintöni koostuu viisaudesta, rakkaudesta ja voimasta. Jätän teille Sanani Kirjan, joka sisältää 

kaikki ohjeet, joita tarvitsette, jotta voitte ohjata elämäänne asianmukaisesti. 

42 Anna uskon kulkea mukanasi kaikkialle, minne menetkin. Jos ennen unohditte Minut ilon tunteina, 

muistakaa Minua nyt aina, kun sydämissänne on iloa ja rauhaa, ja kiittäkää Minua. Jopa tuskan tunteina 

etsit Minua yksinäisyydessä, kääntymällä intiimisti puoleeni, antaaksesi kaikki murheesi Minulle toivoen 

tarvitsemaasi voimaa. 

43 Teidän tulisi aina kunnioittaa kanssaihmistenne uskoa tai uskonnollista vakaumusta ja muistaa, että 

ihmisen sydän on Minun temppelini. Jos haluatte tunkeutua sen sisälle, tehkää se rakkaudella ja rukoilkaa, 

ennen kuin nostatte tämän pyhäkön verhon. 

44 Älkää käyttäytykö kuin ne, jotka ilman kunnioitusta ja kunnioitusta ylittävät tämän pyhän paikan, 

joka on sielu, kynnykset, sammuttavat sen lampun, hävittävät uhrilahjat ja tuhoavat alttarin; sillä silloin 

teistä tulee temppelini häpäisijöitä ja häpäisijöitä. 

45 Monissa sydämissä on fanaattisuuden alttareita, joilla kohoaa epäjumala. Tämä ei saa häiritä teitä, 

sillä ymmärrätte, että uhri on hyvä, että se on vilpitön ja että se tulee vilpittömästä sydämestä, joka 

kääntyy minua kohti. - Tällä tavoin opetan teille kunnioitusta ja rakkautta, jotka ovat ainoa avain, jolla 

voitte avata sydämet. 

46 Muistakaa, että olen ilmoittanut teille nyt ja kaikkina aikoina sen muodon, jossa teidän tulisi 

palvoa Isäänne. Monille teistä on opetettu tämä, mutta kun ajattelette, miten erilaiset uskonnolliset yhteisöt 

ja lahkot ovat monimutkaistaneet Jumalan palvontaa, ajatelkaa sitä taistelua, joka ihmiskunnassa on 

käytävä, jos henkistymisen ihanteen on määrä tulla omaksi maailmalle ja taistella yksinkertaisuuden ja 

puhtauden puolesta. 

47 On totta, että fanaattisuus perinteitä kohtaan, väärä uskonnollisuus ja epäjumalanpalvelus ovat 

juurtuneet syvälle kansojen sydämiin, mutta älkää surko ajatuksesta, että teitä odottaa taistelu, sillä 

uskonne pysyy lujana. Muistakaa Sanani, että kutsun jokaisen sydämen nousemaan ja lähestymään Minua 

ja että rakkauteni suojelee ja vahvistaa opetuslapsiani tässä taistelussa, joka odottaa heitä kaikkialla 

maailmassa. Kukaan ei tunne olevansa riippuvainen omista voimistaan, ja hänen uskonsa johtaa hänet 

voittoon. 

48 Ymmärtäkää, miksi teen itseni tunnetuksi teille sitkeällä innolla. En halua, että nukutte tai että 

pelkäätte kuviteltuja vaaroja. Etsikää henkistä edistystä tässä maailmassa, eikä teillä ole muuta ajatusta 

kuin se, että etsitte veljiä ja sisaria ettekä vihollisia - veljiä ja sisaria, joille teidän on määrä viedä 

veljeyden ja henkistymisen viesti. - Oi opetuslapset, jotka olette pelokkaita ja heikkoja uskossanne, sanon 

teille, että teidän on ymmärrettävä opetukseni ja saatava siitä voimaa, jotta voitte tuntea olonne vahvaksi 

ettekä pelkää lähestyvää taistelua. 

49 Auttaakseni sinua tehtävässäsi valmistan henkeäsi ja lihaasi kestämään rohkeasti, tyynenä ja 

uskossa ne mutkikkaat olosuhteet, joita kohtaat polullasi. 
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50 Älkää pelätkö sukulaistenne ja ystävienne hylkäämistä, älkää menettäkö rohkeuttanne, jos he 

halveksivat teitä tämän asian vuoksi. Terästä sydämesi jo nyt opetuksessani, joka on paras alasin. 

51 Olkaa nöyriä näissä koettelemuksissa, käyttäytykää arvokkaasti ja taistelkaa nöyrästi, jotta voitte 

antaa anteeksi jokaisen loukkauksen, jos haluatte, että teihin kylvetty siemeneni kantaa rakkauden 

hedelmiä ja itää ihmissydämen vihamielisessä ja kuivassa maaperässä. Jos haluatte ottaa Minua 

Jeesuksessa esimerkkinä, muistakaa, että ihmisenä Minua tuomittiin väärin, vainottiin, hylättiin ja 

pilkattiin syntymästäni lähtien aina polkuni päätepisteeseen asti, joka oli risti. Jopa tuskani hetkellä monet 

iloitsivat tuskastani ja juhlivat kuolemaani. 

52 Mutta tämä muistutus ei saa lannistaa teitä, eikä opetukseni toteuttaminen saa tuntua teistä 

vaikealta. Se tuntui vaikealta myös silloisista opetuslapsistani, ja silti he täyttivät tehtävänsä. He näkivät 

Mestarinsa voittavan maailman, voittavan kuoleman, toteuttavan lunastustyönsä tiellään, ja siksi he 

pystyivät seuraamaan hänen jalanjälkiään hänen lähtönsä jälkeen, he tekivät lähimmäisenrakkaudesta 

lakinsa ja lähimmäisenrakkaudesta lähimmäisiä kohtaan todellisen elämänsä. 

53 He ovat kaunis esimerkki teille, kolmannen aikakauden opetuslapset, joille sanon: "Tulkaa 

luokseni, te ruumiin ja sielun sairaat, sillä en hylkää teitä heikkoutenne vuoksi. Kuunnelkaa sanaani, ja se 

on kuin balsamia, joka parantaa haavanne. 

54 Kuinka monet teistä ovatkaan yllättyneitä havaitessaan silmissänne ylivuotavien tunteiden 

kyyneleet kuullessaan Sanani, vaikka vain hetkeä aiemmin olitte antautumassa maailman turhuuksille! 

55 Olen jo pitkään antanut teille tätä opetusta, enkä vielä näe, että opetuslapset muuttuvat 

opetuslapsiksi, mutta jatkan sanani antamista teille, kunnes olen tehnyt teistä hyviä mestareita. Minulle on 

ollut mieluisaa valita taitamattomat tämän maailman tietoon, sillä heidän mielensä on niin yksinkertainen 

ja selkeä, että se on välttämätöntä hengellisen viisauden ymmärtämiseksi. Olen valinnut köyhät, sillä kun 

he tunsivat, että heidät on puettu armollani, he ovat nöyryydessään arvostaneet niiden hengellisten lahjojen 

arvoa, jotka olen antanut heille. Mutta rikkaat, jotka tavoittelevat vain maallista valtaa - kuinka 

vähäpätöisiltä Jumalan antamat kyvyt tuntuvatkaan heidän silmissään, ja kuinka harvat ovatkaan 

kääntyneet puoleeni toivoen siunauksia ja lahjoja hengelleen. Mutta olen aina valmis vuodattamaan 

salaiset aarteeni jokaiselle lapselleni heidän valmistautumisensa hetkellä. 

56 Näille köyhille, jotka olen koristellut, opetan, että heidän ei pidä pitää tätä aarretta vain itsellään, 

vaan että heidän on jaettava se veljiensä kanssa. 

57 Henki, joka tietää, että hänellä on sisällään lahjoja, jotka Herra on antanut hänelle, iloitsee ja 

taistelee säilyttääkseen ne. Hänellä on tietoa niiden kehityksestä ja hän pyrkii saamaan tämän hänelle 

uskotun jalokiven loistamaan. 

58 Muistakaa siis, että se, joka poistuu polultani saatuaan perinnön, ei ole kiittämätön niinkään 

Herralleen kuin itselleen, sillä jokainen saavuttamansa kehitysvaihe on maksanut hänelle ponnistuksia, 

kärsimystä tai hyvitystä. 

59 Ettekö tiedä, että se, joka vaeltaa lain ulkopuolella, riistää itseltään hyveet ja hengelliset lahjat? 

Siksi olen auttanut sinua tänä aikana antamaan hengellesi takaisin kaiken sen, minkä se oli menettänyt ja 

minkä se tunsi heikoksi ja avun tarpeessa. Te kaikki saatte valoa, eikä ole ketään, joka ei tuntisi henkensä 

heräävän ja kaipaavan nousua ihmisyyden yläpuolelle. "Kasvit", jotka olivat loisia, muuttuvat 

kukoistaviksi ja hedelmällisiksi. Koska rakastan teitä, annan teille aina mahdollisuuden pelastaa itsenne. 

Mutta teidän on muistettava, että jokainen käyttämättä jättämänne tilaisuus tekee paluunne pelastuksen 

tielle surullisemmaksi. 

60 Tänään tulen erottamaan teidät vallitsevasta turmeluksesta, jotta voitte kuulla Sanani rauhassa ja 

samalla pohtia ja ymmärtää sitä. Olkaa tietoisia siitä, että sielun jano sammutetaan vain rakkauden ja 

laupeuden puhtaalla vedellä. 

61 Jos teillä on ollut palvelijoita maailmassa ja teille on annettu kunnianosoituksia, teidän on 

luovuttava kaikesta tästä ja tultava hyödyllisiksi, ahkeriksi ja nöyriksi lähimmäistenne palvelijoiksi. Olette 

usein palvelleet maailmaa, mutta nyt teidän tulee palvella Jumalaa kuuliaisesti ohjeilleni. Maailma on 

antanut teille iloja, mutta nyt teidän on aika valmistaa sielunne astumaan hengelliseen maailmaan, jossa 

saatte täyden tyydytyksen, jos olette eläneet täyttääksenne rakkauden lakini. 

62 Käyttäkää maanpäällinen oleskelunne rakastamiseen ja ystävällisyyden antamiseen katkeruuden 

sijaan. Kiinnittäkää huomiota näihin olentoihin täällä, joiden kautta annan teille Sanani, ja näette, kuinka 
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huolimatta niistä harmituksista, joita he niittävät elämässään, heillä on rakastavia sanoja teille 

ilmestymiseni hetkinä. Voitteko kuvitella sitä elämää luovaa voimaa, joka Jeesuksen opetuksilla oli 

tuolloin, ja niiden kansanjoukkojen iloa, jotka kuuntelivat häntä? Se oli taivasten kuningaskunnan ääni, 

jonka edessä opetuslasten sielut kumartuivat. Joka kerta, kun Jumalallisen Mestarin huulet avautuivat, 

Hänen sanansa putosivat kuin balsami sairaisiin sydämiin ja paransivat monia haavoja. Mutta oliko 

Jeesuksen kulkema tie kukkien peittämä polku? Ei, opetuslapset, Hänen kärsimystiensä Golgatalle alkoi 

Betlehemin seimestä. Siksi tuo Sana, joka oli sen ääni, joka kärsi teidän pelastuksenne tähden, sai aikaan 

vakaita korjauspäätöksiä monissa sydämissä ja muutti siten monien pimeydessä eläneiden ihmisten 

olemassaolon, jotka sittemmin tunsivat, että Hänen Sanansa rakkauden palo oli valaissut heidät. 

63 Ne, jotka olivat kuolleet armon elämälle, nousivat uuteen elämään täynnä toivoa ja uskoa, ja ne, 

joiden sydämet olivat itsekkäitä, kovia ja julmia, itkivät katumuksesta ja tunsivat, että heitä kehotettiin 

tekemään hyvää ja rakastamaan niitä, joihin he olivat suhtautuneet välinpitämättömästi ja jopa halveksuen. 

Monet näistä kääntymyksen ihmeistä näin tapahtuvan yksin minä, sillä monet opetuslapseni eivät 

huomanneet niitä. Ja nyt, tänä aikana, tämä ihme tapahtuu jälleen, kun tämän Sanan elämänolemus 

vastaanotetaan. Löydän minua kuulevien ihmisten joukosta ihmisiä, jotka olivat uppoutuneet paheisiin ja 

jotka muokkaavat elämäänsä ja rakentavat itseään uudelleen harjoittamalla hyveellisyyttä, jonka he 

aiemmin laiminlöivät. Näen perheet, jotka yhdistyvät seuraamaan jälkiäni, ja avioliitot, jotka lujittavat 

siteitään hengellisyyden ihanteessa, jonka oppini on antanut heille. 

64 Näen työntekijöitteni joukossa myös niitä, jotka olivat kerran maan päällä paria ja synnin orjia ja 

jotka ovat nyt vapautuneet siitä, ja näen niitä, jotka kantoivat kärsimyksen taakkaa ja joilla on nyt rauha 

sydämessään ja jotka osaavat jakaa sen veljiensä ja sisartensa kanssa. 

65 Syynä on se, että ihmismielen kautta kulkevalla Sanallani on sama voima, olemus ja vakuuttavuus 

kuin sillä, jonka annoin Jeesuksessa, vaikka ohje, jonka annan teille tänään, tulee huulilta, jotka tekevät 

syntiä ja ovat epäpyhiä. Millainen on yhteyteni henkesi kanssa, kun olet saavuttanut suuremman 

puhtauden? Oi opetuslapset, ponnistelkaa, kehittäkää nöyryyden ja aktiivisen rakkauden lahjoja, sillä näin 

annatte sielullenne mahdollisuuden puhdistautua ja kohottaa itseään! Kiinnittykää Minuun, jotta voitte elää 

ikuisesti. 

66 Näin monien teistä vaeltavan kuoleman kanssa sydämessänne löytämättä kättä, joka olisi näyttänyt 

teille hyveen ja rauhan tien, kunnes Sanani kaiku tavoitti teidät ja sen ääni kutsui teitä, sai teidät 

heräämään uuteen elämään ja kokemaan ilon paluusta luokseni. 

67 Sielusi oli pysynyt sokeana, mykkänä ja kuurona kaikelle hengelliselle toiminnalle, mutta 

pohjimmiltaan se kaipasi ja toivoi saavansa tämän tiedon. Älysi ei ymmärtänyt tätä sisäistä kamppailua, ja 

siksi et löytänyt selitystä sille, miksi et elänyt rauhassa ja ilossa. 

68 Silloin tapahtui, että Läsnäoloni loisti kuin majakka sielusi pimeydessä, ja heti tunnistit Minut ja 

sanoit Minulle: "Herra, Sinä olet se, jota niin kovasti odotin." Ja siitä lähtien otin teidät opetuslapsikseni ja 

opetin teidät tavuttamaan tämän kirjan ensimmäiset tavut, joka on paljastanut teille päivä päivältä sen 

sivujen sisällön. 

69 Valitsin teidät sydämenne nöyryyden vuoksi, jotta Minulle omistautuneina veisitte oppiani 

kaikkialle ja kylvätte tänä turmeluksen ja kurjuuden aikana rakkauden siemeneni lähimmäistenne 

sydämiin, mikä on oikea kenttä sydämen ja hyveiden muutokselle. 

70 Tulin herättämään henkiin kaikki sielut, jotka olivat kuolleet armolle, ja opettamaan teille sitä, 

mitä ette löytäneet tieteistä tai filosofiasta: henkistymistä. 

71 Uskonnot ovat nukkuneet vuosisatoja kestänyttä rutiinin ja pysähtyneisyyden unta, kun taas totuus 

on pysynyt piilossa. Mutta niiden, jotka tuntevat Jehovan käskyt ja jumalallisen Mestarin sanan, on 

tunnistettava tässä äänessä, joka puhuu teille tällä hetkellä, Totuuden Hengen ääni, joka on luvattu näitä 

aikoja varten. 

72 Ihmiskunta vaatii yliluonnollisia todisteita uskoakseen olemassaolooni ja sielun 

kuolemattomuuteen, ja totisesti sanon teille, että annan heille nuo todisteet tänä suurten tapahtumien ja 

täyttymysten aikana. 

73 Uudet sukupolvet eivät kuule Sanaani tässä muodossa, sillä heille olen tarjonnut vuoropuhelun 

hengestä henkeen. 
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74 Odotan teidän täyttävän käskyni. Puhun teille äänenkantajien kautta vuoteen 1950 saakka, jolloin 

katson tämän aikakauden olevan ohi. Mutta en halua, että te olette heikkoja tuona vanhurskauden päivänä, 

sillä silloin te jakautuisitte ja lankeaisitte erehdykseen. Varustaudu niin, että kuulet omantunnon äänen ja 

tunnet olevasi vastuussa kaikista tehtävistäsi. 

75 Pidä huolta kehosi terveydestä, huolehdi sen säilymisestä ja elinvoimaisuudesta. Opetukseni 

neuvoo teitä huolehtimaan rakastavasti sielustanne ja ruumiistanne, sillä molemmat täydentävät toisiaan ja 

tarvitsevat toisiaan niille uskotussa vaikeassa hengellisessä tehtävässä. 

76 Polkuni on kapea, mutta se on turvallinen. Älkää enää tehkö turhia katumusharjoituksia älkääkä 

tehkö hedelmättömiä uhrauksia. Ottakaa luonnosta se, mikä on tarpeen aineelliselle elämällenne, ja 

nouskaa Minun luokseni saadaksenne henkistä ravintoa. 

77 Rakkaat ihmiset, kantakaa rauhaa sisällänne, että samalla tavoin kuin teitä on lohdutettu tänä surun 

aikana, osaatte lohduttaa niitä, jotka lannistuvat elämän suurten koettelemusten painon alla. 

78 Ihmiset kutsuvat teitä, jotka olette parantuneet ja saaneet Isältä lahjoja ja armoja, huomenna 

hengellisesti rikkaiksi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 93  
1 Tervetuloa, te sydämet, jotka janoatte ja janoatte valoa. Pysykää luonani, ettekä koskaan kuole, 

sillä minä olen elämä. 

2 Aiemmin tunsit kuolevasi, koska olit menettänyt toivon ja uskon. Sydämissänne ei ollut valoa, 

joka olisi opastanut teitä todellisen elämän tielle, eikä ääntä, joka olisi rakastavasti sanonut teille: "Tulkaa 

lähemmäksi, tämä on rauhan tie", kunnes kuulitte Sanani, joka on aina täynnä rakkautta ja lohdutusta, ja 

sen valo palautti rauhanne. 

3 Omantuntosi valo valaisi sokeutesi, ja se muistuttaa sinua aina rukoukseen, aktiiviseen 

lähimmäisenrakkauteen ja korjaamiseen. Näin tulitte läsnäolooni, ja Sanani oli kuin loistava ja pelastava 

majakka, joka valaisi polkuanne. Siitä hetkestä lähtien ymmärsit, että tämä valo voi tulla vain Minulta, ja 

sanoit Minulle: "Herra, se olet Sinä, jota niin kovasti odotin. Tänään tiedän, että rakastin Sinua ja tarvitsin 

Sinua, Mestari". 

4 Kyllä, opetuslapset, tässä olen, autan teitä ottamaan ensimmäiset askeleet ylöspäin johtavalla tiellä, 

kunnes olen varustanut teidät opetusteni ja ilmestysteni todellisiksi opetuslapsiksi, jotta voin lähettää teidät 

myöhemmin maakuntiin ja kansoihin levittämään tätä uskoa. 

5 Ristiriita tulee olemaan suurimman synnin, vaikeuksien ja tuskan aikana, eikä teillä ole muita 

voimavaroja kuin hengellisyytesi eikä muita aseita kuin totuus. Olen valinnut teidät köyhinä, 

kouluttamattomina ja nöyrinä, kesantomaaksi, mutta sopivina hedelmöittymään ja vastaanottamaan 

hengellisen siemenen. 

6 En ole etsinyt filosofeja, teologeja tai tiedemiehiä, vaan tavallisia ihmisiä, jotka ovat aina 

odottaneet Minua ja jotka ryntäävät kutsuuni palauttamaan hengelleen unohdetun tai huonosti käytetyn 

perinnön. 

7 Ihmiskunta ei ole kyennyt tunkeutumaan kahden ensimmäisen ajan ilmestysten ytimeen. Mutta 

tässä, Kolmannessa, Sanani saa teidät ymmärtämään, tulkitsemaan ja toteuttamaan aiempia opetuksiani, ja 

te yhdistätte ne nykyisiin opetuksiinne. 

8 Tänä aikana en syntynyt ihmiseksi maailmaa varten. Olen tullut luoksenne Henkeni valossa, josta 

on tullut ihmisten sana, ja tässä annan teille elämäni olemuksen herättääkseni uskoa sydämissänne. 

9 Annan teille uuden elämän, herätän teidät ja saan tämän maailman pimeyden sokaisemat silmänne 

näkemään ikuisen totuuden. 

10 Minä paljastan teille sen, mitä tiedemies ei voi opettaa teille, koska hän ei tiedä sitä. Hän on 

nukkunut maallisessa suuruudessaan eikä ole noussut luokseni halutessaan viisauttani. 

11 Niiden papiston sydämet ovat sulkeutuneet, joiden pitäisi eri lahkoissa ja uskonnollisissa 

yhteisöissä opettaa hengellistä tietoa, joka on suuruutta ja rikkautta hengelle. 

12 Olen nähnyt, että laki ja opetukset, jotka jätin ihmiskunnalle menneinä aikoina, ovat kätkettyinä ja 

korvattu rituaaleilla, ulkoisilla kulteilla ja perinteillä. 

13 Mutta teidän, jotka ymmärrätte syvästi, että tämän sanan ydin on sama kuin se, jonka Israel sai 

Siinain vuorella ja jonka ihmisjoukot kuulivat toisen aikakauden aikana Jeesuksen huulilta, tulisi opettaa 

Jumalan palvonnalla ja teoillaan, että jumalallista lakia ei saa unohtaa typerien perinteiden noudattamisen 

vuoksi, jotka eivät ole Hengen kannalta suotuisia. 

14 Oppikaa minulta, opetuslapset, älkää enää pysykö salassa, valmistautukaa hengessä ja sielussa, 

niin että pian astutte ulos valoon ja viestini tulee tunnetuksi. Hengellistäkää itsenne, jotta voin tehdä 

tahtoni tunnetuksi teille inspiraation lahjanne avulla. 

15 Haluan, että Henkeni valo loistaa mielessänne ja että huuliltanne tulevat sanat ovat Hengestä. 

Älkää yrittäkö puhua tästä työstä, jos ette ole riittävästi valmistautuneet tuntemaan sanojanne. Hengen, 

sydämen ja mielen on yhdistyttävä olemuksessanne, jos aiotte toimia Sanani välittäjinä. 

16 Uudet sukupolvet eivät enää kuule Minua siinä muodossa, jota nyt todistatte, sillä Minun 

ilmoittamani päivämäärä, josta lähtien en enää ilmaise itseäni tällä tavalla, lähestyy; se on 1950. Tuon 

vuoden viimeiseen päivään asti annan teille Sanani. Puhun teille väsymättä, rohkaisen teitä, ja armollinen 

ääneni, joka on täynnä virkistävää voimaa ja valoa, laskeutuu kansani ylle kuin salamavirta. 
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17 Niiden, jotka kuuntelevat minua loppuun asti, on oltava vahvoja, ja he ovat ikuisesti esimerkkejä 

kuuliaisista opetuslapsista. He eivät heikkene koettelemuksissa, he eivät pysähdy paikoillaan eivätkä 

hajaannu. 

18 Mitä tästä kansasta tulisi, jos jotkut ponnistelevat hengellisyyden puolesta, kun taas toiset vajoavat 

vanhoihin ja takapajuisiin rituaaleihin ja hyödyttömiin perinteisiin? Teidän on taisteltava yhdessä, jotta 

ette väsyisi päivittäisessä työssänne, ja teidän on valvottava, jotta kuulisitte selvästi omantunnon äänen. 

19 Eläkää valppaasti, jotta ette olisi heikkoja olentoja vaan vahvoja henkiä. Suuntaa askeleesi 

laupeuden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tielle. Älkää riistäkö itseltänne sitä, mitä olen tarjonnut 

terveellistä fyysistä virkistystänne varten. Käsken teitä myös olemaan kiduttamatta sieluanne kieltämällä 

siltä sen, mikä sille kuuluu, jotta sekä ruumis että sielu muodostaisivat yhden tahdon, ja sen yläpuolella 

valvoisi omatunto, joka on Jumalallinen Valoni. 

20 En halua, että maailma vangitsee teidät materialismiinsa ja riistää teiltä sen armon, jonka olen teille 

uskonut, sillä silloin palaisitte takaisin kurjuuden ja tuskan elämäänne, josta olen teidät pelastanut. 

21 Älkää unohtako, että tulin pelastuksenne vuoksi ja autoin teitä voittamaan heikkoutenne ja 

murtamaan kahleet, jotka pitävät teitä alhaalla, jotta voitte vihdoin kokea tyydytyksen siitä, että olette 

vapautuneet heikkouksistanne, sairauksistanne ja vaikeuksistanne. 

22 Jokainen, joka lähtee liikkeelle ja seuraa polkuani, löytää minussa voiman ja auttajan, joka seuraa 

häntä elämänpolun loppuun asti. Jokainen, joka on nälkäinen ja janoaa valoa ja pelastusta, löytää työstäni 

iankaikkisen elämän leivän ja veden. 

23 Vahvista henkeäsi vaikeita kriisiaikoja varten siinä määrin, että jos sinut heitetään vankilaan siitä 

syystä, että seurasit jälkiäni, tunnet olevasi vahvistunut Mestarisi kärsimysten muistamisesta tietäen, että 

olen kanssasi tuona koettelemuksen aikana. Kun näette rakkaanne heittäytyvän tuskan vuoteelle ja olevan 

lähellä viimeistä hengenvetoa, kääntäkää ajatuksenne Minuun ja sallikaa tahdonvoimaisesti Tahtoni 

toteutua. Silloin näette ihmeen tapahtuvan palkintona antautumisestanne ja uskostanne neuvoihini. Niiden, 

jotka jäävät yksinäisiksi elämänmatkallaan, tulisi muistaa Jeesus, joka käveli kohti Golgataa kaukana 

äidistään ja opetuslapsistaan, jota seurasi väkijoukko, mutta joka oli yksinäinen sydämessään. 

24 Aina kun tulette tietoisiksi tästä muistokuvasta, tunnette suloista lohdutusta ajatuksesta, että 

lupasin olla tukenanne ahdistuksissanne ja torjua kärsimyksenne. 

25 Tuska puhdistaa teidät, ja sitten kun koettelemustenne aika on ohi, pidätte itseänne onnekkaina, 

että teillä on ollut tilaisuus elää Mestarinne jälkeen, ja tunnette, että olette hengellisen perinnön omistajia. 

26 Tutkikaa opetustani huolellisesti, ja huomaatte, kuinka yksi opetukseni vahvistaa edellisen, samalla 

tavalla kuin tämän ajan Sanani vahvistaa kaiken sen, mitä olen kertonut teille aiemmin. 

27 Vain harvat ovat niitä ihmisiä, jotka tunnistavat merkit siitä, että uusi aikakausi on koittanut ja että 

olen parhaillaan paljastamassa itseäni henkisesti ihmiskunnalle. Suurin osa heistä omistaa elämänsä ja 

ponnistelunsa aineelliselle edistykselle, ja tässä häikäilemättömässä ja joskus verisessä taistelussa 

tavoitteidensa saavuttamiseksi he elävät kuin sokeat, he menettävät suunnan, he eivät enää tiedä, mitä 

tavoittelevat, he eivät näe uuden aamunkoiton kirkasta loistetta, he eivät havaitse merkkejä ja ovat 

kaukana siitä, että he saisivat tietoa ilmoituksistani. 

28 Tämä ihmiskunta on uskonut enemmän ihmisten opetuksiin ja sanoihin kuin niihin ilmestyksiin, 

jotka olen antanut sille kautta aikojen. Odotatteko, että Isä vanhurskaudessaan lähettää teille vielä 

suurempia merkkejä kuin ne, joita näette joka käänteessä, jotta voisitte tuntea ja uskoa, että tämä on se 

aika, joka on ennustettu minun ilmestymiselle Totuuden Henkenä? Voi teitä vähäuskoisia ihmisiä! Nyt 

ymmärrätte, opetuslapset, miksi joskus sanon teille, että ääneni huutaa erämaassa, koska kukaan ei kuule 

sitä eikä todella ota sitä huomioon. 

29 Herätkää, ihmiset, jotta voitte tuntea itsenne vapisevan tämän oikeuden äänen kuullessanne, jotta 

voitte tuntea, että teitä kehotetaan julistamaan lähimmäisillenne, että laki, valo, tuomio ja sen myötä 

ihmiskunnan pelastus ovat tulleet maailmaan. 

30 Älkää pitäkö tehtävänne täyttämistä tässä taistelussa mahdottomana. Ennustan jo nyt, että ette ole 

yksin te, jotka lunastatte tämän ihmiskunnan tai muutatte kansojen elämän; nämä teot minä teen, koska ne 

ovat yli-inhimillisiä. Haluan vain, että täytätte teille kuuluvan tehtävän ja annatte uusien sukupolvien viedä 

siemeneni pidemmälle kuin mihin te olette pystyneet pääsemään. 
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31 Voitteko kuvitella, millainen onni on sillä, joka palaa henkiseen elämään ja on täyttänyt maan 

päällä sen kohtalon, jonka hänen Isänsä on hänelle määrännyt? Hänen tyytyväisyytensä ja rauhansa ovat 

äärettömän paljon suurempia kuin kaikki tyydytykset, joita sielu voi saada ihmiselämässä. 

32 Ja tarjoan teille tämän tilaisuuden, jotta voisitte olla niiden joukossa, jotka iloitsevat palatessaan 

valtakuntaansa, ettekä niiden joukossa, jotka kärsivät ja itkevät syvässä tyrmistyksessään tai 

katumuksessaan. 

33 Kiirehdin kuulemaan avunhuutonne, kun olette haaksirikkoutuneina kamppailemassa tämän 

intohimojen meren kuohuvia aaltoja vastaan, jossa tämän ajan ihmiskunta risteilee. Rukouksenne 

saavuttaa Minut, ja armoni leviää kuin rauhan vaippa, kuten eräänä toisena kertana, kun purjehdin 

opetuslasteni seurassa Galilean merellä ja vaahtoavat aallot uhkasivat upottaa veneen. Pelokkaat 

opetuslapset, jotka olivat täynnä pelkoa, pyysivät Minua pelastamaan heidät, koska he tunsivat 

menehtyvänsä, ja Minä todistin heille, että se, joka on kanssani ja luottaa Minuun, ei koskaan huku. 

34 Tänä aikana vene on työni, meri on elämä, myrsky on intohimot, vierailut, koettelemukset. 

35 Autuas on se, joka on tässä veneessä, kun myrskyt puhkeavat, sillä hän pelastuu! 

36 Ylitä tämä meri ja purjehdi täydellä uskolla kohti toista rantaa tietäen, että sen rannalla on 

täydellinen rauha. Kuka voisi harhautua tällä matkalla, jos häntä ohjaisi omantuntonsa kompassi? 

37 Jos joku tuntee itsensä uupuneeksi, kutsukaa Minua. Jos joku muu tuntee, että hänen uskonsa 

horjuu, hän rukoilee, ja heti olen hänen vierellään auttamassa häntä. Mutta älköön kukaan pyrkikö 

palaamaan lähtöpisteeseen tai alistumaan myrskyn aaltoihin. 

38 Täydentäkää rukoustanne, sillä teidän on opittava tuntemaan sen välittämä hengellinen voima. Se 

on taivaan tikapuut, joita pitkin nousette luokseni todelliseen henkien yhteyteen. 

39 Kuinka pimeäksi käykaan sen tie, joka sammuttaa uskonsa tai menettää luottamuksensa Minuun! 

Te, jotka olette hereillä - rukoilkaa nukkuvan maailman puolesta. 

40 Tuntuuko sinusta oudolta, että välitän sinusta näin innokkaasti? Tämä johtuu vain siitä, että teillä 

ei ole todellista tietoa siitä, mitä rakkauteni teitä kohtaan on tai mitä te merkitsette Minulle, koska olette 

muodostaneet hyvin huonon käsityksen Isästänne, sillä jotkut teistä tuntevat olevansa maanpäällisiä 

jumalia, kun taas toiset teistä eivät päinvastoin tunne olevansa rakkauteni arvoisia. Kerron teille, että jos 

aineellinen luonto on ollut ihmisille hämmästyttävä ja ihmeellinen, niin hengellinen elämä on vieläkin 

ihmeellisempää ja ihmeellisempää, ja autuudeksenne ja iloksenne tulette tietämään, että kuulutte 

molempiin olemisen tasoihin. - Tällä tavoin Sanani opettaa teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää 

Minusta ja itsestänne kehittyäksenne ylöspäin. 

41 Tänä päivänä tahtoni on paljastaa teille, että vuoteen 1950 mennessä ne sata 

neljäkymmentäneljättätuhatta henkeä, jotka olen merkinnyt ja määrännyt, ovat täydellisiä tuomaan 

rakkauden siemeneni maailmaan. Jotkut ovat inkarnoituneina ja toiset Hengellisessä Kodissa. He kaikki 

pysyvät hereillä inspiraationi valossa, ja jokainen heistä on soihtu, joka valaisee suurten ihmisjoukkojen 

tietä ja johdattaa heidät henkiseen valtakuntaan. 

42 Sinä aikana, kun Israel kulki erämaan halki etsiessään luvattua maata, juuri leeviläisten heimo 

opetti kansalle Jumalan palvontaa, muistutti heitä jumalallisesta laista ja auttoi heitä ymmärtämään sitä. 

Sitten, kun heimot olivat asettuneet maahan, jonka he olivat valloittaneet uskollaan ja sinnikkyydellään, 

Leevin heimo oli edelleen se, joka valvoi lakia. Mutta ajat ovat kuluneet, ihmisen sielu on kehittynyt, ja 

Israelille uskomani jumalallinen siemen on saavuttanut monia kansoja, ja nyt se on hajallaan koko 

ihmiskunnassa. 

43 Tuo Jumalan kansa on noussut jälleen maan päälle täynnä valoa, jotta se voisi ottaa hengessään 

vastaan uudet ilmoitukset, jotka sen on määrä viedä kansoille. Ymmärtäkää, että nyt ei ole vain Leevin 

heimo, jonka tehtävänä on valvoa lakia, vaan suuri määrä sieluja, joihin liittyvät kaikki ne, jotka heräävät 

halusta olla osa Jumalan kansaa. 

44 Täällä on sanani liikuttamina monia niistä, jotka tuohon aikaan lankesivat pelosta kuullessaan 

Jehovan Kaikkivaltiaan äänen Siinailla, monia niistä, jotka olivat jättäneet jälkeensä vankeuden, kyyneleet 

ja nöyryytyksen ja lähteneet etsimään siunauksen ja rauhan maata. Heidän silmänsä ovat nyt avautuneet 

uudelle valolle, joka saa heidät näkemään varsin selvästi tien, jonka heidän henkensä on kulkenut siitä 

lähtien. 
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45 Tämä kansa kamppailee myös vapautuakseen uudesta faraosta, jota edustaa maailma, joka ruokkii 

sen epäjumalanpalvelusta, kurjuutta ja kiusauksia. Se ylittää myös autiomaan, jossa se tuntee itsensä 

muiden ihmisten hylkäämäksi ja hylkäämäksi, ja monet sen kanssaihmiset vastustavat sitä ja yrittävät estää 

sitä etenemästä. Mutta kun se on saavuttanut tarvittavan henkistymisen, se kuulee olemuksensa 

syvyyksissä jumalallisen äänen, joka puhuu sille oikeudenmukaisuuden ja rakkauden laista. Mutta tämä 

valo ei laskeudu sydämeen, vaan se saavuttaa hengen suoraan. 

46 Jos ihmiset sitten soveltavat tätä opetusta, jokainen heidän tekonsa palvelee Hengellisen temppelin 

rakentamista ihmisen sisälle. 

47 Kaikki te, jotka haluatte olla osa tätä kansaa - mietiskelkää sisäisesti, täyttäkää itsenne uskolla, 

jotta voitte olla vahvoja taistelussa ja jotta teistä tulee sen arvoisia, että kutsun teitä Israeliksi, aivan kuten 

ensimmäisellä aikakaudella kutsuin Jaakobia "vahvaksi" hyvyydessä, rakkaudessa, anteeksiantamisessa; 

vahvaksi kiihkeydessä lakia kohtaan ja hyveellisyydessä, vahvaksi synnin, tuskan, panettelun tai 

kurjuuden edessä. 

48 Kun olen antanut teille tämän ohjeen, katseeni seuraa askeleitanne nähdäkseni, millä tavoin panette 

ohjeeni käytäntöön, ja arvioidakseni todellisen rakkauden tekojanne. 

49 Annan teille mahdollisuuden työskennellä tuomalla teille orvon, lesken, elämän taistelussa 

hävinneen, paheiden voittaman, valoa janoavan ja totuutta janoavan. Älkää antako sattuman syyksi 

tapahtumia, joita teille jatkuvasti sattuu, vaan muistakaa, että Mestarinne on se, joka kolkuttaa sydämenne 

oville. Totisesti sanon teille, että elätte aikaa, jolloin henkenne on perusteltava olemassaolonsa maan 

päällä rakastavalla toiminnalla. 

50 Ääneni tavoittaa jatkuvasti henkesi ja kysyy sinulta, mitä teet, mihin käytät elämääsi ja täytätkö 

tehtäväsi. 

51 Ymmärtäkää, että teillä on suuri työ tehtävänä; se on työ, joka on kertynyt pitkän laiminlyönnin 

aikana. Älkää luulko, että minä olen se, joka kasaa teille raskaita taakkoja. Haluan vain, että maksatte 

velkanne ja täytätte tehtävänne maan päällä - tehtävän, joka ei rajoitu vain velvollisuuksien täyttämiseen 

perheitänne kohtaan. Näiden velvollisuuksien lisäksi teillä on velvollisuus rakastaa toisianne suosimatta ja 

palvella antamatta uskontokunta-, kieli- tai luokkaerojen estää teitä tekemästä sitä. 

52 Opetukseni tuhoaa itsekkyyden siemenen ja antaa siten hengellesi loputtoman toimintakentän, jolla 

voit täyttää rakastamisen tehtäväsi. 

53 Päivä toisensa jälkeen annan ihmisille merkkejä, jotta he heräisivät: joillekin puhun heidän 

rukouksissaan, toisille annan intuition, jotta he havaitsisivat ääneni. Niille, jotka elävät kaukana 

henkistymisestä, annan ilmestyksellisiä, profeetallisia unia, ja aineellistuneille puhun luonnonvoimien 

avulla, koska he uskovat vain siihen, mitä he näkevät tai mitä he voivat todistaa tieteen avulla. 

54 Mutta jos he pysyvät unessa tai kuuroina näistä varoitushuudoista huolimatta, annan heidän tuntea 

voimani ja oikeuteni, jota he ovat niin paljon haastaneet. 

55 Puhun teille vanhurskaudesta, sillä on tullut aika, jolloin sirppini leikkaa kypsän jyvän. Minä 

kerään hedelmän, jonka hyvyys on tuottanut, kultaisen vehnän, jonka rakkaus on tuottanut. Kaikki muut 

tuhoutuvat: Synnin hedelmät ja itsekkyyden, vihan ja ylpeyden rikkaruohot putoavat 

oikeudenmukaisuuteni sirpin armottoman terän alle. 

56 Tulen oikeaan aikaan niittämään. Muistakaa, että sanoin teille kerran, että viljaa ei saa leikata 

ennenaikaisesti, vaan että vehnän ja rikkaruohojen on annettava kasvaa ja kypsyä yhdessä ja leikattava 

vasta sitten. 

57 Enkö juuri tätä tee parhaillaan? Katsokaa, kuinka tämän päivän työni vahvistavat opetukseni 

toisesta aikakaudesta! 

58 Puhun teille sellaisen äänenkantajan mielen välityksellä, jonka mielenelimen olen valistanut, ja 

olen asettanut hänen huulilleen viisauden sanoja, jotta ihmiset voivat ottaa tämän viestin vastaan 

ravinnoksi hengelleen. 

59 Näen, että olette hämmästyneitä tämän ilmentymän edessä, ja siksi haluan kertoa teille heti, että 

vaikka se onkin ihailtavaa, se ei kuitenkaan ole viimeinen ohje, joka minun on annettava teille, eikä 

korkein ilmaus yhteydestäni ihmisiin. Pitäkää tätä ilmentymää vain sivuna hengellisen viisauden kirjassa, 

joka on lupaus uudesta ilmestyksestä, jonka annan teille. Kirja on avoinna henkesi edessä, se on viisauteni, 

ja tästä kirjasta lähtee valonvirtoja, jotka tulvivat olemukseesi. 
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60 Ette voi lähteä taisteluun todellisella sielunvoimalla niin kauan kuin ette ole vakuuttuneita tämän 

työn olemuksesta ja merkityksestä. Tästä syystä annan teille rakkauteni todisteita jokaisessa 

ilmentymässäni, jotta kansani voi olla vakuuttunut siitä, että he kulkevat turvallisella tiellä. 

61 Ottakaa rakkaudella vastaan tämä kirja, johon tehtävänne on kirjoitettu; mutta älkää menkö 

nukkumaan tänä valoisana aikana. Minkä palkkion voisit saada huomenna, jos sinulla ei ole ansioita? 

Älkää unohtako, että kaikkien ponnistelujenne perimmäinen tavoite on valon, rauhan ja hengellisen 

täydellisyyden saavuttaminen. Antakaa kaikkien tietää, että tämän täydellisyyden saavuttamiseksi teille on 

näytetty oikea tie, jonka omatuntonne on näyttänyt teille siitä lähtien, kun tulitte elämään. Mutta jotta ette 

eksyisi polulta, kun ruumiillistutte maan päälle, jätin siihen jälkeni. 

62 Etsikää tätä jälkeä jokaisesta menneestä ja nykyisestä hetkestä, ja pian löydätte sen. 

63 Olen aina etsinyt sinua, sillä sielusi on kerran inkarnoituneena kulkenut monia polkuja, joista 

useimmat ovat eksyneet. Ah te heikot luodut, jotka olette langenneet omien tahdonpäätöstenne vuoksi ja 

sitten syyttäneet Minua sanomalla, että Jumalan lasten tie on täynnä kiusauksia! Kerron teille, että siellä 

missä luulitte näkevänne monia polkuja, teidän olisi pitänyt seurata vain yhtä: sitä, joka johtaa Minuun; 

että siellä missä näitte kiusauksia, ne olivat vain hedelmiä, jotka tuli ottaa vastaan tietäen ja kunnioittaen. 

Voitteko kuvitella, että Isänne loisi jotakin sellaista, jonka tarkoituksena olisi houkutella teitä tekemään 

syntiä? 

64 Huomenna, kun ihminen vapautuu tietämättömyyden ja materialismin taakastaan, hän huomaa, että 

se, mitä hän luuli esteeksi, oli vain askelma, jonka kautta hänen sielunsa voi nousta ylöspäin ja saada 

kokemusta; ja se, mitä hän luuli jyrkänteeksi, oli vain koetus, joka vahvisti häntä. Silloin hän huomaa, että 

se, mitä ihminen piti syynä kaatumisiinsa ja epäonnistumisiinsa, on välineitä, jotka auttavat häntä 

täydellisyydessä. Tämän tiedon edessä kaikki taikauskoiset käsitykset, joita se on luonut pahasta, katoavat 

ihmissydämestä. 

65 Minkä voiman ja kauneuden ihminen löytää heti, kun hän avaa silmänsä tämän elämän valolle! 

Kaikki se, mitä hänen tietämättömyytensä sai hänet tulkitsemaan väärin, niin että hän joutui erehdykseen 

ja syytti Häntä, joka loi kaikki olennot, katoaa ihmisen mielestä. 

66 Niin kauan kuin ihmiset eivät ymmärrä todellista hengellistä lakia tai eivät ole kiinnostuneita siitä, 

he sortuvat uskonnolliseen fanaattisuuteen ja joutuvat kohtaamaan elämän, joka on täynnä sudenkuoppia, 

epävarmuutta ja varjoja. 

67 Milloin ryhdytte opiskelemaan oppiani, joka on kuin jumalallinen aurinko, joka valaisee sielun 

eikä koskaan kätke itseään? Teidän mielestänne tämä on mahdotonta, mutta sanon teille, että tämä valo 

valaisee pian kaikki ihmiset. 

68 Hänen äänensä, jota kutsuit "galilealaiseksi rabbiksi", on sama, jonka kuulet tällä hetkellä. Ja jos 

tuolloin sanoin teille: "Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta", käännyn nyt 

puoleenne kertoakseni teille, että ihmisen ei pidä ravita itseään ainoastaan tieteestä tai inhimillisestä 

tiedosta, vaan jumalallisesta lähteestä, sillä hänessä elää Henki, joka ravitsee ainoastaan rakkaudella, 

viisaudella ja rauhalla. Oi opetuslapseni, ravitsekaa itseänne ja vahvistukaa, jotta teissä olisi todellinen 

elämä. 

69 Taistelun ja katkeruuden ajat ovat tulossa päällenne, ja teidän on valmistauduttava niin, että 

todistatte opetuksestani uskollanne ja lujuudellanne ohjeideni noudattamisessa. 

70 Joskus epäuskoiset opetuslapseni haluavat, että näytän heille ruumiini, joka minulla oli toisella 

aikakaudella - lävistetyt ja veriset kädet, jotta he voisivat uskoa, että olen jälleen kansani keskuudessa. Ja 

sydämissään he sanovat Minulle: "Kuinka voimme todistaa Sinusta, jos emme ole nähneet Sinua?" Mutta 

kysyn teiltä: tunnetteko sanani siltä ajalta, jolloin ilmoitin teille, että tulisin takaisin? Milloin ilmoitin 

teille, että tulisin ihmisenä? Teidän on nähtävä uskoaksenne, koska olette materialisoituneet. Toisaalta on 

niitä, jotka tuntematta profetioita tuntevat Läsnäoloni ja ymmärtävät Totuuden. Nämä ovat niitä, joiden 

mieli ja sydän ovat puhtaat. 

71 Hengellä on ihmistä korkeampi näkökyky, joten hän on se, joka löytää totuuden ja näkee siinä 

Isänsä kasvot. Kuinka voitte löytää jumalallisen aisteillanne, jos henkenne ei ole ensin oivaltanut sitä? 

Nämä sanat eivät ole moitteita vähäisen uskosi vuoksi, enkä hylkää sinua siksi, että epäilet. Päinvastoin, 

etsin juuri näitä sammuneita lamppuja sytyttääkseni ne Henkeni rakkauden tulella. 



U 93 

73 

72 Jotkut vapisevat autuudesta kuullessaan tämän sanan; he ovat niitä, jotka tuntevat läsnäoloni. 

Huomenna, kun en enää ilmene tässä muodossa, ne, jotka eivät kyenneet ymmärtämään Minua tai jotka 

epäilivät kuullessaan Minua, valittavat itseään henkistymisensä aikana, kun he muistavat olleensa läsnä 

ilmenemisessäni eivätkä uskoneet. Minä kylvetän heidät Valossani, ja he kuulevat Ääneni heidän sisällään 

sanovan: Älkää pelätkö, etsikää Minua sydämenne syvyyksistä, sieltä löydätte monia Sanojani, jotka on 

säilytetty sitä aikaa varten, jolloin tarvitsette niitä. 

73 Tulkaa luokseni, maailman kansat ja kansakunnat. Tulkaa, ihmiset kaikista roduista, minun lakini 

odottaa teitä rauhan valtakunnassa, jotta voisitte muodostaa yhden kansan - Jumalan kansan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 94  
1 Sanani on tullut teille tunnetuksi täynnä rakkautta. Se on ollut lohdutuksen balsamia, kun olette 

tulleet luokseni itkien, ja minun on täytynyt isällisen neuvon avulla oikaista teitä. Kun päivä lähestyy, 

jolloin hiljennän tämän sanan äänenkantajieni huulilta, tunnette, että se tulee tuomarilta, vaikka se on aina 

sama rakkaudessaan ja hellyydessään. Mutta se sisältää niin paljon valoa, että löydätte jopa salaisimmat 

virheenne ja piilotetuimmat paikat, joita teillä on itsessänne. 

2 Ette koskaan voi sanoa Minusta, etten olisi huomauttanut puutteistanne tai että annoin teille 

harhaanjohtavia opetuksia opissani. Huomenna, kun huomaatte virheenne ja arvostatte tämän ilmestyksen 

suuruutta, voitte tuoda oikeutta Isällenne. 

3 Ette vielä ymmärrä tätä totuutta. Ensin pimeys laittoi pimeän siteen silmillenne, sitten tuli Sanani 

valo, mutta se sokaisi teidät. On väistämätöntä, että olet hetken pimeässä, kunnes totut tähän valoon ja näet 

kaiken ympärilläsi olevan. Siihen asti teidän pitäisi olla varovaisia arvostelunne, sanojenne ja tekojenne 

kanssa, sillä ette vielä voi ottaa varmoja askelia polulla ettekä puhua totuudesta niin kuin teidän pitäisi. 

4 Totuus on yksi ja ikuinen, ja silti - katsokaa, kuinka ihmiset julistavat erilaisia totuuksia! Kuinka 

paljon opetuksiani on poljettu maan päällä! 

5 Sen jälkeen kun Kristus puhui teille totuudesta, kuinka monet ovatkaan yrittäneet puhua siitä! 

Mutta kysyn teiltä: Ovatko he myös ottaneet Minut esikuvakseen rakkaudessa, kuuliaisuudessa ja 

rakastavassa toiminnassa? Minä yksin tiedän, ketkä ovat olleet todellisia opetuslapsiani ja apostoleitani 

kaikkina aikoina. 

6 Jos ihmiset huomenna tätä julistusta arvioidessaan epäilevät sen totuutta, koska se on annettu 

syntisten suukappaleiden kautta, annan heidän ymmärtää, että synti ei torju Minua, vaan päinvastoin, se on 

tuonut Minut lähemmäksi sitä, joka on eksynyt tieltään. 

7 Toinen todiste voimastani, jonka ihmiset tunnustavat, on se, että vain Minä voin saada syntisten 

suupielet puhumaan puhtaasti, pilkkaavat huulet lausumaan jumalallisia opetuksia ja kouluttamattoman 

mielen välittämään opetuksia ja ilmestyksiä täynnä viisautta. 

8 Ketkä tulevat olemaan niitä, jotka tulevat tänä aikana julkisuuteen Sanani todellisina apostoleina? 

Kuka teistä osoittaa opetukseni kauneuden lähimmäisilleen? 

9 Teidän työnne ovat välttämättömiä; välttämätön on tämän Sanani kuulleen kansan elävä todistus. 

10 Opetus, jonka olen tuonut teille, on kuin mittaamattoman suuri soihtu, jonka ympärille joukkojen 

on kerääntyvä - ihmisten, jotka janoavat totuutta ja janoavat oikeudenmukaisuutta, ja myös erehtyvien 

sielujen, kyselijöiden, joita valon kaipuu kuluttaa. 

11 Valmistautukaa siihen aikaan, jolloin suuret ihmisjoukot lähtevät etsimään rauhan keidasta, mutta 

tehkää se nöyrästi. Kerää sieluusi ne hyveet, jotka olen tuonut sinulle Sanassani. Älkää yrittäkö tehdä 

vaikutusta lähimmäisiinne turhuuksilla tai epäolennaisilla opetuksilla. Ne tulevat luoksesi juuri tätä asiaa 

pakoon. 

12 Tämän kansan lapsiksi ei kutsuta ainoastaan niitä, jotka ovat kuulleet Sanani inhimillisen 

ymmärryselimen kautta. Jokaista, joka ottaa ristinsä, joka rakastaa tätä lakia ja levittää tätä siementä, 

kutsutaan viinitarhani työläiseksi, työni apostoliksi ja tämän kansan lapseksi, vaikka hän ei olisikaan 

kuullut minua tämän julistuksen kautta. 

13 Jälleen kerran sanon teille, että älkää etsikö ulkoisia muotoja tehdäksenne työtäni tunnetuksi, sillä 

silloin teillä olisi monia haavoittuvia kohtia, joiden vuoksi lahkot ja uskonnolliset yhteisöt vastustaisivat 

teitä. 

14 Jos pyritte moraaliseen parantumiseen, elämänne puhtauteen ja palvontanne henkistymiseen, ei ole 

aseita, ajatuksia tai oppeja, jotka voisivat voittaa teidät. Rakentakaa hengen varaan, ja kaikki säilyy ja 

selviää vierailuista ja taisteluista, sillä henki on tuhoutumaton. Jos rakennat aineellisen perustan varaan, 

käyttäydyt kuin typerys, joka rakentaa rakennuksen hiekalle, joka romahtaa pienimmästäkin järistyksestä. 

15 Tehkää sydämistänne aarrekammio, jossa säilytätte opetuksiani kalleimpana aarteena, jonka 

henkenne on tähän mennessä saanut. 

16 Teen itseni tunnetuksi teille tänä hengellisen kamppailun aikana, koska teidät on lähetetty 

maailmaan puhumaan tästä laista. Olette jo vapautuneet, olette jo kääntyneet pois hyödyttömistä; kulkekaa 

nyt pidemmälle polkua Jeesuksen rakastamina todellisina työntekijöinä. 
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17 Olen lähettänyt sinut maailmaan tällä hetkellä, jotta voit puhua minusta ja jotta henkesi voi välittää 

kokemuksensa muille. 

18 Kun paljastin teille, että te olette Israel, se tapahtui, jotta tietäisitte, että olette seuranneet tietäni 

maan päällä jo kauan, ja myös siksi, että pohtisitte vastuutanne. Eikö teistä ole oikein, että joskus moitin 

teitä uskon, innon tai rakkauden puutteesta? 

19 Yksi Jumala on puhunut teille aikojen alusta lähtien; yksi Jumala, jonka teidän on tunnustettava ja 

jota teidän on rakastettava. Lisäksi haluan, että tarjoatte Minulle yhdenlaista palvontaa. 

20 Ihmiset ovat luoneet monenlaisia jumalia; kukin tuntee, palvoo ja kuvittelee häntä eri tavalla. - 

Pidän tämän kansan kaukana kaikista uskonnollisista vaikutteista, jotta he täällä, yksinäisyydessään, 

eristäytyneisyydessään, voivat kuulla ja ymmärtää Minua, jotta he voivat lopulta tarjota Minulle Luojansa 

arvoisen palvonnan. Tein samoin niinä päivinä, jolloin Israel oli vuosisatojen ajan vangittuna Egyptin 

faraoiden ikeen ja vitsauksen alla. Se oli minun 

Tahto käyttää Moosesta sanansaattajana ja siepata orjuudesta se kansa, jonka kohtalona oli vastaanottaa 

laki ja valo, joka valaisisi ihmiskunnan. Verratkaa tuon ajan tapahtumia tämän päivän tapahtumiin, ja 

ymmärrätte, millaisella aikomuksella Mestari puhui teille näistä tapahtumista. 

21 Henkesi kertoo Minulle, että ihmiskunta on kokenut myös aineellista orjuutta, ahdistusta ja 

ruoskimista tänä aikakautena ja että se on läpäissyt hengen orjuuden. 

22 Siksi tulen luoksenne jälleen kertomaan teille: rakastakaa toisianne niin kuin opetin teille toisella 

aikakaudella, jotta polkunne olisi siedettävä. Jos teillä on hengellisyyttä, järjestystä, kuuliaisuutta, uskoa ja 

rakkautta, tunnette olonne vahvaksi taistelussa ja tulette olemaan esimerkkinä kaikille maan kansoille. 

23 Monet kysyvät teiltä, mitä polkua kuljette ja minne olette menossa, ja kun he näkevät, että 

vaelluksenne on nöyrä, mutta täynnä varmuutta ja lujuutta, he seuraavat teitä sydän täynnä luottamusta ja 

uskoa. 

24 Tänään henkenne tulee kaipaamaan ruokaa, sydän haluaa rauhaa, mieli janoaa valoa. Mutta 

Mestari kertoo teille: Kehityksenne alkuaikoina teillä oli kaikki tämä hallussanne, vaikka ette olleet 

ansainneet ansioita sen saamiseksi. Nyt teidän on kuitenkin saavutettava kaikki lakiin kuuluvilla 

teoillanne, joka opettaa teitä rakastamaan toisianne. 

25 Mikään ei maksanut teille noina aikoina terveyttä, voimaa, rauhaa ja yltäkylläisyyttä, minkä vuoksi 

menetitte helposti kaiken. Nyt kerron teille, että kun olette ponnistelujen, vaivannäön ja uhrausten avulla 

saaneet takaisin ne lahjat, joita ette arvostaneet niiden täydessä arvossa, ette enää menetä niitä, sillä silloin 

käytätte sitä, mitä teillä on, ettekä koskaan unohda, mitä niiden saaminen maksoi teille. Onko teillä 

aavistustakaan siitä, kuinka paljon tämän ihmiskunnan on kehityttävä, jotta se voi herätä syvästä unestaan 

ja lähteä liikkeelle tavoitteenaan saada takaisin (nämä lahjat) ja kehittyä? Mutta teidän tulee näyttää tietä ja 

opettaa heille tietä heidän henkiseen kehitykseensä. Nyt kun kuulette tämän sanan ja muodostatte jo 

yhteisön, käsken teitä pitämään sielunne puhtaana ja pysymään sinnikkäästi varustautumisessanne, jotta 

voitte ilmentää työtäni täydessä selvyydessä. Haluan, että suoritatte puhtaasti teille uskomani tehtävän. - 

Rauhoittukaa, sillä te ette tule tekemään kaikkea; huolehtiva rakkauteni auttaa teitä. 

26 Monista kohdista maapallolla yksilöt, ryhmät ja ihmisjoukot tulevat esiin ja puhuvat ihmiskunnalle 

uudesta ajasta, henkistymisestä ja työskentelevät ihmisten vapauttamisen ja veljeyden puolesta. Tämän 

vuoksi sanon teille, että minä teen loput. 

27 On töitä, joita vain minä voin tehdä. Yksi niistä on pelastaa tämä ihmiskunta itse luomastaan 

kuilusta. Mutta Isä on äärettömän mielissään, kun hän näkee rakastettujen lastensa tukevan häntä 

jumalallisissa tehtävissään ja velvollisuuksissaan. Siksi esitän kaikille ihmisille kutsun. Selitän heille 

ilmestymiseni tarkoituksen, ja sen jälkeen valitsen hyväntahtoiset sydämet valmistellakseni heitä 

jumalallisen asiani sotilaiksi ja sanansaattajiksi. 

28 Haluan nähdä, että tämä kansa hajaantuu pian sotajoukkojen lailla teillä, kansojen ja kansakuntien 

keskuudessa, kantaen Hyvää Sanomaa ja Sanani todistusta ja lupausteni valoa. Jos todella yhdistytte, 

näette mielestänne kumpuavan suuria inspiraatioita, jotka ovat avain, joka avaa ovet, jotka ovat vielä 

tänään suljettuina koputukseltanne. 

29 Tällä kertaa olen sanonut teille: Onko maailman vaikutus saavuttanut teissä sellaisen asteen, että 

olette pyyhkinyt pois kaikki jäljet aiemmista opetussanoistani? Tämä on syy, miksi olen tullut. Kuka maan 
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asukkaista voisi saada teidät ymmärtämään kaiken sen kokemuksen ja valon rikkauden, joka hengellänne 

on, vaikka se ei ilmennä sitä, koska maailman vaikutteet estävät sitä tekemästä sitä? 

30 Ihmisten joukossa on niitä, jotka eräänä toisena aikana, jumalallista lupausta seuraten, kulkivat 

erämaan halki ja kuulivat Herran äänen vuorella. Löydän myös muita, jotka elivät Jeesuksen aikana, jotka 

näkivät Hänen tekonsa ja kuulivat Hänen sanansa, jotka seurasivat Minua erämaahan ja söivät niistä 

leivistä ja kaloista, jotka annoin väkijoukoille sen jälkeen, kun he olivat kiivenneet vuorelle kuullakseen 

tuon äänen; ja näen myös ne, jotka ristiinnaulitsemiseni päivänä juoksivat huutaen väkijoukkojen mukana. 

Jopa täällä, niiden väkijoukkojen joukosta, jotka tulevat kuulemaan samaa taivaallista konserttia (kuten 

Jeesuksen aikaan), joka on nyt heille uusi, löydän näitä sieluja. 

31 Ne, jotka itkevät, ne, jotka vapisevat kuullessaan Minut ja jotka tunnistavat heille puhuvan äänen, 

he ovat niitä, joiden henki säilyttää yhä sanojeni kaiun. 

32 Huomaatteko, kuinka monet niistä, jotka tulevat tähän ilmentymään, pysyvät ikuisesti tällä tiellä ja 

omistautuvat näille tehtäville täällä ilman, että mikään inhimillinen voima voisi estää heitä tulemasta tänne 

kuulemaan Sanaani? He ovat niitä, jotka ovat edelleen Jumalalle velkaa rakkauden velkaa toisesta ajasta ja 

joilla ei ole ollut tilaisuutta antaa itseään Hänelle, mutta jotka ovat luvanneet odottaa Minua seuratakseen 

Minua ja palvellakseen Minua loppuun asti. 

33 Tänään muistutan heitä tapahtumista, jotka he ovat jo kokeneet. 

34 Niinä päivinä opetuslapseni kysyivät minulta, kun he saivat tietää, että minä pian lähtisin heidän 

luotaan: "Herra, milloin me näemme sinut jälleen?". Sitten kerroin heille, mihin aikaan palaisin ja mitä 

merkkejä antaisin paluustani. 

35 Nyt sanon uusille opetuslapsille: Tämä on se aika, joka on ennustettu, merkit ovat täyttyneet ilman, 

että yksi puuttuu. 

36 Tiedätte, että myös tämä ihmisen ymmärryselimen kautta tapahtuva ilmentyminen tulee 

loppumaan, ja heidän tavoin kysytte: "Herra, kun Sinun Sanasi ei enää kuulu - eikö meillä enää ole onnea 

tuntea ilmentymisesi jollakin tavalla?" Vastaan teille tähän: Tämän jälkeen tulee henkistymisesi aika, 

suoran yhteyden aika Herrasi kanssa, jolloin tunnet Minun olevan ikuisesti läsnä. Heti kun saavutatte 

tämän korkeusasteen, ette enää koskaan sano, että Isä on tulossa tai että Hän on lähtenyt pois, sillä silloin 

olette ymmärtäneet, että olen aina kanssanne. Silloin muistatte, että sanoin teille Jeesuksen kautta: 

"Jumalan valtakunta on sisällänne." 

37 Viekää ilosanomaa kansoille. Levittäkää tätä viestiä kaikkialle. Ottakaa huomioon, että monet 

niistä, jotka odottavat minua, uskovat, että ilmestyn maan päälle ihmisenä. Mutta en koskaan sanonut näin, 

vaan annoin teidän ymmärtää, että tulemiseni olisi hengellinen, että tulisin "pilvessä". 

38 Olen jo kertonut teille, että aion vierailla kirkoissa ja lahkoissa ravistellakseni ne hereille 

uneliaisuudestaan. Silloin he tunnistavat tämän ajan valon ja vaalivat henkistymisen ihannetta. Mutta on 

välttämätöntä, että te suoritatte sen osan, jonka annan teille. Sillä tämä siemen odottaa vain, että se putoaa 

maahan itääkseen ja kantaakseen viisauden ja henkisen edistyksen hedelmiä ihmiskunnan keskuudessa. 

39 Tämän yksinkertaisen kansan esimerkki täällä, joka kulkee tietään ilman papistoa opastamassa 

heitä ja joka tarjoaa Minulle palvontaa ilman seremonioita ja symboleja, tulee olemaan kutsu, joka herättää 

ne, jotka vielä nukkuvat vuosisatoja kestäneessä yössään, ja se tulee olemaan kannustin monien lasteni 

uudistumiselle ja puhdistumiselle. 

40 Älä yritä sivuuttaa vastuutasi tässä työssä. Älkää unohtako, että olen lähettänyt teidät maan päälle 

kolmannen aikakauden pioneereiksi ja profeetoiksi. 

41 Totisesti sanon teille, että jos näyttäytyisin tällä hetkellä samassa ruumiissa, jossa näitte minut 

tuolloin, näkisitte haavani tuoreina ja kasvojeni yhä leimattuna uhrikuoleman merkillä. Mutta se olisi 

jatkuva häpeä ihmiskunnalle, ja mieluummin piilotan haavani teiltä ja näytän teille vain Valoni. Miksi 

monet haluavat nähdä Minut miehenä Jeesuksen muodossa? Ettekö ymmärrä, että olen enemmän kuin 

pelkkä muoto? On totta, että olen sallinut itseni näyttäytyä Jeesuksen muodossa sekä tänä että tuona 

aikana. Mutta tämä armo ei ole tarkoitettu kaikille; ei ole välttämätöntä, että kaikki näkevät minut tällä 

tavalla. Sanon teille jälleen: "Autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet näkemättä." 

42 Kun ihmiset ovat hylänneet ulkoiset uskonnolliset tavat ja sen sijaan, että he etsisivät Minua 

ihmisten luomista kuvista, he henkistävät itsensä, he ymmärtävät Minut niin suurena ja kaikkivoipana, 
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etteivät he suostu näkemään Minua rajoitettuna eikä heillä ole halua nähdä Minua Jeesuksen muodossa - ei 

edes hengellisesti. 

43 Kuinka vaikeaa onkaan täyttää näkijän tehtävää tänä aikana. Ei riitä, että hänellä on hengellisen 

näkemisen lahja, jos hänellä ei ole sisäistä valaistumista. Kuka muu kuin omatunto voisi ohjata häntä, ja 

kuka muu kuin rukous ja hengellinen valppaus voisi pelastaa hänet erehdyksestä? 

44 Israelilla oli ensimmäisellä aikakaudella seitsemän suurta profeettaa. He puhuivat ja kirjoittivat 

ihmiskunnan tulevaisuudesta, kansojen päälle tulevista vierailuista, ja he ilmoittivat myös jumalallisista 

ilmoituksista, joita Herra antaisi ihmisille. He eivät olleet suuria siksi, että he puhuivat paljon, vaan siksi, 

että he nousivat hengellisesti valoni kaipauksessa. 

45 Isä haluaa nyt samaa uusilta profeetoilta, nimittäin, että he tarjoavat ihmiskunnalle yhden ainoan 

kuvan hengellisestä, joka on kuitenkin täynnä totuutta ja josta olen sanonut työläisilleni: Tuokaa Minulle 

siemenenne satona vähintään kolme jyvää, mutta niiden on oltava itämiskykyisiä, eikä yhtään puskaa, 

jossa oljet ja akanat ovat vallitsevia. Älkää unohtako, että teot valmistavat tienne ikuisuuteen. 

46 Nyt kun Jumalallinen Henkeni tekee itsensä tunnetuksi teille, lähetän teille alas valonsäteen, joka 

koskettaa äänen kantajan mieltä, ja se välittää teille valoni, josta on tullut Sana. 

47 Katso, tässä on "Sana" keskuudessanne, sama, joka puhui teille toisella aikakaudella. Se on sama 

oppi ja sama olemus, mutta tänään minua ei kuitenkaan pueta ihmisruumiiseen. Silloin jalkani koskettivat 

maailman tomua, tänään vain Minun valoni paljastuu hengellenne. Valmistakaa sydämenne tuntemaan 

Minut ja ravitsemaan itseänne Sanallani, sillä tiedätte totuudenmukaisesti, että ihminen ei elä pelkällä 

leivällä. Annan teille ruumiini ja vereni, jotka kerran annoin teille leipänä ja viininä. Hengellisesti 

katsottuna Sanani korvaa leivän, joka on Ruumiini, ja Sanani hengellinen olemus on viini, jota juotte 

Verenäni. 

48 Ihmisten sielu vapisee autuudesta läsnäolostani. Mestaria siunaa myös uusien opetuslasten 

läsnäolo. Kuunnelkaa nyt Mestarin puhuvan toisen aikakauden* apostoleilleen: 
* Nämä ovat henkisesti läsnä rallissa. 

49 "Rakas Johannes, joka asetit temppelisi Sydäntäni vasten, haluat, että kaikki, jotka kuuntelevat 

Minua, tulevat arvokkaiksi nojautumaan Minuun, tuntemaan Rauhani, olemaan lähellä Elämän Lähdettä. 

Taistelusi ei ole ohi, henkesi rukoilee väsymättä ja lähettää valonsa kolmannen aikakauden ihmiskunnan 

keskuuteen, jolle olet ennustanut monia ihmeellisiä asioita. Tällä aikakaudella, rakas Johannes, koet nyt 

niiden ilmestysten toteutumista, joita näit näyissäsi ja haltioitumisessa ja joiden merkitystä et tiennyt etkä 

tiennyt, milloin ne toteutuisivat. Katsokaa rukoillen maailman puolesta." 

50 "Juudas Iskariot, apostolini, tänään on nöyryys sielussasi, sillä sovitus on ollut katkera, hyvin 

katkera. Nykyään vaikutuksenne kuitenkin valuu suotuisasti ihmiskunnan ylle. Tarjoudut näkymättömästi 

miesten neuvonantajaksi. Olen antanut sinulle rauhani, opetuslapsi, miksi et tunne sitä täysin sielussasi? 

olette itkeneet paljon, vaikka en ole koskaan kieltänyt teiltä lohdutustani ja anteeksiantamustani; syynä on 

se, että olette odottaneet sitä. Syynä on se, että odotatte viimeisen lapseni pelastumista, jotta voitte sanoa 

Minulle: 'Herra, laskeudu alas ristiltäsi, nyt olen rauhassa, nyt olen sen arvoinen, että saan 

anteeksiantamuksesi'."" 

51 "Niin kauan kuin näet ihmiskunnan syöksyvän päivä päivältä enemmän syntiin, pilkkaavan, 

pettävän ja ristiinnaulitsevan Minua sen kautta, sielusi kärsii piinaa, jota maailma ei voi kuvitellakaan, ja 

jokainen synti, joka loukkaa Minua, tuntuu sinusta siltä, kuin olisit itse loukannut Minua. 

52 Poika, opetuslapsi, ota pöydästäni leipä ja viini, jotka jätit sinä yönä, joka oli viimeinen, jonka koin 

kanssasi ihmisenä. Minä sanon teille: Syökää ja juokaa, tänään tarjoan teille sen, mitä ette saaneet tuolla 

aterialla ja mitä kaikki muutkin saivat. Minä poistan tarvitsevuutesi ja kurjuutesi, ja sen nöyryyden tähden, 

joka on tänään sinun suuren parannuksen hedelmänä - ota rauhani vastaan sisimmässäsi ja löydä siitä 

Ruumiini ja Vereni." 

53 Katsokaa, ihmiset, nämä ovat uudet rakkauden oppituntini. Tehkää lähimmäisillenne sitä, mitä 

näette Minun tekevän teille. Mitä te teette työlläni tänä aikana? Näen uuden Golgatan ja ristin edessäni. 

Minun kärsimystieni ei ole päättynyt, minun kärsimykseni ei päättynyt Golgatalla, minun askeleeni 

jättävät yhä verisiä jälkiä. 

54 Kansani, ihmiskunta, tulkaa tielleni, ja muutan uhrinne ikuiseksi elämäksi, tuskanne iloksi, ja kun 

saavutte vuoren huipulle, näette rakkauteni odottavan teitä. Myös maailma odottaa Minua, se janoaa ja 
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janoaa rakkauttani. Mutta minä tulen kaikkien luo, sillä tämä oli lupaukseni. Eräänä päivänä, kun kansat 

ovat rauhassa, synti on hävitetty ja ihmiset rakastavat toisiaan kuin veljekset, näytän teille miekan, jolla 

voitin teidät: rakkauden. 

55 Kuinka nöyrä onkaan tämä ilmestys sille, joka näkee sen lihan silmin! Mutta kuinka syvällinen ja 

suuri se onkaan sille, joka näkee sen sydämen ja hengen kautta! 

56 Aivan kuten te olette nyt ympärilläni, niin oli myös tuona toisen aikakauden viimeisenä iltana. 

Aurinko oli juuri laskemassa, kun Jeesus puhui opetuslapsilleen viimeisen kerran tuossa huoneessa. Ne 

olivat kuolevan isän sanoja rakastetuille lapsilleen. Jeesus oli surullinen, ja myös opetuslapset olivat 

surullisia, sillä he eivät vielä tienneet, mitä heitä odotti muutamaa tuntia myöhemmin se, joka oli opettanut 

heitä ja rakastanut heitä niin paljon. Heidän Herransa oli lähdössä, mutta he eivät vielä tienneet, miten. 

Pietari itki puristaen maljaa sydämeensä, Johannes kasteli Mestarin rinnan kyynelillään, Matteus ja 

Bartolomeus olivat aivan pihalla tulevaisuuteen suuntautuvista sanoistani. Filippus ja Tuomas kätkivät 

katkeruutensa syödessään. Jaakob nuorempi ja vanhempi, Thaddeus, Andreas ja Simon olivat kivusta 

mykkiä, mutta silti he puhuivat Minulle paljon sydämestään. Myös Juudas Iskariot kantoi sydämessään 

tuskaa, mutta myös pelkoa ja katumusta. Mutta hän ei voinut enää palata takaisin, koska pimeys oli 

vallannut hänet. 

57 Lähestyi ristin marttyyrikuolema, josta Kristus jätti Äitinsä ikään kuin kuikkana, joka antaisi 

lämpöä noille pienille lapsille, samalla kun Pyhän Hengen valo virtasi alas valaisemaan noita ihmisiä. Pian 

heikkouden hetkiensä jälkeen he tuntisivat itsensä tarpeeksi vahvoiksi levittäytyäkseen ympäri maailmaa, 

julistaakseen ilosanomaa ja ilmoittaakseen taivaan valtakunnasta pakanallisille ja 

epäjumalanpalvelijakansoille. 

58 Kun Jeesus oli kertonut viimeiset sanansa ja kehotuksensa, opetuslapset pursuivat kyyneleitä. 

Mutta yksi heistä ei ollut enää siellä, hänen sielunsa ei voinut ottaa vastaan niin paljon rakkautta eikä 

nähdä niin paljon valoa, ja niin hän lähti, koska tuo sana poltti hänen sydämensä. 

59 Tämän ajan uskovaiset, uudet opetuslapset: sallin erään opetuslapsen petoksen toisen aikakauden 

apostolina ollessani opettaa teille suuren oppitunnin hänessä. Älkää ryhtykö tuomareiksi häntä kohtaan, 

jonka olen tuominnut rakkaudella ja jolle olen myös antanut anteeksi. Ota hänet pikemminkin avoimena 

kirjana ja symbolina. Kuinka moni teistä, jotka nyt tuomitsette hänet, kantaa sydämessään Juudasta? 

60 Näinä hetkinä, jolloin puhun teille ja muistutan teitä noista tapahtumista, myös kuninkaallinen tähti 

piiloutuu. Se on sama aurinko kuin se, joka loisti tuon ajan ihmiskunnalle. Mutta nyt, kun puhun teille, 

kansojen huudot ja sotienne pauhu nousevat taivaan korkeuksiin. 

61 Kuinka paljon kurjuutta näen maailmassanne, ja kuinka syvä suru on hengessäni! 

62 Autuaita ovat ne, jotka muistavat sydämessään tuskaisena sen päivän, jolloin Jeesus seisoi 

tuomioistuimen edessä, josta Hän nousi Golgatalle väkijoukkojen seuraamana. 

63 Tänään Henkeni tuntee olevansa keskuudessanne uudessa vankilassa, mutta se on tehty 

rakkaudesta, se on sydämenne vankila, johon haluatte vangita Minut, koska olette alkaneet rakastaa 

Minua. Näen myös uuden ristin, jossa te korotatte Minua. Mutta se ei ole se, johon annoitte Minun kuolla; 

tänään se on se hengellisyydestänne, joka kaipaa avoimia syliäni ja joka kaipaa jumalallisen Vereni virtaa, 

joka on Elämä. Tänään te ette syyttele Minua, päinvastoin, te olette puolustajiani, koska tiedätte nyt 

syyttömyyteni. 

64 En voi sanoa samaa kaikista ihmisistä, sillä ihmiset ovat keränneet maailmassa niin paljon 

epätäydellisyyksiä ja syntejä, että ne ovat minulle kuin uusi tuskan risti, jonka he ovat valmistaneet tätä 

aikaa varten. 

65 Teidät kaikki on vapautettu esimerkkini kautta, ettekä voi kadota. On kuitenkin välttämätöntä, että 

pelastan teidät pimeydestä, joka ympäröi teidät ja joka ei anna teidän tunnistaa todellista elämää. 

66 Kuinka monet ristiriitaiset tunteet liikuttavatkaan sydäntänne, kun kuulette Sanaani, rakkaat 

ihmiset! Tämä murheellinen sävy, jolla puhun teille noista katkeruuden tunneista, liikuttaa eniten niitä, 

jotka ovat kärsineet paljon; sillä tämä elämä on kärsimyksen tie ja Golgata. 

67 Siihen aikaan kolme tuomaria tuomitsi minut: Hannas, Pilatus ja Herodes, ja kansa pani tuomion 

täytäntöön. Nyt kerron teille, että tuomareitani on paljon, ja vielä suurempi on niiden määrä, jotka 

aiheuttavat minulle tuskaa tänä aikana. Mutta mitä enemmän ihmiset inhoavat lakiani ja oppiani - kun 
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niitä vainotaan ja hylätään eniten, uskon kansan ääni tulee kaikumaan, sillä sama ei tule tapahtumaan kuin 

toisella aikakaudella; nyt en ole yksin. 

68 "Sokea", jolle Jeesus palautti näön, huutaa kovaan ääneen, että hän on nähnyt valon. "Kuolleet" 

nousevat ylös ja todistavat totuudestani. Naisen herkkä sydän on uskollinen Minulle, ja miehet, joilla on 

vahva sielu, ovat uusia apulaisiani ristin kantamisessa. 

69 Maria ei ole poissa, eikä hän ole kaukana yhdestäkään askeleestani, ja hänen taivaallinen henkensä 

seuraa minua kaikkialle, sillä Kristus ja Maria ovat olleet yhtä Isän kanssa jo ennen kuin he tulivat maan 

päälle. 

70 Ihmiskunta, ihmiskunta, tänä päivänä en voisi sanoa niin kuin silloin: "Isä, anna heille anteeksi, 

sillä he eivät tiedä, mitä tekevät", sillä ei ole ketään, joka ei olisi juonut Karitsan verta, sitä, joka on Valoa, 

Totuutta ja Elämää. 

71 Yksi hetki riitti Dimasille pelastuksen löytämiseen, ja se oli hänen elämänsä viimeinen. Hän puhui 

minulle ristiltä, ja vaikka hän näki, että Jeesus, jota he kutsuivat Jumalan Pojaksi, oli kuoleman kourissa, 

hän tunsi, että Hän oli Messias, Vapahtaja, ja hän antautui Hänen luokseen koko sydämensä katumuksella 

ja koko sielunsa nöyryydellä. Siksi lupasin hänelle paratiisin juuri siksi päiväksi. 

72 Sanon teille, että saan jokaisen, joka tekee syntiä tiedostamattaan, mutta puhuu Minulle elämänsä 

lopussa nöyryyttä ja uskoa täynnä olevalla sydämellä, tuntemaan armollisen rakkauteni hellyyttä, joka 

nostaa hänet ylös maan vaikeuksista ja saa hänet tuntemaan jalon ja ylevän elämän autuuden. 

73 Jätin sinut, Maria, ristin juurelle, sille vuorelle, joka sai vereni ja Äidin kyyneleet. Sinne hän jäi 

odottamaan lapsiaan, sillä hän on se, joka ottaa ristin heidän hartioiltaan ja näyttää heille tien taivaaseen. 

74 "Minua janottaa", sanoin sille väkijoukolle, joka ei ymmärtänyt sanojani ja herkutteli 

kuolinkouristuksellani. Mitä voisin sanoa tänään, kun näen, että ei vain väkijoukko vaan koko maailma 

loukkaa Henkeäni tiedostamatta tuskaani? 

75 Janoni on ääretön, käsittämättömän suuri, ja vain sinun rakkautesi pystyy sammuttamaan sen. 

Miksi tarjoatte Minulle rakkauden sijasta ulkoista kulttia? Ettekö tiedä, että kun minä pyydän teiltä vettä, 

te tarjoatte minulle sappea ja etikkaa? 

76 Vaikka maljani on tällä hetkellä niin katkera, ristini niin verinen ja yksinäisyyteni niin suuri, ette 

kuule Minun huutavan: "Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt minut?" Sitä todistusta, jonka Jeesus 

antoi teille osoittamalla avoimesti, että Hänen tuskansa oli inhimillistä ja todellista, en anna teille tänään, 

koska tulen Hengessä. 

77 Kristus on Mestari, ja Hän opetti sinua viimeiseen hetkeen asti. Kun tuo aika tuli ja hän näki 

työnsä päättyneen, hän luovutti sen nöyrästi Isälleen sanoin: 

"Kaikki on tehty." 

78 Kun Jeesus, joka oli Tie, Totuus ja Elämä, päätti tehtävänsä tuohon seitsemän sanan rukoukseen ja 

sanoi lopuksi Isälleen: "Sinun käsiisi minä annan Henkeni", miettikää, voitteko te, jotka olette tuon 

Mestarin opetuslapsia, lähteä tästä elämästä uhraamatta sitä Isälle kuuliaisuuden ja nöyryyden 

kunnianosoituksena, ja voitteko sulkea silmänne tältä maailmalta pyytämättä Herralta Hänen suojelustaan, 

koska avaatte ne vasta toisella alueella. 

79 Jeesuksen koko elämä oli rakkauden uhraus Isälle. Ne tunnit, jotka hänen tuskansa ristillä kesti, 

olivat rakkauden, esirukouksen ja anteeksiannon rukous. 

80 Tämä on polku, jonka olen näyttänyt teille, ihmiskunta. Eläkää Mestarinne mukaan, ja lupaan 

johdattaa teidät kohtuuni, joka on kaiken autuuden lähde. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 95  
1 Mitä sellaista voisit pyytää Häneltä, joka loi sinut, mitä Hän ei ole sinulle myöntänyt, jos se, mitä 

pyydät, on ruumiisi tai sielusi parhaaksi? Mutta teidän on opittava hyväksymään tahtoni. Elätte hyvityksen 

aikaa, jolloin teidän ei pidä kapinoida koettelemuksianne vastaan. 

2 Rakastakaa, sillä rakkautenne auttaa teitä tekemään hyvitystä. Tuhoa kaikki itsekkyys rakkauden 

toiminnallasi. 

3 Maa, jolla kuljette, on katoavainen, vaelluksenne täällä on lyhyt, ja sen jälkeen pääsette 

iankaikkiseen elämään. Ja kuitenkin haluan teidän tietävän tien tästä kyynelten laaksosta, joka on merkitty 

lakini käskyillä. 

4 Älkää heikentykö uskossa tai toivossa. Pitäkää aina mielessä, että tämän elämän matkan loppu 

tulee. Älkää unohtako, että alkuperänne oli Minussa ja että lopullinen määränpää on myös Minussa, ja tuo 

määränpää on ikuisuus, sillä sielun kuolemaa ei ole. 

5 Pidä ikuisuus pyrkimyksesi ihanteena äläkä menetä rohkeuttasi elämän ylä- ja alamäissä. Tiedätkö, 

onko tämä viimeinen inkarnaatiosi maan päällä? Kuka voi kertoa teille, että tässä ruumiissa, joka teillä on 

tänään, te maksatte kaikki velat, jotka olette velkaa Minun oikeudelleni? Sen tähden minä sanon teille: 

Käytä aikaa, mutta älä kiirehdi. Jos otatte kärsimyksenne vastaan uskossa ja antaudutte ja tyhjennätte 

maljan kärsivällisyydellä, totisesti sanon teille, että ansiot eivät jää hedelmättömiksi. 

6 Varmistakaa, että henki kehittyy aina, jotta ette koskaan, koskaan lakkaa täydellistämästä itseänne. 

7 Minä asetan koettelemukset tiellenne pysäyttääkseni sielunne, kun se eksyy pois laini tieltä ja 

haluaa elää yksin oman mielensä mukaan. Tutkikaa koettelemusten syytä, annan teidän tehdä niin, jotta 

voitte vahvistaa, että jokainen niistä on kuin taltta, joka työstää sydäntänne. Tämä on yksi syy siihen, 

miksi kipu tuo teidät lähemmäksi Minua. 

8 Mutta ihminen on aina etsinyt nautintoja, on etsinyt valtaa ja loistoa korottaakseen itsensä herraksi 

maan päällä ja ollakseen omien veljiensä hallitsija. Koska olen luonut teidät kaikki samalla rakkaudella - 

miksi sitten on aina ollut niitä, jotka teeskentelevät olevansa jotain korkeampaa? Miksi on ollut niitä, jotka 

hallitsevat miehiä ruoskalla nöyryytettynä? Miksi on niitä, jotka hylkäävät nöyrät ja joiden sydän pysyy 

liikuttumatta, kun he aiheuttavat lähimmäisilleen tuskaa? Koska nämä ovat sieluja, jotka eivät ole vielä 

tunnustaneet Minua Isäksi, joka rakastaa kaikkia luotujaan, eivätkä kaikkien elävien olentojen ainoaksi 

Herraksi. Siksi on ihmisiä, jotka anastavat valtaa ja eivät piittaa ihmisen pyhistä oikeuksista. He palvelevat 

minua oikeudenmukaisuuteni välineinä, ja vaikka he luulevat olevansa suuria herroja ja kuninkaita, he 

ovat vain palvelijoita. Anna heille anteeksi! 

9 Tämä on kolmas kerta, jolloin olen opettanut teille oppitunnin, jonka tarkoituksena on yhdistää 

ihmiskunta henkisesti. Sillä tahtoni on, että kielet, rodut ja erilaiset ideologiat eivät enää ole esteenä niiden 

yhdistymiselle. Henkinen olemus, josta loin hengen, on sama, joka kaikilla on, ja aineet, jotka 

muodostavat ihmisen suonissa virtaavan veren, ovat samat kaikissa. Siksi kaikki ovat tasa-arvoisia ja 

Minun arvoiseni, ja kaikkien vuoksi olen tullut uudestaan. 

10 Olen tullut, koska olen nähnyt, että sielunne ovat köyhiä hyveissä, ja haluan tehdä niistä rikkaita. 

Mutta älkää kysykö minulta maan rikkauksia, sillä minä olen antanut ne teille perinnöksi alusta alkaen. 

Pyydä Minulta ja pyri puhdistamaan sielu, jota sinulla ei vielä ole. Ymmärtäkää, että lakiani ei vieläkään 

noudateta. 

11 Vuosisatoja ja aikakausia on kulunut, mutta ihmiskunta ei ole todella herännyt valon ja totuuden 

elämään. Siksi palaatte henkimaailmaan aina, kun hylkäätte ruumiin kuorenne, alastomana ja tarvitsevana, 

nälkäisenä ja janoisena. Ihmisen sydämestä ei silti lähde niin suurta uskoa ja tahtoa, että hän olisi halukas 

seuraamaan Minua Isänne viitoittamalla polulla, jonka verellä ja rakkaudella on merkitty. 

12 Niinpä kipu masentaa ihmisiä kaikella voimallaan ja saa heidät tajuamaan, että he ovat poikenneet 

oikealta tieltä, ja kutsuu heitä etsimään Isää, kuten Tuhlaajapoika teki jumalallisessa vertauksessani. Mitä 

väliä sillä on, että tulette portilleni alastomina tai ryysyissä, itkien ja häpeää täynnä, kun on Minun tahtoni, 

että etsitte Minua, että koputatte ovelleni, että muistatte Minua? Silloin rakastavat käsivarteni avautuisivat 

täynnä anteeksiantoa ja armoa, syleilisin teitä ja antaisin teille takaisin menetetyn ja tuhlatun perinnön, 

istuttaisin teidät pöytääni nauttimaan iankaikkisen elämän ruoasta ja hedelmistä. 
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13 Antakaa rakkauteni tunkeutua sydämeenne ja lohduttaa ja parantaa teitä, antakaa sen pelastaa 

teidät uudestaan, antakaa sen vapauttaa teidät ja murtaa kahleet, jotka sitovat teidät intohimoihin, 

kurjuuteen ja tietämättömyyteen. Haluan, että taivaan valtakunta tulee ihmisten sydämiin ja että 

intohimonne eivät vakiinnuta valtakuntaansa tässä maailmassa. 

14 Opetuslapset, ymmärtäkää, että olen lähettänyt teidät maailmaan rakastamaan lähimmäisiänne, 

osoittamaan heille armoa, rukoilemaan heidän puolestaan ja elämään heidän puolestaan. Mutta älkää 

odottako, että he vastaisivat teille rakkautta (vastaanotetusta) rakkaudesta, vaan varustautukaa 

vastustamaan ihmissydämen kovuutta, kiittämättömyyttä ja itsekkyyttä. Varaudu panetteluun ja petokseen, 

mutta älä menetä rohkeuttasi sen vuoksi, vaan anna heille etukäteen anteeksi koko sydämestäsi. 

15 Jos tunnet olosi yksinäiseksi, jos tarvitset rakkautta, jos maan päällä ei ole ystävän ääntä, joka 

lohduttaisi sinua, eikä ketään, joka jakaisi leipänsä kanssasi, etsi Minua. Kääntykää Hänen puoleensa, joka 

rakastaa silloinkin, kun häntä ei rakasteta, Hänen puoleensa, joka totuudessa antaa anteeksi kaikille 

syntisille, parantaa ja lohduttaa heitä. 

16 Kaikki eivät ole kiittämättömiä eivätkä reagoi työhösi, vaan toisinaan lähimmäistesi ymmärrys, 

hyväntekeväisyys ja ystävällisyys kannustavat sinua. 

17 Haluan, että olette jumalallisia yksinkertaisuudessanne ja löydätte siunaukseni köyhyydessänne. 

Kun maailma tarvitsee rauhaani ja kompastuu ja kaatuu kaikesta tieteestä ja valheellisesta loistosta 

huolimatta, teillä, köyhillä, on hallussanne rauhan aarre. Miksi ette levitä tätä rauhaa ihmiskunnan ylle 

rukouksillanne, teoillanne ja sanoillanne kuin rakkauden ja laupeuden vaippaa? 

18 Teillä kaikilla on hallussanne hengen lahjat, jotka alkavat avautua tällä kolmannella aikakaudella 

sielujen saavuttaman kehityksen kautta. Intuitio, hengelliset kasvot, ilmestys, profetia, inspiraatio 

ilmenevät selvästi ihmisten keskuudessa, ja tämä on uuden ajan ilmoitus, se on Seitsemän sinetin kirjan 

valoa, joka on avattu tällä hetkellä sen kuudennessa luvussa. Mutta te, jotka tiedätte, mitä varten nämä 

ilmenemismuodot ovat, ja ymmärrätte ajan, jossa elätte, ohjatkaa henkiset lahjanne rakkauden tielle. Olkaa 

aina valmiita tarjoamaan rakastavaa apuanne, ja silloin olette lakini mukaisia ja toimitte esimerkkinä 

lähimmäisillenne. Silloin teistä tulee opetuslapsiani, ja teidät tunnustetaan sellaisiksi. 

19 Jos osaat käyttää Työtäni aidolla rakkaudella, se on kuin pelastusvene elämässäsi. Se ottaa sinut 

vastaan kuin äiti, kun olet eksynyt itkien elämän poluille. 

20 Pyydätte Minulta, että Sanani julistaminen ei lopu, pyydätte Minulta, että tämän ilmestyksen aikaa 

teidän keskuudessanne pidennetään. Mutta minä sanon teille: minun lakini ovat muuttumattomia, minun 

tahtoni peruuttamaton. Ihminen ei pysty tekemään mitään muuttaakseen päätöstäni. Kyyneleet tai valat 

eivät saa Minua pidentämään tätä aikaa. On sanottu ja kirjoitettu, että Minun Sanaani ei enää kuulla 

vuodesta 1950 lähtien. Kuka on silloin vielä kanssani? Ette tiedä, mitä valmistelen kolme vuotta ennen 

lähtöäni, mutta teidän pitäisi olla hereillä. 

21 Isän valtakunnassa on olento, joka on täynnä armoa, hellyyttä ja lämpöä. Se on Maria, Äitisi, joka 

on aina kanssasi. Oppikaa ottamaan hänet arvokkaasti vastaan sydämissänne, tuntekaa hänen lempeä 

hyväilynsä. Ymmärtäkää, että hänelle te olette aina hänen lapsiaan. Maria auttaa sinua saavuttamaan 

minut. Te, jotka olette sairaita ruumiillisesti ja sielullisesti, en hylkää teitä köyhyytenne vuoksi. 

Kuunnelkaa sanaani, sillä se on kuin balsamia haavoillenne. 

22 Kuinka monet teistä ovatkaan hämmästyneitä siitä, että kuuntelette minua näinä hetkinä 

rakkauden, ilon ja katumuksen kyyneleet silmissänne, vaikka vain muutama tunti sitten annoitte itsenne 

maailman intohimojen vietäväksi. 

23 Annan teille opetukseni, jotta voitte tutkia niitä kiinnostuneina ja harjoittaa niitä rakkaudella 

huomenna. 

24 Olen jo pitkään antanut teille opetuksiani, mutta en löydä niin monien opetuslasten joukosta niitä, 

jotka ovat huomisen mestareita. Mutta jatkan opetukseni antamista, kunnes kehityksen kaipuu herää 

hengessänne. 

25 Olen valinnut ne, jotka eivät sovellu maan tieteisiin, sillä he eivät sovellu Hengen opetuksiin. Olen 

valinnut köyhän, sillä hän tuntee itsensä korotetuksi ja kunnioitetuksi, kun hän saa yhdenkin atomin 

armostani, jonka annan hänelle. Ei niin rikas mies, joka ei ole koskaan tyytyväinen, vaikka kuinka paljon 

antaisin hänelle. Mutta sitä köyhää, joka on koristeltu tietämyksellä hänen hallussaan olevista hengellisistä 

lahjoista, opetan, ettei hän saa pitää aarrettaan itsellään, vaan hänen on jaettava se veljiensä ja sisartensa 
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kanssa. Jos tieto siitä, että hänellä on näitä hengellisiä lahjoja sisällään, ilahduttaa henkeä, se johtuu siitä, 

että hän on tullut tietoiseksi niiden arvosta. 

26 Se, joka kamppailee pysyäkseen (lain) tiellä, tekee sen, koska hän muistaa kaiken sen, mitä hänen 

on täytynyt kärsiä saavuttaakseen sen, mitä hänellä nyt on. Ymmärtäkää, että se, joka poikkeaa polulta, ei 

ole kiittämätön niinkään Herralleen kuin itselleen. 

27 Ettekö tiedä, että se, joka elää vastoin minun lakiani, riistää itseltään hyveet ja hengelliset lahjat? 

28 Juuri tällä hetkellä annan ihmisille takaisin koko heidän perintönsä, jonka he olivat tuhlanneet. 

Kukaan ei jää ilman Henkeni valoa. Jopa ennen vuotta 1950, joka - kuten olen ilmoittanut teille - tulee 

olemaan lähtöni vuosi, kukaan ei tunne itseään tarvitsevaksi, heikoksi tai tietämättömäksi. 

29 Loiskasvit kukoistavat ja kantavat hedelmää, mutta koska Minä olen Voima, Minulla on aina 

riittävästi aikaa pelastaa sielunne. Mutta sinun kohdallasi jokainen tilaisuus, joka menee ohi (käyttämättä), 

ja jokainen askel, jonka otat alaspäin, tekee paluusi oikealle tielle surullisemmaksi. 

30 Tänään olen tullut kääntämään teidät pois suurista paheista, jotta voisitte kuulla Minua rauhan 

tiellä ja jotta voisitte pohtia ja ymmärtää antamani ohjeet. 

31 Opettele, että vain kristallinkirkas vesi sammuttaa hengen janon, joten älä koskaan ota sameaa ja 

saastunutta vettä. 

32 Jos maailmassa teillä on aina ollut joku palvelemassa teitä ja olette kokeneet kunnianosoituksia, 

Minun tavallani teillä ei ole palvelijoita eikä turhaa kunniaa. Teistä tulee palvelijoitani, jotka palvelevat 

lähimmäisiään. 

33 Minä sain teidät saavuttamaan kaipaamanne huipun, ja kun olitte sen huipulla, kuulitte Herran 

äänen sanovan teille: Olette jo kauan sitten antaneet kunnianosoituksenne "keisarille", antakaa nyt Minulle 

se, mikä on Minun. Olette jo nauttineet tarpeeksi tämän maailman tyydytyksistä, ja nyt teidän on aika 

valmistella matkaanne ikuisuuteen, sillä kukaan ei tiedä, onko hänen palattava tähän maailmaan vai ei. 

34 Sanon teille: Olkaa siunattuja, koska olette ylistäneet Marian nimeä, joka valmisti teidät täynnä 

rakkautta vastaanottamaan opetukseni, ja koska osoitatte Minulle ilonne ja innokkuutenne mennä 

eteenpäin. Minun haluni on nähdä teidät pelastettuina, ja Hengessäni on tuskaa, koska minua seuraavat 

harvat ja monet niistä, jotka eivät ole kuulleet Sanaani ja joiden henki on edelleen välinpitämätön ja kuuro 

innoituksilleni. 

35 Annan elämää ja ravintoa kaikille olennoille ja huolehdin niiden hyvinvoinnista, kun taas te ette 

ole vielä ymmärtäneet, että kohtalonne on rakastaa ja palvella. Siksi olen puhunut teille monin tavoin, ja 

opetuksiani toistetaan, kunnes olette vakuuttuneita velvollisuuksistanne ja noudatatte lakeja, jotka on 

annettu teille aikojen alusta lähtien. 

36 Annan teille toisen tilaisuuden tehdä armon tekoja, jotta voitte moninkertaistaa satonne ja 

varastoida sen viljavarastooni, jossa ansiot eivät häviä vaan moninkertaistuvat. Näytä minulle ne, jotka 

olet käännyttänyt pahasta siemenestä hyväksi, surijat, joita olet lohduttanut, ne, jotka olet saanut 

poistumaan paheiden pimeydestä ja jotka olet vienyt turvaan. Tätä pyydän teiltä. Älkää unohtako henkisiä 

velvollisuuksianne niitä kohtaan, jotka ovat vielä aineellistuneet. Muistakaa, että olen käskenyt teitä 

olemaan huolehtimatta huomisesta. Kaikki on ennakoitua ja Minun antamani, teidän pitäisi vain luottaa 

työhönne, jonka Isä aina siunaa. Teidän ei pidä elää vain hengellisessä maailmassa Minun tahdon mukaan. 

Olen antanut teille kaksi lakia noudatettavaksi: toinen hallitsee henkeä ja juurruttaa teihin korkeat tunteet 

ja ajatukset; toinen pitää teidät sopusoinnussa aineellisen luonnon kanssa, ja molemmat tekevät teistä yhtä 

Minun kanssani täydellisessä sopusoinnussaan. 

37 Yhdistykää yhteen ajatukseen ja luottakaa minuun. Olen rakastanut sinua jo ennen kuin lähetin 

sinut maailmaan, ja missä tahansa oletkin ollut, olen suojellut sinua. Olen ollut väsymätön innostuksessani 

varustaa teitä. Ketkä teistä ovat niitä, jotka osallistuvat työhöni ja näkevät tässä maailmassa 

ennallistumisen alkamisen? Totisesti sanon teille, että lastenne lapset tulevat puhumaan siitä, mitä olette 

kokeneet ja kuulleet minulta. Mutta kun saavutatte suuren kypsyyden ja kun teillä on suuria hengellisiä 

näkyjä, jotka osoittavat ihmiskunnan tulevaisuuden, kuinka onnellisia te tulettekaan olemaan, koska 

pystytte paljastamaan, kuinka suuria ovat ne lahjat, jotka Jumalan rakkaus on teille antanut. 

38 Kun kaikki lapseni tietävät, että olen paljastanut itseni vielä kerran, kun sanaani on perehdytty ja 

ohjeeni on täytetty, kuudennen sinetin valo valaisee jokaisen luodun, ja te kaikki heräätte. Tuona aikana 

sekasorto ja pahuus loppuvat, sodat loppuvat, ja ihmisen elämä on rakkauteni ja armoni ympäröimä. Vain 
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rakkaus, laupeus ja anteeksianto elävät sydämissä. Intuitio on kaikkien lahja, ja omatunto puhuu täydellä 

selvyydellä, ja sen ääni kuullaan ja sitä noudatetaan. 

39 Uskokaa minuun, niin että voitte tehdä hengellisiä tekoja; sillä jos teillä ei ole uskoa, ette pysty 

parantamaan ja tunnette itsenne kurjiksi ja tarvitseviksi, vaikka teillä on minun valtani. Mutta kerron teille 

myös tämän: Kun tulette veljienne ja sisartenne avuksi, älkää nöyryyttäkö heitä, älkää pystyttäkö 

valtaistuimia älkääkä etsikö vasalleja. Ole nöyrä, rakasta heitä ja työskentele itseäsi kieltävästi sinulle 

osoitettujen ihmisten piirissä. Mitä teette veljienne hyväksi, sen teette myös itsellenne. Miettikää, miten 

teidät tuomitaan, jos teette tekoja, jotka ovat vastoin minun lakiani, ja väitätte olevanne minun 

opetuslapsiani. 

40 Otan vastaan satonne tässä maailmassa, jossa olette taistelleet ja kärsineet asiani puolesta. Sydän 

sanoo Minulle: "Siemeneni on pieni, mutta minä lisään sen, sillä Sinun rakkautesi ja jumalallinen 

kärsivällisyytesi liikuttavat minua." 

41 Sisäinen rauhasi riippuu henkisestä kohentumisestasi. Minulla on teille enemmän annettavaa kuin 

voitte minulta pyytää. Aina kun omistaudutte hengelliselle työlle, tehkää se kaikin voimin, ja kun 

käännytte maailman puoleen hankkiaksenne leipää ruumiillenne, tehkää työtä rakkaudella, jotta voitte 

täyttää teitä ohjaavat lait. 

42 Jos olette olleet hyviä lapsia ja myöhemmin hyviä vanhempia, älkää pelätkö ilmestyä eteeni. Jos 

olette kokeneet, että teitä ei totella, ettekä voi oikaista lastanne, joka on tehnyt rikkomuksen, ja siksi teillä 

on syvä haava sydämessänne, muistakaa, että tuhansia ja taas tuhansia kertoja olen saanut vastaanottaa 

lasteni kiittämättömyyttä ja epäkunnioitusta, ja ottakaa sitten Minusta mallia. Minä yksin arvioin kaikkien 

olentojen teot. Vanhemmat antavat minulle tiliä lapsistaan ja lapset vanhemmistaan. Olen herättänyt teissä 

hyveellisyyttä, jotta teistä tulisi terveen ja vahvan maailman perusta, ja kun kysyn teiltä niistä olennoista, 

jotka lähetin perheenne syliin, kuvittelette heidät tuoksuviksi ruusuiksi ja tuoreiksi liljoiksi hoitamassanne 

puutarhassa. 

43 Sanani tuo rauhan niille, jotka sitä tarvitsevat, mutta kaikki eivät ole kyenneet vastaanottamaan 

sitä. Monet eivät liiku ponnisteluistani eivätkä tunne tuskaani rakkauden puutteensa vuoksi. 

44 Kaipaan nähdä teissä uskon voimaa, sillä tulee vainon aika, jolloin teitä kuulustellaan ja tuomitaan. 

Kun olette varustautuneet, puhun kauttanne ja ilmoitan itseni rakkauden teoissanne lähimmäisiänne 

kohtaan. 

45 Ole armollinen, niin saat armoa lähimmäisiltäsi. Totelkaa innoituksiani ja torjukaa vaarat ja 

kiusaukset. Ne, jotka ympäröivät minua tänään, eivät ole vanhurskaita, mutta he ovat matkalla tullakseen 

sellaisiksi ja saavuttaakseen pelastuksen. 

46 Kaiken, mitä pyydätte Minulta nöyrästi ja hyvällä aikomuksella, annan teille. Kaikki, mitä pyydät 

Marian nimessä hengellisen kehityksesi hyväksi, myönnetään sinulle. Pyytäkää kaikkea, sillä olette 

silmissäni yksi lapsi, jota rakastan ja jonka haluan pelastaa. 

47 Olette tulleet maan päälle tahtoni mukaisesti, ja siksi olen tehnyt itseni tunnetuksi teille. Olen 

tahallani valinnut kovia sydämiä antaakseni teille todisteen Sanani voimasta, kun saavutan niiden 

uudistumisen. Rakkauteni taltta tasoitti ne, hyvyyteni voitti ne. 

48 Sielut ovat kuulleet ääneni omantuntonsa kautta, joka sai ihmisen tunnistamaan rikkomuksensa. 

Sydämet ovat tunnustaneet syyllisyytensä Isälle hengestä henkeen, ja Hänen läsnä ollessaan he ovat 

havainneet monia itselleen tuntemattomia rikkomuksia. 

49 Kuinka monet sanovat Minulle sydämensä hiljaisuudessa kuunnellessaan Minua: "Isä, Sinun 

katseesi tunkeutuu sisimpääni - mitä voin piilottaa Sinulta?" "Isä, Sinun katseesi tunkeutuu sisimpääni - 

mitä voin piilottaa Sinulta?" Monet itkevät, koska he tunnustavat aiheuttamansa tuskan, joka oli syynä 

siihen, että he palasivat tuonpuoleiseen ennen määrättyä aikaa. 

50 Henkeni iloitsee nähdessään teidät, kansani, tulevan sankoin joukoin, ja sanon teille: tulkaa, tulkaa, 

ei ole liian myöhäistä mennä pelloilleni ja ryhtyä työläisiksi, eikä teidän tarvitse tehdä päätöstä uudistua. 

Sitten, kun olet tuntenut lammastarhan lämmön ja saanut voimasi takaisin, älä ole kiittämätön paimenelle, 

joka pelasti sinut, sillä et tiedä, kuinka paljon se maksaisi sinulle siitä, että hän etsisi sinua uudelleen. 

51 Mitä etsit epävarmoilla tavoilla, koska olet niistä lähtöisin? Miksi altistatte itsenne uusille 

petoksille, vaikka muistatte vielä tuskanne maailman petollisista tavoista? Menkää poluille, kyllä, palatkaa 

niille, Mestari käskee teitä, mutta tehkää se vain silloin, kun tunnette olonne vahvaksi ja kun paluunne 
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tarkoituksena on tavoittaa kaatunut tai etsiä kadonnutta. On välttämätöntä, että teillä on täydet tiedot 

paikasta, josta olette tulleet tänne, jotta voitte ymmärtää sen polun kauneuden, jolla nyt kuljette. 

52 Jos teiltä puuttuu tietoa tästä opetuksesta, koska ette ole kiinnittäneet riittävästi huomiota 

opetuksiini tai koska olette ajatelleet sitä liian vähän, eksytte hyvyyden tieltä, ja pienikin kompastuminen 

saa teidät eksymään. 

53 Katsokaa ja rukoilkaa, kuunnelkaa ja miettikää, niin teillä on tarpeeksi voimaa panna jumalalliset 

ohjeeni käytäntöön. 

54 Opitte pyytämään, rakastamaan ja myös kärsimään. Tämä on tuskan maailma, jossa teidän on 

opittava kunnioittamaan Tahtoani. Rakkaus Isääsi kohtaan auttaa sinua kestämään koettelemukset 

kärsivällisesti ja antautuen. 

55 Minun tahtoni oli, että te jo tässä maailmassa tunnette tien, joka johtaa valtakuntaani noudattamalla 

lakini käskyjä. Suorita tehtäväsi maan päällä, älä menetä tätä tilaisuutta. Kuka voi kertoa teille 

varmuudella, että Isä suo teille jälleensyntymisen, jossa voitte korjata virheenne ja hyvittää menetetyn 

ajan? Sanassani olen sanonut teille: Olkaa ahkeria, mutta älkää toimiko hätäisesti. Tee oikeutta 

hengelliselle ja inhimilliselle. Yhdistä kaikki voimasi ja aistisi yhdeksi tahdoksi. 

56 Kärsivällisyydessä kärsitty tuska ei ole hedelmätöntä, sillä se lisää uskoa, se kohottaa ja puhdistaa. 

Se ei koskaan ole este vaan kannustin ylöspäin suuntautuvan kehityksen ja korjausten tiellä. 

57 Olkaa nöyrässä hengessä, silloin teillä on todellista rakkautta lähimmäisiänne kohtaan, silloin 

olette tarpeeksi vahvoja vastustamaan maailman houkutuksia. Miksi jotkut haaveilevat maallisista 

nautinnoista, toiset tavoittelevat rikkauksia ja taas toiset hankkivat valtaa nöyryyttääkseen heikkoja? 

Koska he ovat liian heikkoja pysyäkseen lujina hyvyydessä ja he alistuvat kiusauksen edessä. 

58 Olen tehnyt itseni tunnetuksi tässä vaiheessa maan päällä ja jätän Sanani lahjaksi kaikille ihmisille. 

Tämä lahja poistaa ihmiskunnan hengellisen köyhyyden. 

59 Täytän sinut rohkeudella, jotta voit murtaa kahleet, jotka sitovat sinua, ja olet vapaa seuraamaan 

minua. Viettelys on perustanut valtakuntansa maan päälle ja orjuuttanut ihmisiä. Mutta näille annetaan 

valta voittaa synti, pahe ja liha. Te, jotka seuraatte Minua - harjoitatte rakkauden toimintaa kaikissa sen 

muodoissa, silloin olette todella rakastaneet. Mutta älä odota kiitollisuutta miehiltä. Et saa rakkautta 

rakkaudesta, maailma ei lohduta sinua, ja toisinaan se pettää sinut. Mutta älä huoli: Jos tarvitset lohtua, 

rakkautta, rauhaa, parantavaa balsamia, käänny Hänen puoleensa, joka antoi sinulle todisteet 

rakkaudestaan Sanallaan ja Verellään. Mutta mitä voisitte pyytää Minulta noina kriittisinä hetkinä, mitä en 

voisi myöntää teille? 

60 Annan teille jo tässä osan siitä absoluuttisesta ja täydellisestä rauhasta, josta sielunne tulee 

nauttimaan tuonpuoleisessa, mutta tästä maailmasta puuttuu tuo rauha, siltä puuttuu usko, se hapuilee 

pimeydessä ja putoaa syviin kuiluihin. Todellisuudessa se ei tiedä, minne se on menossa, koska sillä ei ole 

kättä ohjaamassa sitä. 

61 Tätä varten valmistan ihmisiä, jotka levittävät sanaani huulillaan, jotta se toisi valoa ihmisten 

mieliin ja rauhaa maan kansoille. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 96  
1 Ruokikaa itsenne Minun Sanallani, joka on Hengen leipää. Mutta jotta tämä leipä todella 

saavuttaisi sydämenne, on välttämätöntä, että vapautatte itsenne - vaikka vain hetkeksi - kaikesta, mikä 

sitoo teidät tähän maailmaan. Te kaikki tiedätte tien nousta luokseni, ja silti näen teidän usein itkevän, 

koska tunnette itsenne kelvottomiksi, tietämättä, että tämä itku puhdistaa ja valmistaa teitä saavuttamaan 

minut. 

2 Sanastani löydät sielullesi ikuisen elämän. Tutkikaa sitä ja löydätte siitä jumalallisen olemuksen, 

rakkauden ja voiman, jota säteilemme universumiin. 

3 Oppilaat ja opetuslapset, ymmärtäkää, kuinka lähellä olen teitä. Mutta jos tiedätte tämän, miksi 

huudatte Minua epätoivoisesti, koska uskotte, etten kuule teitä? Ymmärtämättömyytenne on syy siihen, 

että Minun on toistettava opetuksiani teille. 

4 Haluan, että saavutatte tarvittavan henkistymisen jo nyt, jotta voitte tuntea läsnäoloni, ja kun ette 

enää kuule Minua tällä välittämisen tiellä ja kun löydätte nämä paikat, joissa tapaatte, näennäisesti tyhjinä 

ja autioina, rukoileminen hiljaisuudessa, henkenne kohottaminen riittää teille, jotta voitte tuntea läsnäoloni 

ja täyttyä hengestäni. 

5 Autuaita ovat ne, jotka oppivat nousemaan puoleeni, sillä he saavat äärettömyydestä inspiraatiota, 

joka johdattaa heidät opetukseni viitoittamaa tietä pitkin. Kuinka riemuiten innoitettujen huulet 

avautuvatkaan todistamaan Läsnäolostani heidän veljilleen. 

6 Kun Sanaani ei enää voi kuulla ihmisen älyllisen elimen kautta, vapautuneiden luonnonvoimien 

ääni puhuu ihmisille ja todistaa tapahtumasta, joka merkitsi tätä jumalallista ilmentymää. 

7 Myös silloin, kun valonsäteeni oli laskeutumassa ihmisen ymmärryksen elimeen, luonto järkkyi, ja 

vapautuneet elementit saivat ihmiset vapisemaan, herättivät kansakunnat ja hämmästyttivät tiedemiehet. 

8 Älkää unohtako merkintöjäni, jotta ette valmistautumisenne päivinä pelkäisi niitä koettelemuksia, 

joita ihmiskunta joutuu kokemaan. Teidän tehtävänne on rukoilla, sisäistää itsenne ja harjoittaa rakastavaa 

ystävällisyyttä, joka on ainoa ansio, jonka avulla tämä kansa voi pelastua myrskyistä ja jonka avulla muut 

kansat saavat lohtua rakkauden tekojensa kautta. 

9 Vaikka Sanani hyväilee henkeänne, se ei nukuta teitä, vaan päinvastoin herättää teidät 

korkeampaan elämään. Lähestykää Minua puhtaiden ajatusten kautta, älkää antako lihan vietellä teitä 

syömään aistillisia nautintoja tai huvituksia, silloin olette ottaneet lujan askeleen kohti henkistymistä. 

10 Olen puhunut paljon sydämienne erämaahan ilman, että ääneni on kaikunut kansani hengessä. Nyt 

kun puhun teille näiden äänenkantajien kautta, teidän tulisi kiinnittää huomiota sanaan, joka tulee heidän 

huuliltaan, jos uskotte Minuun ja haluatte saavuttaa rauhan. 

11 Kukaan ei ole yllättynyt siitä, että etsin häntä, kun hän eksyy, eikä siitä, että seuraan hänen 

askeleitaan maailman poluilla, sillä te kuulutte minulle, te olette Isän inspiraationi työtä. Ettekö ole jo 

kuvitelleet, kuinka kaunista on, kun lapset jonain päivänä etsivät ja rakastavat Isäänsä samalla tavalla kuin 

Hän rakastaa heitä? Kuinka erilaista elämäsi onkaan silloin, ja kuinka lähellä tunnet Minut sydämesi 

lähellä! 

12 Sanani on aina ollut rakastava, muuttumaton anteeksiannossa ja armossa, jota olen osoittanut teille. 

Tiedän, että nousette ylös lujasti päättäväisinä uudistumaan ja että palautatte Minulle kaiken sen, minkä 

olen teille uskonut, samalla puhtaudella, jolla olette sen vastaanottaneet. Siksi annan teidän kuulla Jumalan 

sanani ja annan teille lukemattomia merkkejä rakkaudestani teitä kohtaan. 

13 Vanhurskauden aika, jossa elätte, vastaa kipua, joka osoittaa puhdistumisenne alkamista. 

14 Muistakaa, että olen ennustanut teille uskonnollisten yhteisöjen sodan ja että olen ilmoittanut teille 

oppien taistelun. Totisesti sanon teille, taistelu on jo alkanut. Mitkä niistä saavuttavat tavoitteensa? 

Kukaan ei tiedä, mutta sanon teille, että ihminen ei voita, vaan totuus voittaa tässä taistelussa. Haluan, että 

valmistaudutte kuin hyvät sotilaat, jotta osaatte puolustaa tätä Minun asiaani. 

15 Tänään tulette etsimään ravintoa hengellenne, ja te pyritte siihen, että liha alistuisi ja luopuisi 

turhista nautinnoista. Tulette hyvinä ja tarkkaavaisina opetuslapsina, minkä vuoksi hiljennätte aistinne ja 

annatte henkenne nousta luokseni rakastavassa ja kunnioittavassa rukouksessa. Minä otan sinut vastaan, 

lohdutan sinua ja herätän sinut henkiin. 
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16 Tässä ovat monet niistä, jotka olivat muina aikoina lainopettajia tai tiedemiehiä. Nyt heidän 

mielensä on herännyt hengelliseen tietoon, ja he ovat vakuuttuneita siitä, että he eivät löydä korkeinta 

totuutta rajoitetusta inhimillisestä tiedosta. 

17 Tässä ovat ne, jotka olivat muinoin mahtavia ja rikkaita maan päällä ja jotka nyt ovat oppineet 

tuntemaan köyhyyden ja alhaisuuden. Siunaan heitä heidän antautumisestaan ja heidän halustaan 

täydellisyyteen. Tämä on todiste rakastavasta oikeudenmukaisuudestani, sillä annan heidän tulla jälleen 

maan päälle näyttääkseni heille toisen sivun Ikuisen Viisauden Kirjasta. 

18 Ihmiskunta elää kaaoksessa, josta se ei voi vapautua. Hän tarvitsee apua, ja olen aina valmiina 

antamaan sitä hänelle. Odotan häneltä vain sanaa, lyhyttä rukousta tai katumuksen hetkeä, sitten valaisen 

hänen tiensä ja muutan tämän pimeyden maailman rauhan laaksoksi, jossa ihminen tuntee olevansa sen 

elämän omistaja, jonka olen hänelle suonut. 

19 Tehtäväsi ei rajoitu sielusi pelastamiseen. Sinun on autettava niitä, jotka ovat eksyneet, löytämään 

tiensä uudelleen. Muistutan teitä tästä tehtävästä aina tilaisuuden tullen. Milloin alatte henkistää itseänne? 

Milloin teette minun tahtoni? Jos käytätte tätä aikaa hyväksenne ja kannatte Sanaani sydämissänne 

lisäämättä uskomuksiinne vieraita ajatuksia, jos nousette luokseni puhtaasti, saatte selvästi hengellisen 

inspiraation, joka ravitsee teitä ja saa kaikki ympärillänne olevat saavuttamaan armon ja rauhan 

sydämiinsä. 

20 Vuosi 1950 on hyvin lähellä, ja totisesti sanon teille, että opetuslasteni elämä muuttuu. Tuon 

päivämäärän jälkeen näette luonnonvoimien pääsevän valloilleen ja ihmisten nousevan aatteiden, tieteiden 

ja oppien sotiin. Kun näin tapahtuu, hämmennys ja tuska tulevat niin suuriksi, että toivotte, että Sanani 

kuultaisiin uudelleen ihmisen ymmärryselimen kautta; mutta olen jo kertonut teille, että tämä ilmentymä ei 

tule toistumaan. Tehtävänne on valmistautua tuleviin koettelemuksiin ja rohkaista lähimmäisiänne. 

21 Olkaa valppaina, sillä tuona aikana ilmestyy vääriä kristuksia, vääriä Eliasseja ja profeettoja, ja 

hyväuskoiset ovat vaarassa, koska he eivät osaa erottaa totuutta petoksesta. Juuri silloin puhutte 

hillittömästi ja vahvistatte sanani ja osoitatte olevanne niiden ihmisten lapsia, joita Minä opetin tällä 

kolmannella aikakaudella. 

22 Tähän kansakuntaan tulee miehiä ja naisia kaikkialta maapallolta, jotka haluavat todistuksia 

jälleentulostani, ja opetuslapsissani ruumiillistuva Työni toivottaa heidät tervetulleiksi kuin rakastava äiti. 

23 Oppikaa Minulta niin paljon kuin voitte, jotta teistä voisi huomenna tulla lähimmäistenne opettajia. 

Rakkauden ja epäitsekkyyden tekonne ovat paras muistutus Minusta ja paras todistus, jonka annatte 

Sanastani. Vahvistakaa henkeänne opetuksissani, ja huomaatte, että niin kauan kuin uskoa on, ei voi olla 

väsymystä, pelkoa tai epätoivoa. Saavutukset ja ponnistelut ovat tukenasi. 

24 Toisella aikakaudella valitsin kaksitoista opetuslasta, ja kysymättä, kuka kutsui heitä seuraamaan 

häntä, he tunsivat kutsun hengessään ja jättivät kaiken taakseen seuratakseen jälkiäni. Samoin olen 

valinnut teidät valmistelemaan itseänne ja kutsumaan muita välittämisenne kautta. 

25 Katsokaa, että tekonne tekevät teidät arvokkaiksi ja että tunnette olevanne päteviä johtamaan 

lähimmäisiänne. Älkää unohtako, että sokea ei voi johtaa toista sokeaa. Jos ihmiset tarvitsevat valoa, 

antakaa sitä heille ja viekää heitä nuorempina veljinä ja sisarina kädestä pitäen. Parantakaa toisianne, jotta 

voitte myöhemmin parantaa lähimmäisenne. Ole vahva taistelussasi ja jaa voimaa heikkojen kanssa. 

26 Annan teille tarvittavan ajan, jotta voitte suorittaa teille uskomani työn. Miehet ja naiset, 

työskennelkää ihmiskunnan henkisen nousun puolesta. Jokainen ajatuksesi, jokainen työsi jää muistiin 

kirjoitetuksi, ja minä teen jokaisen rakkauden siemenen hedelmälliseksi. Jättäkää tekojenne arvioiminen 

Minun huolekseni, älkääkä julkistako harjoittamaanne rakkauden toimintaa, jos haluatte saada palkkion. 

Älkää etsikö kunnianosoituksia, vasalleja älkääkä mitään maksuja. Ole nöyrä, armollinen ja epäitsekäs, 

niin minä ylistän sinua. 

27 Jos tahtoni on tehdä teistä maallisten hyödykkeiden omistajia, annan ne teille, jotta voitte jakaa ne 

tarvitsevien veljienne ja sisartenne kanssa, niiden kanssa, joilla ei ole varallisuutta tai tukea, heikkojen ja 

sairaiden kanssa. Monet niistä, joilla ei ole mitään maan päällä, voivat kuitenkin antaa sinun jakaa 

hengelliset hyvyytensä. 

28 Jos te, jotka olette saaneet Sanani, ette puhu tästä totuudesta, yksinkertaiset ja kouluttamattomat 

puhuvat. Olkaa tietoisia siitä, että tämä opetus on uskottu teille, jotta voitte hengellisesti tuoda pelastuksen 
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monille, jotka ovat sortuneet epätoivon ja katkeruuden taakkaan, joka on jäänyt heidän sisimpäänsä siitä 

sodasta tai taistelusta, jota kukin ihminen sisäisesti käy. 

29 Rukoilkaa todella, rakkaat ihmiset, älkää tyytykö ylistämään Jumaluuttani kauniilla sanoilla. 

Rakastakaa kanssaihmisiänne ja puolustakaa kansojen rauhaa. 

30 Tämä kansa, jota olen opettanut aikojen alusta lähtien, ei voi luopua hengellisestä tehtävästään. Se 

on olla johtaja, profeetta ja sanansaattaja ihmisten keskuudessa. Olen paljastanut sille täydellisen 

palvomiseni, ja tänään sillä on tilaisuus saattaa loppuun sen temppelin pystytys, joka sille on annettu 

tehtäväksi alusta alkaen. 

31 Olen poistanut sen kaikesta turmelevasta vaikutuksesta, jotta se voi vastaanottaa jumalallisen 

ilmestykseni kaikessa puhtaudessaan. Ainoastaan Mestarin ohjeet ja Marian suloinen ääni kuullaan 

pyhäkössä, jota kansani parhaillaan rakentaa henkensä sisimpään. 

32 Olen kaikkina aikoina antanut hengellisiä ilmestyksiä lapsilleni. Jokaisena aikakautena olen 

ilmennyt eri muodoissa, ja jokaisena noista aikakausista olen myös löytänyt ihmisiä eri henkisellä tasolla. 

Tänään olen yllättänyt heidät, kun he olivat aineellisen, egoistisen ja tieteellisen olemassaolon orjia, ja 

heidän sielunsa ovat materialisoituneet ymmärtämättä hengellisten lahjojen arvoa. 

33 Tämän ajan ihminen käy sisällään suurinta henkistä taistelua, jota ihminen on koskaan kokenut, 

koska hänen tieteellinen edistyksensä ja älyllinen kehityksensä ovat ristiriidassa sen kehityksen kanssa, 

jonka hänen henkensä on saavuttanut. He kieltäytyvät kuulemasta omantuntonsa ääntä ja yrittävät 

tukahduttaa vapautumisen impulssinsa tajuamatta, että he elävät sovituksen ja tuomion aikaa. 

34 Avatkaa silmänne, rakkaat ihmiset, ja ymmärtäkää, että olen määrännyt teidät maailman valoksi, ja 

siksi ette saa antaa intohimojen, jotka alistavat muita, ajaa itseänne, ettekä saa eksyä sokeasti läpi elämän 

kulkevien ihmisjoukkojen joukkoon. 

35 Sanotte Minulle, että on vaikeaa saavuttaa henkistyminen tällaisena aikana, nykyisen kaltaisessa 

elämässä. Mutta sanon teille, että se ei ole mahdotonta ja että ponnistelut, joita teette päästäksenne irti 

pahasta ja omistautuaksenne järkevälle ja kohottavalle elämälle, ovat hyvin ansiokkaita. 

36 Tässä taistelussa ne, jotka karkottavat sydämestään toisten tuomion ja arvostelun pelon, ovat 

voittajia, ja ne, jotka unohtavat itsensä palvellakseen lähimmäisiään, nousevat hengellisesti. 

37 Minä, Mestari, Isä, olen tullut tämän valon kautta alas teidän henkeenne, ja tästä syystä olette 

kutsuneet tätä ilmestystä spiritismiksi. Kun teiltä siis kysytään, mitä spiritismi on, sanokaa, että se on 

kolmannella aikakaudella Jumalallisen Mestarin välityksellä paljastunut opetus: opetus henkistymisestä. 

38 Mutta jos teiltä kysytään, mitä henkistyminen on, sanokaa, että se on ajatusten kohottamista, töiden 

ja sanojen puhtautta, ylevää ja ylevää elämää. 

39 Teidän, jotka opiskelette tätä opetusta, pitäisi usein kysyä itseltänne, ponnisteletteko oikein 

kutsuaksenne itseänne spiritisteiksi. Auttaakseni teitä tässä työssä olen antanut teille valoni, sillä te olette 

ne, jotka ovat saaneet tehtäväkseen rakentaa Jumaluuteni hengellisen temppelin. Yhteistyönne avulla 

muodostatte temppelin: Jotkut ovat lujana pysymisellään perustuksia; ne, jotka saavuttavat suuremman 

kypsyyden, ovat muureja; toiset ovat rakkauden aktiivisuudellaan temppelin portaita; ja taas toiset ovat 

Sanan lahjallaan kuin kelloja, jotka kutsuvat ihmisiä soitollaan. Jotkut symboloivat inspiraationsa kautta 

kohtaamispaikkojen korkeita torneja ja kupolikattoja, ja jotkut ovat rakkautensa kautta ihmisiä kohtaan 

kuin portteja, jotka ovat aina avoinna apua tarvitseville, janoaville, sairaille ja väärinymmärretyille. 

40 Tämä temppeli valmistuu, kun opetuslasteni yhtenäisyydestä on tullut totuus. Sen pohja on maan 

päällä ja sen kupolit koskettavat taivasta. Kun se on vakiintunut, löydät sen kaikkialta 

maailmankaikkeudesta. Uskokaa tähän työhön ja tehkää työtä lakkaamatta. 

41 Älköön kukaan erottautuuko hänelle uskotusta tehtävästä, jottei hänen pyhäkkönsä menettäisi 

lujuutta. Teidän kaikkien on pyrittävä saavuttamaan sama oivallus, jotta tämä temppeli voidaan rakentaa 

henkistymisenne avulla. 

42 Katsokaa ja rukoilkaa. Rakastakaa toisianne totuudessa, jottei ylpeys tarttuisi sydämeenne, sillä se 

on siemen, joka tuhoaa nöyryyden ja laupeuden. Varokaa, ettei teille käy samoin kuin Baabelin 

rakentajille, jotka heidän ylpeytensä tuhosi. Muistakaa, että paha siemen oli syy noiden ihmisten 

jakautumiseen. Torni jäi keskeneräiseksi, ja heimojen sekaannus oli niin suuri, että ne jakautuivat 

kansoiksi, jotka elävät edelleen erillään toisistaan. 
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43 Teidän päällenne on langennut yksi ainoa valo: Henkeni valo, joka on kuin loistava majakka ja 

ensimmäinen sysäys yhdeksi tulemisellenne ja harmoniallenne. 

44 Ottakaa ensimmäisten kansojen kokemukset valona käytöstänne varten. Pohdi heidän 

koettelemuksiaan ja hyödy heidän esimerkistään. Rakentakaa ja tehkää työtä, tänään lihassa ja huomenna 

hengessä, ja jatkakaa näin, kunnes olette kaikki menneet rakkauden porttien kautta totuuden temppeliin. 

45 Kukaan ei halua poiketa askeltakaan laini viitoittamalta tieltä, sillä te surette katkerasti jokaista 

menetettyä hetkeä, jokaista kompastumista, jokaista virhettä. 

46 Mestari odottaa, että Kolmannen Aikakauden opetuslapsensa seuraavat Hänen jalanjälkiään 

samoin kuin ne, jotka todistivat Minusta menneisyydessä. Teille, jotka kuuntelette minua, sanon: Älkää 

odottako tehtävänne aloittamista, ennen kuin olette hengessä. Koska olen puhunut teille nyt, kun asutte 

maan päällä, tämä on merkki siitä, että teillä on kohtalo täytettävänä tässä kodissa. Tässä täyttymyksessä 

suurin kamppailunne käydään itsenne kanssa. Mutta jos käytät kykyjäsi, olet voittanut heikkoutesi, ja 

kaikki muu on sinulle helppoa. 

47 Kun tämä kansa on yhdistynyt ja varustautunut, Elia julistaa ihmiskunnalle Herran kansan 

ylösnousemusta. Ajatelkaa nyt, kuinka suuri ponnistelunne on, jotta elämänne olisi opetus ja oppitunti 

ihmiskunnalle. Siksi käsken teitä tutkimaan tekojanne, jotta saisitte tietää, mitä teette. Mutta jos teot tai 

ajatukset heräävät niin, että ette pysty erottamaan, ovatko ne lain sisällä vai sen ulkopuolella, nostakaa 

henkenne aidossa hengellisessä tunnustuksessa Minulle, niin ääneni näyttää teille totuuden ilmenemällä 

ajatustenne valaistumisen kautta ja sydämenne rauhassa. 

48 Tämänkaltainen viestintä ei saa tuntua teistä mahdottomalta, sillä se on sama, jonka olen 

paljastanut teille ihmiskunnan olemassaolon alusta lähtien. Tällä hetkellä, kun materialismi hallitsee 

enemmän kuin koskaan ennen, innoitan teitä täydelliseen rukoukseen, juuri nyt, kun lahkoihin ja 

uskonnollisiin yhteisöihin jakautunut maailma yrittää turhaan ravita henkeään rituaaleilla ja perinteillä 

unohtaen todellisen rukouksen, joka kumpuaa olemuksenne syvyyksistä nousta luokseni rakkauden tiellä. 

49 Kaikki tässä ajassa puhuu ihmiselle tuomiosta, ja silti hänen kova sydämensä pysyy 

muuttumattomana. Luonnonvoimat, vitsaukset, oudot taudit ja päivittäiset tapahtumat maan eri puolilla 

ovat merkkejä, jotka ilmoittavat jumalallisesta oikeudesta. Silti kukaan ei oikeasti rukoile, ja hyvin harvat 

tutkivat profeettojeni jättämiä sanoja. 

50 Kaikki se, mitä näette tänään, oli ennustettu jo varhaisimmista ajoista lähtien, ja myös nykyaikana 

ennustin ensimmäisten äänenkantajien suulla tapahtumia, jotka hyvin pian toteutuivat. 

51 Kuka niistä, jotka tällä hetkellä kuulevat Sanani, kääntää selkänsä Minulle? Vain minä tiedän. 

52 Ne, jotka tuohon aikaan etsivät Jeesusta siinä toivossa, että he saisivat maailman rikkauksia ja 

ajallisia hyödykkeitä, pettyivät, kun he näkivät, että kuningas, josta heidän esi-isänsä olivat ilmoittaneet 

heille, että hän pelastaisi kansansa, oli ilman kruunua, ilman valtikkaa ja ilman valtaistuinta - tyhjin käsin 

ja paljain jaloin. He eivät voineet tunnistaa Jeesuksessa luvattua Messiasta. Ajattele nyt kaikkia niitä 

matkoja, jotka näiden sielujen oli tehtävä saadakseen takaisin rauhan ja armolahjat, joita he eivät 

käyttäneet. Tänään he ovat keskuudessanne. 

53 Ymmärtäkää, että sielunne ei ole syntynyt samaan aikaan kuin ruumiinne, vaan se on elänyt eri 

aikakausina, ja tänään, aistiessaan läsnäoloni, se tulee innokkaasti luokseni ja pyytää Minulta lupaa kuulla 

Sanani siihen asti, kunnes ilmentymäni päättyy. Hän tuntee, että joskus toiste hän ei halunnut kuulla 

Minua ja jopa hylkäsi Minut, ja nyt hän haluaa hyvittää virheensä. 

54 Olette ymmärtäneet, että mikään rikkomus ei jää minulta piiloon, että jokainen virhe on korjattava 

ja jokainen velka maksettava; mutta ymmärrätte myös, että tämä oikeudenmukaisuus kumpuaa 

jumalallisesta rakkaudesta, joka haluaa teidän olevan täydellisiä, koska olette sen lapsia. 

55 En tuhoa yhtäkään lastani, vaikka he loukkaisivat minua kuinka paljon, vaan pidän heidät ja annan 

heille mahdollisuuden hyvittää rikkomuksensa ja palata polulle, jolta he olivat lähteneet. Mutta vaikka 

olen antanut heille anteeksi, he joutuvat kohtaamaan tekojensa hedelmät, ja ne ovat ne, jotka tuomitsevat 

heidät ja osoittavat heille oikean tien. 

56 Tämän maailman suuret kansakunnat haluavat sotaa, vaativat verta, ja ne, jotka tuntevat itsensä 

loukatuksi, vaativat kostoa ymmärtämättä, että he kaikki putoavat vääjäämättä kohti samaa kuilua. He 

eivät halua ymmärtää, että valta, jota he niin innokkaasti jahtaavat, muuttuu pian maljaksi, jonka sisältö on 

tuskaa, epätoivoa ja kuolemaa. Mutta sitten, kun ne, jotka janoavat suuruutta, ne, jotka janoavat kostoa, 
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ovat tuossa kuilussa, kun he ovat suurimmassa ahdistuksessaan, he voivat kuulla ääneni sanovan heille: 

"Rauhani olkoon teidän kanssanne!" Tuona hetkenä se tulee valkeaksi kaikissa sieluissa, ja heidän 

omatuntonsa puhuu selkeällä äänellä, ja kaikki kuulevat sen. Ihmisen sisällä puhkeaa hengen taistelu 

materialismia vastaan, ja opetuksestani hän löytää voittaakseen tarvittavan valon. 

57 Olit pettynyt, koska en tuo mukanani aineellisia aarteita ja rikkauksia imarrellakseni sinua ja 

saadakseni sinut siten seuraamaan minua. Pikemminkin joidenkin teistä on jätettävä korkea elintasonne 

laskeutuaksenne näiden Minua kuuntelevien joukkojen alhaisuuteen, ja tämä johtuu siitä, että he ovat 

tunnistaneet Minut ja valmistautuvat hylkäämään turhanpäiväisen elämänsä omistautuakseen tehtävälle 

pohtia opetustani ja harjoittaa sitä myöhemmin. 

58 Jos tämän maailman ensimmäiset asukkaat, jotka elivät hyveessä, ilmestyisivät luoksenne, he 

antaisivat teille todistuksen siitä rauhasta, viattomuudesta ja autuudesta, joka ympäröi silloista 

ihmiskuntaa. He saattoivat myös kertoa teille, ettei kipua ollut ja että maa oli kuin äidin kohtu ja kasvot; 

että sitä asuttavien olentojen keskuudessa vallitsi vain ystävyys ja veljeys. Totisesti, tämä planeetta oli 

koristeltu kuin taivaallinen koti. 

59 Vaikka lähetin sielut tuomioni perusteella elämään tähän väliaikaiseen määränpäähän, halusin silti 

ympäröidä heidän olemassaolonsa ihmeillä todisteeksi rakkaudestani, jotta lapsi ei unohtaisi Isäänsä ja 

jotta se tunnistaisi ja rakastaisi Häntä jokaisessa Hänen teossaan. Mutta mitään ei ole jäljellä siitä 

maailmasta, siitä yltäkylläisyydestä, siitä puhtaudesta, jolla annoin maan ihmisille. Tuota pyhäkköä on 

häpäisty ja se on aiheuttanut tuskaa lukemattomilla tavoilla. Ymmärtäkää, mitä olette tehneet siitä 

valtakunnasta, jonka Herra antoi teille, jotta olisitte siinä kuin ruhtinaita, jotka saisivat perinnöksi Hänen 

viisautensa ja rakkautensa, sellaisen maailman omistajina, jota te kaikesta tieteestänne huolimatta ette 

vielä tunne. 

60 Älkää syyttäkö ketään siitä, että hän on menettänyt sen armon ja rauhan, joka ympäröi tätä elämää 

alussa. Älkää syyttäkö esi-isiänne, sillä teitä on koeteltu jokaisena aikakautena ja jokaisessa sukupolvessa, 

ja lähes aina olette kaatuneet. Silti rakkauteni ja armoni ovat aina olleet läsnä elämässänne. 

61 Joku sanoo sydämessään: "Herra, jos esi-isämme tekivät syntiä - miksi meidän pitäisi kantaa 

seuraukset?"." Mutta minä sanon teille: Mitä tiedät maan ensimmäisten asukkaiden rikkomuksista? Kuka 

sanoo teille, että te ette kuulu niihin, jotka muodostivat ensimmäiset sukupolvet? Herätkää nyt, katselkaa 

ja rukoilkaa, ymmärtäkää, että ei rakkautenne vaan tuskanne puhdistaa ihmiskunnan ja antaa sille takaisin 

sen arvokkuuden. Valmistettuun maaperään sirotan oppini siemenen, jonka olen parhaillaan paljastamassa 

nöyrälle kansalle, joka on kyennyt tunnistamaan minut Sanani olemuksesta ja joka kykenee välittämään 

hyvän uutisen ihmiskunnalle oikeaan aikaan. 

62 Haluan, että Sanani muisto on pysyvä teissä, että se elää, kestää ja on aina läsnä muistissanne ja 

että todistatte siitä lähimmäisillenne rakkauden teoilla. 

63 Minä valmistin teidät oikeudenmukaisuuden aikana, jotta saisitte todisteen rakkaudestani ettekä 

valittaisi jälkikäteen ja sanoisi, ettette tienneet mitään siitä, mitä oli tulossa teidän päällenne. Jokainen 

sielu tuntee tuomioni, yksikään heistä ei pääse pakoon tätä lakia, ja ikuinen rakkauteni voittaa jokaisen 

erehdyksen ja pahan itsepäisyyden. Pimeys haihtuu, ja vain valo jää jokaiseen luotuun. 

64 Tutkikaa tätä opetusta huolellisesti, ja lopulta ymmärrätte, ettei kukaan ole lopullisesti kadonnut, 

ettei kukaan jää kauas Minusta ja että kaikki ahdistuksenne saavuttavat Henkeni ja kaikki tekonne 

tuomitaan. Mutta minä sanon teille: Kun olette nähneet Minut läheltä Tuomarina, tulette tuntemaan Minut 

Isänä ja todella rakastamaan Minua. 

65 Toisella aikakaudella merkitsin teille tietä verelläni; nyt teillä on Sanani jumalallinen olemus, ja 

sen kautta pelastatte itsenne ja pääsette luokseni. 

66 Siihen aikaan ihmiset, joilla oli paatunut sydän, eivät uskoneet Minuun, vaikka he näkivät tekoni 

suoraan. Mitä tulee tämän päivän kovasydämisille, nyt kun Minun ilmestykseni ovat vähemmän 

merkityksellisiä? 

67 Puhdista sydämesi astia sisältä ja ulkoa niin, että huuliltasi tulee vain olennainen elämä ja totuus, ja 

vuodata sen sisältö rajattomasti veljillesi ja sisarillesi. Älkää olko kitsastelijoita ja käyttäytykää kuin Minä, 

joka kaiken omistajana annan teille kaiken. Olkaa välittäjiäni lähimmäisillenne ja työskennelkää väsymättä 

maailmanlaajuisen hengellisen jälleenrakennuksen hyväksi. 
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68 Oletko yllättynyt siitä, että Herrasi on niin huolissaan sinusta, joka olet vielä epätäydellinen? 

Syynä on se, että kuulutte Minulle. Rakastan sinua, ja siksi olen tullut etsimään sinua. 

69 Kysytte Minulta, miksi lihanne tuottaa teille kipua ja miksi sydämissänne on surua aina, kun olen 

sanonut teille rakastavani teitä. Vastaan teille tähän: Koska Toisella Aikakaudella, vaikka olinkin viaton, 

kärsin teidän vuoksenne tehdäkseni teidät kelvollisiksi olemaan kanssani, ette voi tällä hetkellä tietää, 

ettekö kärsi auttaaksenne ansioillanne muita sieluja, jotka eivät pystyneet vapautumaan synnistä. Ottakaa 

Minusta esimerkkiä koettelemuksissanne ajattelematta palkintoa tai palkintoa, jonka voitte saada. Ajattele, 

että sinulla ei ole vielä tarpeeksi ansioita saadaksesi muut saamaan anteeksiantoa sinun vuoksesi. Siksi 

annan teille uusia mahdollisuuksia kehittyä ylöspäin, jotta voitte lopulta saada sen, mikä teille on luvattu 

aikojen alusta lähtien: sielunrauhan. 

70 Miksi pelkäätte maailmaa ja työskentelette salassa, vaikka minun työni on äänekkäämpää ja se 

vain herättää rakkautta ja opettaa laupeutta? Teidän pitäisi tuntea olonne onnelliseksi, koska olen valinnut 

teidät antamaan teille tämän hengellisen tehtävän. Älkää odottako vielä suurempien ahdinkojen aikaa 

vahvistaaksenne profetiani, älkääkä omistautuko tehtävänne täyttämiselle pelkästään rangaistuksen 

pelosta; sillä jos tekisitte niin, ette olisi rakkauden ja uskon apostoleja. 

71 Totisesti sanon teille, että ne, jotka rakastivat Minua ja noudattivat ohjeitani, ovat Minun kanssani. 

Tämä tarkoittaa sitä, että he tekivät itsensä arvokkaiksi asumaan Rauhan asuinpaikassa. 

72 Sisäisesti kerrotte Minulle, että Sanani sisältö on teille tuttu, että se on pohjimmiltaan sama laki, 

jonka olen antanut teille kaikkina aikoina, ja totisesti kerron teille, että tämä Sana, jonka kuulette 

äänenkantajieni kautta, tulee samasta lähteestä kuin se Sana, jonka sain teidät kuulemaan Jeesuksen suun 

kautta. 

73 Kuunnelkaa tarkkaavaisesti opetusta, joka on aloitettu aikaisempina aikoina. 

74 "Sana" on kirja, joka avautui henkisen kehityksesi alussa ja jota ei koskaan suljeta. 

75 Seuratkaa minua taistelussa, ymmärtäkää työni ja pysykää sinnikkäästi loppuun asti luottaen 

siihen, että huolehtiva rakkauteni seuraa teitä minne tahansa menettekin. Haluan nähdä teidät yhtenäisinä 

ja varustettuna, sillä otan palvelukseen jokaisen, joka on tullut vahvaksi, tehdäkseni hänestä opetukseni 

lähettilään. 

76 Jokainen sana, joka tulee näiden äänenkantajien huulilta, tulee toteutumaan, ja jokainen valittujeni, 

jotka ovat seuranneet ja rukoilleet, profetia pysyy kirjoitettuna muistiin ja toteutuu aikanaan todisteena 

hengellisistä lahjoista, jotka olen antanut tälle kansalle, ja todisteena ihmiskunnalle osoittamani viestin 

totuudesta. 

77 Avatkaa menneisyyden kirja, siinä on historianne. Lukekaa se omantunnon valon valaisemana, 

niin tunnette syvästi Uuden Aikakauden totuuden. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 97  
1 Minun, Mestarin, rakkauteni ja Marian äidillinen parantava balsami laskeutuvat haavoillenne. Äiti 

on aina kanssani yhdistääkseen hellä opetuksensa opetukseen, jonka annan teille, ja hän levittää 

suojavaippansa tämän ihmiskunnan ylle, joka vaeltaa kaukana siitä polusta, jonka näytin esimerkilläni 

ristillä. 

2 Kuinka suurella rakkaudella palaankaan luoksenne sen jälkeen, kun minut ristiinnaulittiin ja 

hylättiin toisella aikakaudella. Tulen Isänä, Veljenä, Mestarina ja Ystävänä. 

3 Nyt te itkette, sillä henkenne vapisee anteeksiantamukseni sanoista. Mutta tämä itku puhdistaa 

teidät ja opastaa teitä polulle, jota teidän on kuljettava huomenna opetuslapsinani. 

4 Totisesti sanon teille, että on vain harva, joka on kuullut Minua tähän aikaan ja joka ei ole tuntenut 

sydämensä liikuttuneen. Siksi, kun jotkut omistautuvat antaumuksella ja epäitsekkyydellä palvelukselleni, 

toiset kuuntelevat minua edelleen odottaen, että annan heille tehtävän. Jotkut siunaavat nimeäni 

kovimmissakin koettelemuksissa; toiset kääntyvät puoleeni vain silloin, kun he tarvitsevat minua. Mutta 

kohtelen heitä kaikkia kuin rakkaita opetuslapsia. Jotkut käyttävät My 

opetukset viimeiseen asti, kun he ymmärtävät tämän viestin merkityksen. Nämä ovat vahvoja, kun Sanaani 

ei enää voi kuulla tässä muodossa. On myös niitä, joille julistuksellani ei ole ollut suurempaa merkitystä ja 

jotka tyytyvät kuuntelemaan minua, ja tästä syystä he jättävät huolimattomasti ohjeideni merkityksen 

ohitseen. He kuuluvat niihin, jotka kaipaavat armolahjojani huomenna tänä aikana, ja heidän joukossaan 

on niitä, jotka yrittävät elvyttää julistukseni unohtaen, että ajalla, jonka olen asettanut ilmestyksilleni, on 

aina ollut ajallinen raja. 

5 Kerron teille, että jopa jumalallisilla opetuksilla on loppunsa. Eikö Mooses lähtenyt heti, kun hän 

oli ilmoittanut kansalleen Minun lakini? Ettekö muista, että menin Jeesuksessa taivaaseen ihmisten 

keskelle, kun olin suorittanut tehtäväni Mestarina ja Lunastajana, sen jälkeen kun olin sanonut teille: 

"Kaikki on täytetty"?". Kun Ilmestykseni on välitetty ja valmistellut mielet ovat lakanneet julistamasta 

Viestiäni, ja kun ne, joita olen kutsunut "kultasulkaisiksi", ovat tallentaneet Sanani ja Henkinen Maailmani 

on toimittanut Viestinsä, silloin minäkin sanon teille: "kaikki on toteutunut". Sitten tämä ääni hiljenee, ja 

opetuslasten eteen ilmestyy uusi aikakausi: hengen ja hengen välisen vuoropuhelun aikakausi. 

6 Älköön kukaan jättäkö huomiotta päivää, jonka tahtoni on määrännyt tämän tapahtumista varten. 

Olkaa siis tietoisia siitä, että tämä aika lähestyy. Syökää ja juokaa todellisen elämän leipää ja viiniä, jotta 

ette huomenna kärsisi nälkää ja janoa matkalla. 

7 Nyt on valon aika tälle kansalle, jota kutsun eri puolilta maailmaa. Löydän ihmisten joukosta ne, 

jotka seuraavat minua. Joillakin on velkoja Minulle, toisille on luvattu perintö. He ovat sieluja, jotka olen 

lähettänyt asumaan maan päälle, niin että he inkarnoituvat lihaan miehenä tai naisena, ja näinä hetkinä 

löydän heidät lasten, aikuisten ja vanhusten iässä. 

8 Etsin sieluja, joista muodostan kansani yhdistäkseni heidät ja antaakseni heille uusia opetuksia, 

jotka johtavat heidät ottamaan askeleen eteenpäin kehityksen tiellä. 

9 Joka kerta olen näyttänyt itseni kansalleni eri tavalla koetellakseni heidän henkistä herkkyyttään. 

Näin ollen tänä aikana, jolloin teen itseni tunnetuksi ihmisen ymmärryselimen kautta, koettelen heidän 

uskoaan ja hengellisyyttään, kun sanon heille: "Tässä olen kanssanne hengessä, kuten olen luvannut 

teille". 

10 Myös toisella aikakaudella koettelin noiden ihmisten uskoa, kun kerroin heille Jeesuksen kautta: 

"Minä tulen Isästä; mutta se, joka tuntee Pojan, tuntee Isän." Monta vuosisataa aikaisemmin, Siinain 

huipulla, olin sanonut kansalle: "Minä olen Jehova, teidän Jumalanne". 

11 Joka aikakautena olette odottaneet Minua, ja kuitenkin aina kun olen ollut luonanne, ette ole 

tunnistaneet Minua, koska teiltä puuttuu varustautuminen ja henkistyminen. Minä sanon teille: Minkä 

tahansa muodon Läsnäoloni saa, se sisältää aina totuuden ja jumalallisen elämän olemuksen. 

12 Olen kertonut teille, että olen käyttänyt erilaisia muotoja tehdäkseni itseni tunnetuksi maailmalle. 

Mutta nämä eivät olleet naamio, jonka tarkoituksena oli kätkeä Henkeni teiltä, vaan inhimillistää Minut, 

rajoittaa Minua ja tehdä Minusta siten ihmisten kuultavissa ja käsin kosketeltavissa oleva. Nyt kerron 

teille, että ennen kuin teette tuomionne, teidän pitäisi ensin kuulla tämä ääni, kunnes vakaumuksenne tai 

valaistumisenne hetki koittaa, jolloin siitä tulee valoa hengessä. 
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13 Tiedän, että tuomitsette äänenkantajat, joiden kautta annan teille Sanani, ja että tuomitsette heidät 

epäpuhtaiksi, syntisiksi ja epätäydellisiksi. Mutta kerron teille, etten etsinyt miehiä ja naisia puhtaiksi, 

vaan päinvastoin etsin syntisiä korottaakseni heitä ilmestykseni kautta. Luuletteko, että on olemassa 

ihmisiä, joilla on puhdas sydän, ruumis ja henki, joiden välityksellä Minun olisi pitänyt tehdä itseni 

tunnetuksi? Sanon teille, että en olisi löytänyt heitä edes lasten joukosta! 

14 Jos olen tehnyt itseni tunnetuksi ihmisille joidenkin ihmisten mielen elimen kautta, se on 

tapahtunut siksi, että ihminen edustaa suurinta työtä kaikesta siitä, mitä olen saanut aikaan maan päällä - 

ottaen huomioon sen tosiasian, että olen varustanut hänet hengellä. Kuka voisi olla häntä parempi tulkki, 

jonka Henkeni voisi löytää puhuakseen ihmiskunnalle? Tästä syystä ihminen on aina ollut paras keinoni 

välittää jumalalliset ajatukseni teille. 

15 Tällä tavoin olen huolehtinut ihmishengestä äärettömällä rakkaudella ja huolenpidolla nostaakseni 

sen Ikuisen ja Täydellisen alueille. 

16 Ihminen asetettiin luomakuntani paratiisin keskelle, jotta hän voisi iloita Isänsä työstä, tulla täyteen 

viisautta ja hengellisesti kypsyneenä henkilönä olla osa Jumalallista konserttiani. Tein rakkaasta lapsesta 

prinssin maan päällä antamalla hänelle vallan alaisuudessaan oleviin olentoihin. Koko hänen polkunsa oli 

Henkeni valon, jota te kutsutte omantunnoksi, valossa. 

17 Ihminen on kokenut ihmeitä pitkällä kehityspolullaan, mutta hän on tuskin vasta alussa, sillä 

hänellä on vielä paljon opittavaa. Ymmärtäkää, että kun puhun teille ihmeistä, en tarkoita ainoastaan niitä, 

joita vielä löydätte tieteen poluilla, vaan myös hengellisiä ilmestyksiä. 

18 Tämä aika, jota elätte, on täynnä yllätyksiä ja valaistumista hengellenne - aika, jolloin kaikki 

henkenne kyvyt ja herkkyys heräävät olemuksenne sisimmässä osassa. Kuunnelkaa, pohtikaa, nouskaa 

lapsioppilaista opetuslapsiksi oppimalla siitä kirjasta, jonka Sanani paljastaa teille. Tutkikaa luontoa ja 

mietiskelkää maailmankaikkeutta, joka myös puhuu teille Mestarin äänellä, sillä olen läsnä kaikessa. 

Tarkkaile rakkaudella tai ainakin mielenkiinnolla, ja huomaat, että kaikki osoittaa tietä totuuteen. Teidät ei 

ole koskaan valmisteltu ymmärtämään, että kaikki todistaa minusta ja että kaikessa on minun jälkeni 

Elämän Tekijän tuhoutumattomana sinettinä. 

19 Materiaalitiede on paljastanut sinulle monia salaisuuksia. Älä kuitenkaan koskaan odota, että tiede 

paljastaa sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää. Tuon ajan ihmisten tieteellä oli myös profeettansa, 

joita ihmiset pilkkasivat ja pitivät hulluina. Mutta myöhemmin, kun se, mitä he julistivat, osoittautui 

todeksi, olitte hämmästyneitä. 

20 Jos tällä tavoin toteutui tieteen profeettojen sana - niiden, jotka ennustivat ihmisen tieteen katoavaa 

hedelmää - niin miten sitten toteutuvat Jumalan näkijöiden profetiat, kun he ilmoittavat teille rauhan 

valtakunnan perustamisesta, joka on katoamaton ihmisten sydämissä? 

21 Nyt näkijät ilmoittavat uudesta maailmasta. He ovat profeettoja, jotka olen lähettänyt teitä varten 

kuuntelemaan, ja jos olisitte valmistautuneet opiskelemalla sanojani ja lupauksiani menneiltä ajoilta, 

mikään siitä, mitä olen paljastanut teille nykyään, ei olisi hämmästyttänyt teitä. Mutta olen havainnut 

teidät väsyneinä, sairaina ja ihmiselämänne asioiden kanssa kiireisinä, minkä vuoksi ennen kuin paljastin 

teille suuria viisauden opetuksia, minun oli parannettava teidät, lohdutettava teitä ja innoitettava teitä 

parantumiseen ja uudistumiseen, jotta saisin teidät kulkemaan rauhan tietä, joka oli ainoa tapa, jolla 

voisitte pohtia hengellistä elämää. 

22 Minulla on vain muutama vuosi aikaa olla kanssanne tämän julistuksen avulla, ja teidän on 

noudatettava ohjeitani. Aika ei kulje hengelleni, mutta ihmiselle se kuluu. Käyttäkää siis nämä vuodet, 

jotka nyt tuntuvat teistä niin pitkiltä, mutta jotka ovat hengellenne lyhyitä. Lupaan vuodattaa viisauden 

virrat mieleenne, joka on ainoa asia, jonka jätän teille lähtöni jälkeen. En jätä teille kultaa, nimiä enkä 

arvonimiä, vaan ainoastaan opetukseni. 

23 Tämä siemen on jo alkanut kantaa hedelmää keskuudessanne, sillä jos ennen ilmaisitte 

kunnioitustanne Minua kohtaan aineellisella tavalla, nykyään yritätte sen sijaan henkistää itsenne 

lähestyäksenne totuutta. 

24 Sielunne täytyi kulkea tuskan sulatusuunin läpi, jotta voisitte ottaa askeleen eteenpäin 

henkistymisen tiellä ja tulla nöyryyden ja kärsivällisyyden, voiman ja uskon mestareiksi. Odotan 

hengeltänne ymmärrystä ja kunnioitusta muita kohtaan. 
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25 Älkää tuomitko lähimmäisiänne sen perusteella, miten he harjoittavat jumalanpalvelustaan. 

Totisesti sanon teille, että vain minä yksin osaan löytää sydämistä uskon ja rakkauden kukat, joiden 

tuoksun otan vastaan hengen parhaana uhrina. Emme myöskään hylkää niitä, jotka eivät tunnusta Mariassa 

jumalallista äitiyttä, joka tuli naiseksi, jotta Sana saisi neitseellisessä kohdussaan ihmisen muodon. Hänkin 

on opettanut teitä näinä aikoina, sillä edes Äidin sydämessä ei ole salaisuuksia lapsille. Totisesti sanon 

teille, että hänen äänensä Äitinä tulee kuulumaan koko tämän ajan ihmiskunnalle. Minussa voit löytää 

kaikenlaista rakkautta, sillä toisaalta annan sinun tuntea läsnäoloni ja voimani Isänä, toisaalta annan 

äidillisen henkäyksen tulla olemukseesi tai annan hengellesi ilon kuulla Minua Mestarina. 

26 Antakaa tämän siemenen itää sisällänne, niin että olemuksenne ytimestä voivat kumpuaa kaikki ne 

tunteet, joita henki voi ja joita sen pitäisi osoittaa - sekä taivaallista Isäänsä että kanssaihmisiään kohtaan 

rakastamalla toisiaan. 

27 Voitteko kuvitella sitä riemua, joka hengellisessä valtakunnassa vallitsee, kun kaikki ne, jotka ovat 

eläneet syntiä, riitaa ja raivoa varten, vihdoin rakastavat toisiaan? Ette voi kuvitella Isänne iloa ettekä sitä 

riemua, joka silloin on Henkimaailmassa. Henkeni loi teidät olemaan ympärilläni, sillä olin yksin. Mutta 

olen määrännyt teidät rakastamaan toisianne ja täyttämään Minut onnellisuudella rakkautenne kautta. 

28 Minä olen teidän Isänne, ja minulla on nälkä ja jano rakkautenne perään, sillä olette eksyneet 

omantunnon viitoittamalta tieltä. Loin teidät rakastamaan teitä, mutta ette vielä täysin näe tätä valoa. 

Maanpäällinen kunnianhimonne on turmellut teidät, ja vaikka toisinaan käännätte ajatuksenne Minuun ja 

olette kiitollisia hyvyyksistäni, ette ole ymmärtäneet, että paras kunnianosoitus, jonka kiitollisuutenne voi 

tarjota Minulle, on se veljien ja sisarten välinen rakkaus, josta oppini puhuu teille niin paljon. 

29 Rakkaat opetuslapset, kun kuulette Minun puhuvan näin, tuntuu vaikealta tai mahdottomalta, että 

olisitte Mieleeni mieliksi; tämä epäilys ei kuitenkaan johdu hengestänne, vaan lihasta, koska se on hauras. 

Henki sen sijaan luotiin suuriin tekoihin, jotka ovat Hänen, joka antoi sille elämän, arvoisia. 

30 Tuon teille tämän opetuksen kohottaakseni teidät todelliseen elämään. Olkaa kuitenkin tietoisia 

siitä, että ihmisten pelastus ei tapahdu hetkessä. Sillä aivan kuten he tarvitsivat aikaa vajotakseen 

hengellisesti, he tarvitsevat myös aikaa noustakseen uudelleen. Tämän ajan, jonka minä yksin voin antaa 

heille, minä annan heille, jotta he voivat toteuttaa uudistumisensa, puhdistautumisensa ja palauttaa kaiken 

sen, minkä he ovat tuhonneet itsessään ja lähimmäisissään. 

31 Vaikka vain pieni osa ihmiskunnasta kuuli Sanani tänä aikana, älköön kukaan luulkoon, että nämä 

ihmiset oli valittu vanhurskaiksi, sillä pidin heitä syntisinä kuten koko ihmiskuntaa. Mutta niin oli 

määrätty neuvoissani. 

32 Huomenna, kun tämän Sanan ydin on saavuttanut kaikki sydämet, saatte tietää, että Testamenttini 

on annettu kaikille lapsilleni, ja huomaatte, että jokaisessa ajatuksessani ja jokaisessa opetuksessani oli 

hellyyttä niitä kohtaan, jotka viestini tavoitti. 

33 Haavanne ovat parantuneet, balsamini oli sydämissänne. Kuunnelkaa minua nyt, sillä pian lähdette 

hakemaan niitä, joilla on myös sielun ja lihan kipuja. Kuka voisi ymmärtää heidän kärsimyksiään 

paremmin kuin te, jotka olette kokeneet ne? 

34 Opettajan elämä tekee opiskelijoista opettajia, jotta he voivat olla valollaan, tiedollaan ja 

kokemuksellaan neuvonantajia ja opastajia kanssaihmisilleen. 

35 Opetukseni saa yhdessä elämän oppituntien kanssa aikaan sen, että sielu valaistaan omantunnon 

loistavalla majakalla ja että ihmisen askeleet muuttuvat valoksi. Niin kauan kuin tämä valo ei voi heijastua 

ulospäin hyvien tekojen, kohottavien ajatusten ja hengellisen sisällön sisältävien sanojen kautta, ihmisessä 

on oltava heikkouden, pelon, itsekkyyden ja epäluottamuksen tunteita. Mutta kun tämä valo alkaa voittaa 

mielen pimeyden, kun se alkaa paljastaa olemuksensa, silloin sydämeen tulee rauha, usko ja luottamus 

elämään nousevat esiin ja tekevät sielusta vahvan, niin että se voi selviytyä tyynesti vaikeista tunneista, 

suurista koettelemuksista, joita jokainen kohtalo sisältää. 

36 Sanani on Tie, on jumalallinen laki, joka johtaa teidät täydellisyyteen, se on valo, joka kohottaa 

sielua, mutta joka himmeni, kun liha väitti itseään tinkimättömyydellään eikä kuunnellut omantuntonsa 

sisäistä kutsua. Voi siis sitä sielua, joka on antanut periksi lihan impulssille ja antanut ympäröivän 

maailman vaikutuksen hallita itseään ja vaihtanut johtajan asemansa puolustuskyvyttömään olentoon, jota 

inhimilliset intohimot ja heikkoudet ajavat ympäriinsä kuin karuja lehtiä, kun tuuli heittelee niitä 

päämäärättömästi. Ihminen, joka rakastaa vapautta eniten, pelkää alistua jumalalliselle tahdolle, koska 
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pelkää, että Hänen Henkensä lopulta alistaa hänet ja riistää häneltä monia inhimillisiä tyydytyksiä, joiden 

hän tietää olevan hänelle haitallisia, ja niin hän hylkää tien, joka johtaa hänet todelliseen elämään. 

37 Liha pelkää taistelua Hengen kanssa ja etsii keinoa houkutella sitä maailman nautinnoilla 

estääkseen sen vapauden tai ainakin viivyttääkseen sitä. Katsokaa, kuinka ihmisellä on oma kiusaaja 

sisällään! Siksi olen sanonut, että kun hän voittaa itsensä, hän on voittanut taistelun. 

38 Loputtoman moni ihminen saa intuitiivisesti paljon siitä, mitä kerron teille tässä julistuksessa, sillä 

nyt on aika, jolloin elämä oppitunteineen on valaisseet monia sieluja, saaneet heidät pohtimaan ja 

oppimaan kuuntelemaan omantunnon ääntä. He ovat matkalla totuuteen ja ymmärtävät, että tämä on tie, 

joka johtaa rauhaan, todelliseen vapauteen ja korkeimpaan autuuteen, joka antaa elämän sopusoinnussa 

Hänen kanssaan, joka loi teidät. 

39 Opiskelkaa perusteellisesti opetuksiani, oppilaat, sillä aivan kuten olette nähneet kaiken sen 

toteutuvan, mitä ensimmäisen aikakauden profeetat teille ilmoittivat, niin tulette näkemään kaiken sen 

toteutuvan, mitä olen ilmoittanut teille näiden äänenkantajien suulla. Joka käänteessä ja päivä toisensa 

jälkeen yksi sanoistani toteutuu ilman, että olette siitä tietoisia. 

40 Sanani on lähdettävä kansastanne, jotta sitä uskotaan ja noudatetaan, kuten kävi Jeesukselle, jonka 

oli lähdettävä Nasaretista, jossa hän vietti lapsuutensa, löytääkseen uskoa muista maista. 

41 Vuoden 1950 jälkeen en enää anna teille Sanaani näiden äänenkantajien kautta, mutta se säilyy 

sydämissä, joissa se ruokkii uskoa, ja he vievät sen muille kansoille. 

42 Käytän hyväntuulisia ja sydämellisiä ihmisiä, jotka pyrkivät opetukseni puhtauteen, jotta tämä 

rakkauden ja anteeksiannon viesti saavuttaisi ihmiskunnan. Ne, jotka lähtevät sanansaattajiksi, todistavat 

hyvyydestä sanoillaan ja teoillaan, mutta eivät koskaan tuo katkeruutta. Heidän silmänsä vuodattavat 

kyyneleitä toisen tuskan tähden, ja heidän ohimonsa valkeutuvat, koska he kärsivät lähimmäistensä 

tähden. He elävät ja kuolevat rakastaen, anteeksiantaen ja siunatessaan ja saavuttavat matkansa loppuun 

ilman katkeruutta, väsymystä tai pettymystä. 

43 Kolmannen aikakauden opetuslapsen tulisi olla elämässään tietoinen siitä, että hengellisen 

siemenen hedelmää ei korjata maan päällä. Miksi sitten monet niistä, jotka kutsuvat itseään 

opetuslapsikseni, menettävät rohkeutensa ihmisten kiittämättömyyden tai välinpitämättömyyden edessä? 

44 Olen tuonut ääretöntä hyvyyttä Sanassani, jotta se kulkisi mukanasi koko elämäsi ajan, sillä Sanani 

hengessäsi on voimaa, rohkeutta, iloa rakastamisessa ja palvelemisessa. Hyvällä opetuslapsella ei ole 

mitään pelättävää, ja hän kulkee iloisesti vaikeiden teiden ja tuskallisten koettelemusten läpi. Hänen 

silmänsä, jotka ovat aina valppaina rukouksen kautta, havaitsevat ansat, joita hänen vihollisensa asettavat 

hänen jalkojensa eteen. 

45 Jätän nämä sanat kirjoitettuina muistiin, ja ne saavuttavat tulevaisuuden opetuslapseni, ja kun he 

tutkivat niitä, he huomaavat ne tuoreina, elävinä, ja heidän henkensä vapisee ihastuksesta, kun he tuntevat, 

että juuri heidän Mestarinsa puhuu heille juuri sillä hetkellä. 

46 Luuletteko, että kaikki, mitä olen sanonut teille, on tarkoitettu vain niille, jotka ovat kuunnelleet 

minua? Ei, rakkaat ihmiset, sanani puhun niille, jotka ovat läsnä, ja niille, jotka ovat poissa, tämän päivän, 

huomisen ja kaikkien aikojen puolesta; niille, jotka kuolevat, niille, jotka elävät, ja niille, jotka ovat vielä 

syntymässä. 

47 Sanotte, että Sanani ja Työni ovat hyvin suuria, äärettömiä, mutta te olette pyrkineet rajoittamaan 

niitä teoillanne. Voi, jos vain voisitte varustaa itsenne voittamalla aineellistumisenne ja kohottamalla 

sieluanne hyvällä tiedon tavoittelulla ja vanhurskaalla elämällä, mitä ihmeitä voisittekaan nähdä! 

48 Teistä tuntuu naurettavalta, että annan teille joskus äänenkantajan suulla opetuksia, jotka on 

osoitettu koko ihmiskunnalle, koska pidätte maailmaanne äärettömänä ja niiden ihmisten määrää, jotka 

eivät tunne julistustani, mittaamattomana. Vastaan teille, että kun puhun ihmiskunnalle, en tee sitä vain 

niille, jotka ovat läsnä, vaan myös niille, jotka odottavat aikaa, jolloin he vihdoin elävät maan päällä. 

Mutta tietäkää, että minun silmissäni maailmanne on kuin atomi, ja siinä asuvien ihmisten määrä on 

mitätön verrattuna kaikkiin niihin hengellisiin olentoihin, jotka muodostavat valtakuntani. 

49 Vaikuttavatko keinot, jotka olen valinnut tehdäkseni itseni tunnetuksi, teistä toisinaan liian 

köyhiltä? Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olen Isänä käyttänyt ihmismieltä, jotta voitte kuulla Sanani, 

toimeksiantoni ja ilmestykseni. Tätä keinoa olen käyttänyt kaikkina aikoina puhuakseni ihmisille, ja teidän 
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pitäisi olla tietoisia siitä, että jumalallinen Sana on aina tullut nöyrien, yksinkertaisten ja näennäisesti 

kouluttamattomien välittäjien kautta. 

50 Opiskelkaa ja tehkää työtä, opetuslapset. Muistakaa, että olen koputtanut sinnikkäästi sydämenne 

oviin, kunnes olette avanneet ne minulle. Puhun teille joskus kuvaannollisesti, mutta teen sen aina samalla 

yksinkertaisuudella, jolla te puhutte. Tämä johtuu siitä, että Sanani selittää nyt sen, minkä annoin teille 

ennen vertauksin ja mitä ette siksi kyenneet ymmärtämään sen todellisessa merkityksessä. Miksi kulkea 

pimeillä poluilla, kun olen osoittanut teille valoisan polun Sanani avulla? 

51 Niille, jotka kuuntelevat minua, kehotan heitä avaamaan silmänsä tämän opetuksen valolle, jotta he 

voivat ihmetellä sen suuruutta. 

52 Kun tämä julistus alkoi ensimmäisten äänenkantajien mielen kautta ja puhuin ensimmäisille 

opetuslapsille edistyksestä, jota heidän jälkeensä tulevat tekisivät, kertoen heille, että Sanani täydellistyisi 

uusien äänenkantajien huulilla, nuo joukot huokailivat ja kadehtivat niitä, jotka tulisivat heidän jälkeensä 

Mestarin pöytään nauttimaan kypsistä hedelmistä. Totisesti minä sanon teille, että se kypsä hedelmä, jonka 

ennustin, on juuri se hedelmä, josta te nyt nautitte. Sillä teidän on tiedettävä, että Sanani on nyt 

saavuttamassa huippunsa tällä tavalla, jolla se ilmenee teille. Vuoteen 1950 on enää muutama vuosi, ja sen 

vuoden lopussa Mestari jättää teille hyvästit. 

53 Tulevaisuudessa annan tämän opetuksen avulla viestini tavoittaa ne, jotka eivät aikanaan kuulleet 

minua. Jotkut saavat sen niiden todistusten kautta, jotka kuuntelivat minua; toiset saavat sen transkriptien 

kautta, ja taas toiset intuition ja inspiraation lahjojen kautta. Niinpä profetia toteutuu, että Henkeni 

vuodatetaan jokaisen hengen ja kaiken lihan päälle tänä aikana. 

54 Tehtävänne on tasoittaa tietä poistamalla esteet ja vaikeudet ja jättämällä armon ja rakkauden jälki 

niille, jotka myöhemmin kulkevat tätä tietä henkistymisen halussa. 

55 Ihmiskunnan henkinen herääminen on jo lähellä. Älkää olko epätoivoisia, kun näette, että vuodet 

kuluvat ilman, että ihmisten moraali muuttuu parempaan suuntaan. Tarkkaile, opi, tee työtä ja opi 

odottamaan. Uskotteko te Minun Sanaani? Älkää unohtako, että olen sanonut teille, että jokainen silmä 

näkee minut, jokainen mieli ymmärtää minut ja jokainen suu puhuu minun sanastani. 

56 Tämä aika lähestyy, mutta on välttämätöntä, että ihmiset, jotka kuuntelevat minua, ovat puhtaita 

synnistä ja vahvoja uskossaan, jotta he voivat todistaa minusta, niin kuin minä todistin teistä, kun tein 

itseni tunnetuksi ymmärryselimenne kautta. 

57 Sanani on kirjoitettu "Kultaiseen kirjaan", jotta vuoden 1950 jälkeen kukaan ei voi sanoa, että 

häneltä puuttuu Minun ilmentymäni. Opetuksissani, jotka ovat kaikkia aikoja varten, jätän teille viisautta, 

käskyjä, profetioita, hengellistä ravintoa ja parantavaa balsamia. 

58 Teidän on opittava lukemaan opetusteni kirjasta niin, että kun luette lähimmäisillenne, nuo sanat 

ovat täynnä jumalallista olemusta, ja ne, jotka kuuntelevat, kokevat ja tuntevat saman kuin te koitte ja 

tunsitte kuullessanne Minua äänenkantajan kautta. 

59 Opetuslapset, poistakaa huolet sydämistänne, kun kuuntelette opetustani. Tunne jumalallinen 

voitelu ja pidä voimani olemuksessasi. Haluan nähdä sinut terveenä, en koskaan sairaana, itkevänä tai 

heikkona. 

60 Usein uskotte, että rankaisen teitä, kun kipu aiheuttaa haavoja. Mutta Minä vain opetan teitä, te 

itse aiheutatte kärsimystä itsellenne. Kauan sitten teidät kutsuttiin suorittamaan suuri tehtävä, ettekä 

kuunnelleet ääntäni. Mutta nyt annan teidän tietää, että se rauha, jota olette usein etsineet löytämättä sitä, 

annetaan teille lakieni täyttämisen kautta. Katsokaa, kuinka ne, jotka ovat täyttäneet tehtävänsä, ovat ehjiä, 

vapaita kohtalon iskuista. 

61 Olen kertonut teille, että ette ole tulleet maan päälle vain kerran, vaan sielunne on ottanut ruumiin 

kuoret niin monta kertaa kuin on ollut tarpeen sen kehityksen ja täydellistymisen kannalta. Nyt minun on 

lisättävä, että riippuu myös sinusta, onko aika lyhyempi vai pidempi tavoitteen saavuttamiseen, riippuen 

halustasi. 

62 Minun valoni loistaa kaikissa paikoissa, joissa lapseni asuvat. Myös maapalloa ympäröi tämä 

kirkkaus. Kerron teille jälleen, että tämä profetia on nyt toteutumassa, että jokainen silmä näkee Minut, 

jokainen mieli ymmärtää Minut ja jokainen suu lausuu Jumalallisen Sanani heti, kun sielu valmistautuu 

siihen. Tämän olen ilmoittanut teille, ja nyt on tullut aika, jolloin sanani toteutuvat. 
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63 Kuinka monet toisen aikakauden opetuslapset ja kuinka monet lapsenomaisesti uskovat sielut 

tunsivatkaan kaipuuta olla läsnä lupausteni täyttymisessä, kokea ja todistaa suoraan, mitä tänään tapahtuu. 

Tämä kaipuu kokea tämä sai heidät valmistautumaan sisäisesti ja saavuttamaan suuremman kohotuksen. 

Tuolloin heille ei kuitenkaan annettu tilaisuutta nähdä joidenkin ennustusten toteutuvan, koska sitä varten 

oli suunniteltu toinen aikakausi. 

64 Minun täytyi tulla, kun maailma oli materialismin huipulla, paljastaakseni itseni hengessä ja 

puhuakseni teille miesten, naisten ja lasten kautta ja opettaakseni teille täydellistä yhteyttä Jumaluuteeni. 

65 Haluan tehdä teistä totuuden kylväjiä, ja tämä tulee näkymään sanoissanne ja teoissanne. Jokaiselle 

annetaan joitakin tehtäviä, jotta te kaikki osallistuisitte siihen hengelliseen tehtävään, joka Minun Työni on 

toteutettava. 

66 Olen luvannut tälle kansakunnalle, että siinä ei tule olemaan sotaa, jos opetuslapseni noudattavat 

opetustani. Kun nämä ihmiset katsovat, millaista tuhoa eripuraisuus ja viha aiheuttavat muissa 

kansakunnissa, he pyytävät Minulta, ettei verta vuodatettaisi tässä maassa. Sitten pyydän heitä vain 

rukoilemaan ja valvomaan, jotta heistä tulisi sen arvoisia, että tämä lupaus voi täyttyä. En halua nähdä 

sinun itkevän. Jos epäoikeudenmukaisuus vallitsee ja kärsitte hallitsevienne tyranniasta ja kovuudesta, 

älkää syyttäkö Minua. Olen antanut teille voiman tehdä suuria tekoja, jotka muuttavat kotimaanne rauhan 

laaksoksi. 

67 Profeetallisesti on ilmoitettu, että monet kansakunnat katoavat. Tämä perhe, joka edustaa 

ihmiskuntaa, tulee näkemään, kuinka rankat myrskyt koettelevat sitä, ja tässä vierailussa ne, jotka ovat 

"katsoneet" ja valmistelleet sielunsa rakkauden avulla, selviytyvät, koska heidän uskonsa minuun on 

elävää. 

68 Käyttäkää tätä aikaa, sillä tuomion hetki lähestyy, ja vuosi 1950 on lähellä. Tuolloin monet teistä 

ovat jo hengessä ja toiset vielä lihassa, mutta teidät kaikki tuomitaan. 

69 Tämä on alku sille, että kaikki ihmiset kulkevat eri polkuja kohti henkistymistä. Tiedemiehet 

tunnistavat Minut ja tulevat ihmisten neuvonantajiksi. Heille avataan Viisauden kirja, josta he saavat hyvin 

suuria ilmestyksiä. Vasta silloin henki avaa ihmismielelle tien todelliseen tietoon, ja omatunto normalisoi 

ihmisten toimet. 

70 Maa on puhdas, ja eloonjääneet seuraavat minua samalla innolla kuin toisen aikakauden 

opetuslapseni. Mutta te olette niitä, joihin jätän ensimmäiset henkistymisen siemenet. 

71 Universaalisena Paimenena etsin väsymättä lampaitani. Maan päällä ihmiskuntaa johtavat ne, jotka 

rakkauden ja nöyryyden kautta saavuttavat suurimman hengellisen kypsyyden. Todellinen tietäjä on se, 

joka tuntee lakini ja tekee tahtoni. Niinpä koulutan äärettömän kärsivällisesti opetuslapsiani kolmannella 

aikakaudella. Rakastan teitä, ja siksi haluan nähdä teidät kaikki suuressa hengessä. 

72 Älkää unohtako sanojani; mutta jos ette pysty pitämään muistissanne kaikkea, mitä olen sanonut 

teille, kirjat, jotka sisältävät opetuksiani, tämän ajan ilmoituksiani ja opetuslasteni tekoja, ovat siellä. 

73 tuntekaa ja noudattakaa innoitusta, jonka lähetän teille, sillä jokainen, joka nousee luokseni 

puhtaalla sydämellä, saa lohdutukseni, saa iloa sydämeensä, ja Jumalallinen Sanani kukoistaa hänen 

huulillaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 98  
1 Annan teille viinipuun hedelmän, jotta voitte ravita itseänne rakkaudellani, unohtaen tuskat ja 

vaivat ja tuntien, että kun annan teille Sanani, asutte kanssani rauhan kodissa. Ihmiset, tuntekaa 

Läsnäoloni, käyttäkää tämä aika hyväksenne, ja jos sen aikana haluatte hyvittää rikkomuksenne, oppikaa 

Minulta, sillä annan teille nyt tilaisuuden kohottaa itseänne henkisesti. 

2 Te kypsässä iässä olevat ihmiset ja te vanhat miehet, älkää surko sitä aikaa, jonka annoitte kulua 

kuulematta minua; tänään te olette minun kanssani. Jos rakastatte Minua, lyhyessä ajassa tunnette 

opetukseni ja pystytte käyttämään sitä. Olet jo polulla ja voit aloittaa tehtäväsi, ja oppaanasi on 

omantuntosi ääni. Minä kuljen teidän edellänne, eikä mikään koettelemus, vaikka se olisi kuinka vaikea, 

erota teitä minusta. Jos rakastatte Minua, älkää kääntykö takaisin, sillä uskonne tulee loistamaan kuin uusi 

aamunkoitto, ja tulette tuntemaan tien, jota kuljette valossa kylpien. 

3 Oletko valmis seuraamaan minua, vaikka joutuisit kärsimään? Jos ympärillänne olevat kysyisivät 

teiltä, vastaisitteko ja sanoisitteko, että olette opetuslapsiani ja että seuraatte minua uskonne vuoksi? 

Olisiko sinulla rohkeutta antaa tämä todiste (uskosta)? Miettikää sitä ja muistakaa, että jos olette 

opetuslapsiani, teidän on täydellistettävä itsenne, jotta voitte antaa todellisen todistuksen opetuksestani. 

4 Lähetän viestini kaikille kansoille. Kaikki on valmisteltu tarkoitukseni toteutumista varten, mutta 

suurin todiste, jonka annan ihmisille voimastani ja rakkaudestani, on heidän itsekkyytensä muuttaminen 

vilpittömäksi rakkaudeksi toisiaan kohtaan. 

5 Rakkauden kautta he saavat aikaan suuria tekoja. Rotuun tai sukujuuriin katsomatta kutsun kaikkia 

antamaan teille tehtävän tässä työssä. 

6 Niille, jotka kaipaavat tietoa ja henkistymistä, sanon: Kuunnelkaa Sanaani ja tunnistakaa sen ydin. 

Lukekaa suurta Elämän Kirjaa ja opiskelkaa, sillä siinä on oppitunti jokaiselle opetuslapselleni. 

7 Mutta varokaa lukemasta kirjoja, joissa Minun Sanaani tai profetioita on vääristelty, ja myös niitä, 

joissa jumalallisille ilmestyksille on annettu vääristeltyjä tulkintoja. Älkää antako väärän valon tulla 

mieleenne. Jos haluatte tietää totuuden, valmistautukaa sisäisesti, ja intuitionne ja henkenne herkkyys, jota 

omatuntonne ohjaa, paljastavat teille aina totuuden. 

8 Kirjoitan tämän kirjan teille kolmannella aikakaudella - käyttäkää sitä ja tulkitkaa sen opetuksia 

oikein, niin saatte kokea, että sen valo hälventää varjot ja että kaikki mysteerit selkiytyvät. Silloin tunnette 

läsnäoloni ja havaitsette ääneni sielunne pohjalla puhuvan teille ja opastavan teitä. 

9 Muistakaa, että ette voi piilottaa mitään työtä tai ajatusta, josta en tiedä. Mutta jos maailma, joka 

vetää teitä puoleensa ja kahlitsee teidät, houkuttelee teitä usein, ja joskus teiltä puuttuu voima torjua paha, 

niin etsikää turvaa minulta, jotta voitte oppia opetuksistani käyttämään sitä valtaa, jonka olen antanut teille 

maailman ja lihan yli; ja kun olette voittaneet ja saaneet takaisin sydämenne rauhan, voitte jatkaa työtänne. 

10 Jos teiltä puuttuu roolimalleja, kääntykää puoleeni ja etsikää minusta sitä, mitä tarvitsette, ja minä 

annan teille voimaa, jotta saavutatte tavoitteen, jonka olen teille osoittanut. Millä isällisellä ilolla 

katsonkaan lasta, joka ottaa Minusta mallia ja ylistää Minua teoillaan! Työskennelkää lakkaamatta 

ihmisten hyväksi, ja kun olette tehneet kaiken sen hyvän, mihin kykenette, älkää ajatelko palkkioita 

älkääkä odottako mitään palkkiota maailmasta. Muistakaa, että vain minä tunnen tekonne ja tiedän, miten 

arvioida niitä antaakseni teille oikeudenmukaisen palkkion. Tällä tavoin, suuren työn ja todellisten 

ansioiden kautta, saavutatte sen paikan, jonka olen varannut hengellenne. 

11 Miehet ja naiset kaukaisista maista tulevat luoksenne ja tulevat opetuslapsikseni. Mutta kun he 

tuntevat täyttyneensä valollani, he palaavat kansojensa, kansakuntiensa, luo viemään opetustani veljilleen. 

Sama tapahtui toisella aikakaudella, kun monet ulkomaalaiset lähestyivät Minua Jeesuksen ihmeitä 

koskevien huhujen houkuttelemina, ja kun he kuulivat Sanani ja todistivat tekojani, he vakuuttuivat 

Totuudestani ja palasivat kotimaihinsa ja tunnustivat, että Minä olin Messias. 

12 Tänä päivänä suurin osa ihmisistä tulee luokseni, koska kipu saa heidät etsimään parannuskeinoa, 

jonka he voivat löytää vain Minun voimastani. He valittavat köyhyyttään tietämättä, mitä kaikkea heillä on 

hengessään. Heidän ainoa köyhyytensä on se, että he eivät ole tulleet tietoisiksi siitä, mitä he kantavat 

mukanaan, ja että he ovat tietämättömiä hengellisistä lahjoistaan. Harvat ovat niitä, jotka pyytävät Minulta 

valoa hengelleen, enemmistö heistä etsii Minua pyytääkseen Minulta pieniä asioita, jotka kuuluvat 
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ihmiselämään - niitä asioita, jotka annan aina päälle sen jälkeen, kun olen täyttänyt heidän henkensä 

Isällisellä rakkaudellani. 

13 Yksi kerrallaan saatte tiedon, joka paljastaa teille valon, jota ette ole nähneet, vaikka se on 

sisällänne. Tämä valo on omatuntosi. Se, joka kykenee löytämään sen ja katsomaan itseään tästä sisäisestä 

peilistä, tulee nöyräksi ja tuntee välittömästi siteen, joka yhdistää hänet Luojaansa. 

14 Jotkut luulevat tuntevansa itsensä, sillä tietäen ne monet lahjat, joita ihmisellä on hengessään, he 

paisuttelevat itseään tietämättömien edessä, kuvittelevat jotakin omasta suuruudestaan, heistä tulee 

vallankäyttäjiä, ja lopulta he menehtyvät ylimielisyytensä pimeyteen. He eivät ymmärrä, että sielulla on 

omassatunnossaan Jumalan salainen aarrearkku ja että sinne saa mennä vain kunnioituksella. 

15 Jopa täällä työntekijöitteni joukossa - kuinka paljon onkaan niitä, jotka, ymmärtämättä opetustani, 

luulivat olevansa korkeampia olentoja, jotka ansaitsevat ihailua ja kunnioitusta, vaikka tiesivät, että heillä 

oli jokin hengellinen lahja. Kysyn teiltä, voitteko hyväksyä sen, että korkeampi henki on kerskaileva 

lahjoistaan, kun nöyryys ja rakkaudellisuus ovat olennaisia ominaisuuksia, joita hänellä on oltava. 

16 Hiljaisuudessa ja elämänne yksinkertaisuudessa ottakaa käyttöön jokainen opetuksistani, ja näette 

sielussanne ilmestyvän sen valon, jota ette vielä tunne, koska aineellinen verho ja teitä ympäröivä 

pinnallisuus eivät ole antaneet sen täyttää sille ihmiselämässä kuuluvaa tehtävää. 

17 Tutkikaa opetuksiani älkääkä eksykö, ettette joudu uuden fanaattisuuden uhriksi yrittäessänne 

löytää totuutta. 

18 Minä olen tie, joka kutsuu kulkemaan sitä, joka on sen unohtanut. Häneen on vuodatettu Sanani 

valo, jotta voitte huomenna opettaa sitä ja todistaa siitä. Aika kuluu, ja monet tulevat etsimään niitä 

yksinkertaisia taloja, joissa olen tehnyt itseni tunnetuksi, jotta voitte selittää heille, missä muodossa olen 

näyttänyt itseni uusille opetuslapsilleni ja mitä ihmeitä olen tehnyt teidän keskuudessanne. Vain Sanani 

muisto säilyy mielissänne ja vain jumalallisten neuvojeni kaiku sydämissänne; mutta myös jälkipolville 

tarkoitetut kirjoitukset säilyvät. Valmistelen jo nyt niitä, jotka eivät ole kuulleet Sanaani, löytämään polut, 

jotka johtavat heidät opetuslapsikseni ja todistajikseni. Kuinka monet itkevät, koska he eivät ole kuulleet 

minua! Mutta samoin minä sanon teille: Kuinka monet niistä, jotka ovat kuulleet Minua, itkevät, koska he 

eivät ole tehneet työtä itsensä eteen! Ja kun he näkevät, että Sanani ei enää näyttäydy, he kääntävät 

katseensa paikkaan, jossa äänen kantaja otti paikkansa esittääkseen jumalallisen Sanan, ja silloin he 

näkevät vain tyhjyyttä. 

19 Vuodet kuluvat nopeasti, ja pian ette enää kuule minua. Siksi sanon teille: Antakaa Minun parantaa 

teidät, antaa Minun hyväillä ja lohduttaa teitä, antaa Minun opettaa teitä. Tulin jättämään sinut 

varustettuna. Mutta jos pysytte heikkona uskossa ja tahdossa, tunnette aina itsenne sairaiksi - ja kuka sitten 

parantaa teidät ja opettaa teitä niin kuin minä? 

20 Sanani kautta lähestyn teitä yhä lähemmäs ja samalla johdatan teidät täydelliseen yhteyteen 

Henkeni kanssa. Pohdiskelkaa ilmenemisiäni menneinä aikoina, ja huomaatte, että olen aina etsinyt 

muotoa, jossa voin tehdä itseni tunnetuksi hengellenne ja lähettää sille viestejäni todistuksena Isänne 

jumalallisesta rakkaudesta teitä kohtaan. 

21 Koette tällä hetkellä uudenlaista henkistä ilmenemismuotoa, vaikka se on hyvin samankaltainen 

kuin se, jota käytin menneinä aikakausina. Nyt elätte ihmeellistä valon aikaa, jolloin ihminen voi kuulla 

Henkeni äänen monien henkisten lahjojen ja kykyjen kautta, joita hänellä on. 

22 Totisesti sanon teille, että voitte saada ilmestyksiä ja viestejä hengellisestä valtakunnasta sekä 

haltioituneena että rukouksen tai jopa fyysisen unen kautta, jos osaatte tehdä itsenne niille 

vastaanottavaisiksi. Mutta teiltä puuttui valmistautuminen ja usko, jotta olisitte kyenneet käyttämään näitä 

lahjoja, ja niinpä minun täytyi valmistaa näkijöitä ja profeettoja, jotka julistavat teille tulevaisuutta, jotka 

pitävät teidät hereillä ja varoittavat teitä, niin että te valvotte ja rukoilette. 

23 Uskotteko, että tämä mies, jonka kautta teen itseni tunnetuksi, on se, joka antaa teille Sanan? 

Tutustu sen merkitykseen, ja tiedät, että Mestarisi puhuu sinulle. Luuletko, että Jumalan Henki tulee äänen 

kantajaan hänen puhuessaan? Tämäkään ei ole totta. Olen kertonut teille, että Minulle riittää valonsäde 

valaisemaan ja inspiroimaan näitä mieliä ja asettamaan heidän huulilleen ehtymättömän virran syvän 

merkityksen sanoja todisteeksi Läsnäolostani ja Totuudestani, uskottomien tähden. Kuunnelkaa Minua 

tarkkaavaisesti tänä aikana, niin vahvistutte tulevia aikoja ja koettelemuksia varten. 
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24 Valmistakaa sydämenne, kootkaa henkenne ja tehkää mielenne vastaanottavaiseksi kuulemaan ja 

pitämään Sanani. 

25 Katso, kuinka Hengellisen opetuksen kirja avaa sivunsa näyttääkseen sinulle uuden opetuksen. 

Toteuta ensin yksinkertaiset oppitunnit, jotta voit huomenna toteuttaa suuret oppitunnit käytännössä. 

Teidän on ymmärrettävä, että tullaksenne mestariksi teidän on ensin oltava oppilas. 

26 Tänään opiskelette ensimmäisiä sanoja, ja niiden kautta ymmärrätte vähitellen tämän opetuksen; 

sillä rukoillessanne olette hengellisessä yhteydessä Minuun, kun sanotte Minulle: "Mestari, me seuraamme 

jälkiänne ja pyydämme Teitä kulkemaan kanssamme polullamme, suojelemaan meitä vaaroilta, sillä 

maailman kiusaukset haastavat meidät joka käänteessä." Tämä on opetus, joka on teille tärkeä. Mutta minä 

sanon teille, opetuslapset: olkaa vahvoja, käyttäkää auktoriteettianne lihan hallitsemiseksi. 

27 Haluan muodostaa teistä vahvan ja hyveellisen perheen, joka on täynnä kuuliaisuutta, ja jonka 

minä yllätän armollani ja hyvyyksilläni. 

28 Tulee hetki, jolloin todistatte ilmestymisestäni, ja ihmiset, jotka ovat luonnostaan epäuskoisia, 

vaativat minulta todisteita, jotta he voisivat uskoa. Mutta sitten minä sanon heille: "Tässä ovat nämä 

minun opetuslapseni, jotka minä olen saattanut uuteen elämään. Ne ovat todiste opetusteni voimasta. 

Sanani on muokannut heidän mielensä, ja tänään he ovat valmiita viemään opetuksiani maan kansoille. 

Haluatteko olla niiden joukossa, joita voin käyttää Totuuteni todistajina? Valmistautukaa sitten, rakkaat 

työntekijät. Luotan sinuun. Käytän rakkauttasi tehdäkseni ihmeitä niille, joiden puolesta pyydät Minulta, ja 

sen uskon kipinän tähden, jonka näen sinussa, teen ihmeellisiä tekoja. 

29 Olette tyhjentäneet kärsimyksen maljan tänä aikana, mutta se ei ole ollut teille haitaksi, vaan tämä 

kipu on ollut kuin suotuisa sade, joka on tehnyt siemeneni hedelmälliseksi sydämissänne ja paljastanut 

teille joitakin olemuksenne syvyyksissä piileviä säikeitä. 

30 Olen kertonut teille, että käymme tällä hetkellä läpi vaikeaa sovitusta, koska olette velkaa Minulle 

ja kanssaihmisillenne, ja maksatte sitä nyt. Tästä syystä pysytte hiljaa ja otatte maljan vastaan rakkaudella 

tyytyen vain pyytämään Minulta voimaa, jotta tahtoni toteutuisi. 

31 Maailmasta ette löydä tarvitsemaanne ymmärrystä kamppailuissanne ja elämänne ylä- ja 

alamäissä, sillä todellista rakkautta ja laupeutta ei vielä ole sydämissä. Mutta te, jotka olette vahvistuneet 

minussa, voitte kulkea orjantappuroiden yli hymy huulillanne ja rauha sydämissänne. 

32 Miksi Mestari puhuu sinulle niin paljon kivusta? Koska aika, jota elätte, on tuomion aikaa, ja 

kaikki ihmisolennot kantavat raskasta ristiä. Katsokaa sodan ruoskimia kansakuntia; niissä ei ole sydäntä, 

joka olisi välttynyt kärsimykseltä, sillä edes hädänalaiset lapset heidän haavoittuvuudessaan eivät ole 

välttyneet jumalalliselta oikeudenmukaisuudelta, joka auttaa ihmisiä sovittamaan syntinsä ja pesemään 

pois tahrojaan. 

33 Kaikkina aikoina olen kylvänyt siemeneni ihmisten sydämiin ja vaalinut niitä. Kylvöni tällä 

kolmannella aikakaudella ei ole turhaa, sillä siemen kukkii sydämissä. 

34 Pieni määrä sydämiä, jotka varustautuvat, saa minut vuodattamaan armoani ylenpalttisesti, jotta 

uuden maailman perusta saadaan luotua. Kohotan henkeänne, jotta ymmärtäisitte, mikä on jumaluuteni 

kaltaisuutenne. 

35 Minä, maailmojen ja kaikkien henkisten kotien Herra, jolle kaikki luodut asiat tottelevat, kerron 

teille näinä hetkinä, että te ihmiset ette ole eläneet lakieni mukaisesti, mikä on saanut teidät pysähtymään 

hengellisesti. Henkeni odottaa kuitenkin paluutanne oikealle tielle ja täydellisyyttänne äärettömän 

kärsivällisesti. Älkää antako Minun yksin taistella pelastuksestanne, älkääkä antako hengellisen maailman 

ponnistella ilman, että teette yhteistyötä sen kanssa. Älkää tehkö ansiotöitä vain näennäisesti, vaan 

ponnistelkaa niin, että teoissanne on totuudellisuutta ja rakkautta. 

36 Koska olette saaneet rakkautta luomisenne hetkestä lähtien, teidän pitäisi myös antaa rakkautta. 

Jos esimerkkini on tehnyt teihin vaikutuksen, niin jäljitelmöikää Minua! 

37 Nykyisenä aikana Jumalan Sana, joka on ikuinen, puhuu teille johdattaakseen teidät valoon. 

Tunnen sielun, joka on kätkettynä teissä jokaisessa, ja siksi olen ainoa, joka voi paljastaa teille, että olette 

jo muina aikoina olleet todistajina ihmiskunnalle antamilleni ilmentymille. 

38 Eikö olekin niin, että teidän ei pitäisi enää olla aloittelijoita opetuksessani? Eikö Isällänne ole 

todella syytä tehdä niin, kun Hän kutsuu teitä todistajikseen ja opetuslapsikseen ja valmistaa teitä viemään 

tämän sanoman ihmiskunnalle? 
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39 Katsokaa, kuinka kaikki katoaa, paitsi Minun Sanani. Katsokaa ihmissukupolvia, jotka asuttavat 

maata tänään ja katoavat huomenna. Katsokaa kansakuntia, jotka nousevat tänä päivänä täynnä loistoa, 

joka näyttää kestävän ikuisesti, ja kuitenkin tulette pian todistamaan niiden rappiota ja romahdusta. Kaikki 

inhimillinen katoaa ja lakkaa olemasta. Ainoastaan muuttumaton ja ikuinen lakini loistaa edelleen 

jokaisessa omassatunnossa. 

40 Kutsutte tätä aikaa valon aikakaudeksi, mutta se ei johdu siitä, että valoni on vasta nyt valaissut 

ihmisen hengen tai mielen - se on aina loistanut jokaisessa hengessä. Minä olen Jumalallinen Tähti, joka ei 

koskaan kätkeydy. Mutta jos näette nykyään, että hengellinen valo loistaa ihmisissä enemmän kuin 

koskaan ennen, se johtuu siitä, että he voivat kehityksensä ansiosta havaita hengellisen elämän läsnäolon 

selkeämmin kuin menneinä aikoina. 

41 Jos ihmiset olisivat aina eläneet lakieni mukaisesti, uudet ilmestykseni eivät olisi koskaan 

yllättäneet heitä. Huomatkaa, kuinka joka kerta, kun olen esittänyt uuden hengellisen oppitunnin, siitä on 

keskusteltu, sitä vastaan on taisteltu tai se on hylätty. 

42 Mutta heräämisen hetki lähestyy, ja silloin kaikkialla ilmestyy ihmisryhmiä, jotka puhuvat uudesta 

ilmestyksestä. Naapurit tutkivat ja tuomitsevat heidät, ja lopulta he sanovat, että maailmassa on puhjennut 

outojen ja tuntemattomien lahkojen vitsaus. Juuri silloin teidän pitäisi rukoilla kaikkien heidän puolestaan 

ja samalla kiittää Sanani täyttymisestä, sillä teille ilmoittamani opetuksen vuoksi te kuulutte niihin, jotka 

ymmärtävät kaikkien näiden ilmenemismuotojen syyn. Mutta olette myös niiden joukossa, joilla on suurin 

vastuu ihmiskunnasta. 

43 Rakkaat opetuslapset, miettikää, missä määrin teidän on valmistauduttava hengellisesti, jotta 

lähettiläänne, joiden on määrä välittää ilmestysteni valoa, voivat saavuttaa kaikki ne paikat, joihin on 

ilmestynyt miehiä, jotka ovat hämmästyttäneet lähimmäisiään hengellisillä kyvyillään. 

44 Teidän on käytävä suuri taistelu, sillä teidän ei pidä tyytyä vain rukoukseen, hengelliseen 

mietiskelyyn ja hyviin toiveisiin, vaan teidän on tehtävä myös laupeudentekoja. 

45 Ei riitä, että sanotte: "Minä uskon". Tämä ei riitä. Vaikka usko on ehdottoman välttämätöntä, muita 

kykyjä, joita teillä on, on kehitettävä ja täydellistettävä, jotta voitte tuoda Sanaani paitsi huulillanne myös 

teoissanne. Jotta opetukseni loistaisi elämäsi toimissa, sinun on omistettava osa ajastasi henkisten lahjojesi 

tutkimiselle ja kehittämiselle. Tällä tavoin kestätte kärsivällisesti ne koettelemukset, joita kohtaatte 

polullanne, ja sovellatte opetuksiani jokaiseen niistä. Kun olette valmiita, niitätte ponnistelujenne ja 

hengellisen uudistumisen halunne hedelmän, ja tämä palkinto on terästäytyminen, jonka saatte taisteluun, 

itsenne hallitsemiseen ja lähimmäistenne rakastamiseen. 

46 Älkää enää nukkuko, opetuslapset, ymmärtäkää, että ihmiskunta on heräämässä hengellisesti eikä 

löydä teitä puutteellisesti varustettuna. En myöskään halua, että lähdette liikkeelle hankkimatta ensin 

kaikkea sitä, mikä on välttämätöntä ollaksenne yksi todellisista sotilaistani. Käyttäkää hyväksenne näitä 

rauhan hetkiä, jolloin saatte opetukseni, ja kulkekaa aina sen suojeluksessa, mitä olette niissä oppineet. 

Pyrkikää tunkeutumaan yhä syvemmälle ilmestyneisiin opetuksiin, mutta älkää yrittäkö arvuutella sitä, 

mitä teille ei ole tähän asti kerrottu. 

47 Kun Elian henki inspiroi Roque Rojasin mieltä, noiden ilmentymien ensimmäisillä todistajilla ei 

ollut käsitystä siitä armosta, joka annettaisiin seuraaville sukupolville, jotka kuuntelisivat Sanaani, eivätkä 

he ymmärtäneet, että ihmiskunnalle oli koittava uusi hengellinen aikakausi. Mestarinne oli se, joka 

opetuksensa aikana paljasti kansanjoukoille tämän työn suuruuden. Hän sai heidät ymmärtämään, että uusi 

aika täynnä valoa ja loistoa oli alkamassa. 

48 Ihmisen henki, jota intohimot johtavat kaaokseen, luulee, että vain jumalallinen ihme voi pelastaa 

ihmiset, joiden sydämistä rauha on kadonnut sen jälkeen, kun he ovat menettäneet toivonsa ja uskonsa 

rakkauteen, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisjärkeen. 

49 Haluan täyttää tämän sisäisen tyhjyyden, jonka ihmiset näyttävät Minulle sieluissaan, tämän 

opetuksen valolla, joka näyttää uudelta mutta on todellisuudessa ikuinen. Tämä opetus tuo valoa henkeen 

ja sydämeen, koska se paljastaa sen käskyn koko sisällön, jonka opetin apostoleilleni: rakastakaa toisianne. 

Selitän teille parhaillaan tuon ylimmän elämänsäännön merkitystä, jonka merkitystä teidän älykkyytenne 

ei ole ymmärtänyt, ja se johtuu siitä, että Kristuksen Sana on ollut monille ihmisille kuollut sana tänä 

aikana. Mutta he eivät tiedä, että se elää kaikkien ihmisten omassatunnossa ja että aikanaan se nousee 

täyteen loistoa juuri niiden sydämien syvyyksistä, jotka ennen olivat sille kuin hauta. 
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50 Uskotteko, että täytätte käskyäni rakastaa toisiamme, kun rajoitatte rakkautenne itsekkäästi 

perheeseenne? Uskovatko uskonnolliset yhdyskunnat täyttävänsä tämän korkeimman käskyn, kun ne 

tunnustavat vain omat uskovansa ja hylkäävät ne, jotka kuuluvat johonkin toiseen lahkoon? Voivatko 

maailman suuret kansat, jotka ylpeilevät sivilisaatiolla ja edistyksellä, väittää, että ne ovat edistyneet 

hengellisesti ja noudattaneet Jeesuksen käskyä, kun niiden koko pyrkimys on valmistautua veljessotaan? 

51 Voi teitä ihmisiä, ette ole koskaan arvostaneet Sanani arvoa ettekä ole halunneet istua Herran 

pöydässä, koska se on tuntunut teistä liian nöyrältä! Silti pöytäni odottaa teitä edelleen elämän leivän ja 

viinin kanssa hengellenne. 

52 Kukaan ei voi sanoa, että kutsuin teidät vastuuseen kuolemastani. Heti kun tajuatte, ettette ole vielä 

todella pahoillanne synneistänne, ja jo käteni, sama, jonka lävistitte ristillä, koputtaa jälleen ovellenne. 

Ymmärtäkää, opetuslapset, että rakkauteni on se, joka kutsuu henkeänne. 

53 Rakkauteni on voitettava sinut, minulla ei ole muuta asetta. Jos luulette, että käytän myös kipua 

taivuttaakseni ja voittaakseni teidät, olette väärässä. Te luotte tuskan ja tuomitsette itsenne sen kautta. 

Minä olen se, joka pelastaa teidät kärsimyksestä ja kuolemasta. 

54 opetuslapset, jätän teille toisen opetukseni. Mutta ne, jotka osaavat valmistautua sisäisesti, ovat 

niitä, jotka tuntevat Läsnäoloni syvemmin, vaikka armoni vuodatetaan kaikille samalla tavalla. Ne, jotka 

eivät ole tunteneet henkistymistä kuunnellessaan Sanaani, kehotan heitä valmistautumaan, jotta he voivat 

nauttia jumalallisesta olemuksesta ja käyttää tätä viestiä ennen kuin ilmentymiseni teidän keskuudessanne 

päättyy. Muistakaa: Jos tuo hetki koittaa ilman, että sydämenne on todella herkutellut ja ravinnut itseään, 

uskonne ei ole suuri taistelussa, eikä rakkautenne kykene palamaan, kun todistatte totuudestani. 

55 Totisesti sanon teille, että en halua kipua sydämiinne enkä halua kuulla katumuksenne sanoja. 

Toiveeni on, että kun annan teille Sanani viimeisen kerran tämän suukappaleen kautta, sanotte Minulle: 

"Mestari, tässä me olemme, tapahtukoon meille tahtosi mukaan". 

56 Keneltäkään ei puutu Minun valoni. Opetukseni lisäksi puhun teille unienne kautta, joita kutsutte 

ilmestyksiksi, koska tiedätte, että niissä paljastan teille syvällisiä opetuksia, joita ette voisi tietää millään 

muulla tavoin. Mutta ymmärtäkää, opetuslapset, että kaikki tieto, joka tulee teille minulta, on ilmestys. 

Älkää kiinnittäkö huomiota siihen, mitä keinoja tai muotoa käytän viestieni välittämiseen. 

57 Oikein olen kutsunut teitä valon lapsiksi; mutta useimmat teistä haluavat kulkea tietään melko 

sokeasti - ei siksi, että tie on pimeä, vaan siksi, että haluatte pitää silmänne kiinni totuudelta. Haluatteko 

odottaa, että toiset, jotka eivät ole edes kuulleet tätä Sanaa, heräävät ennen niitä, jotka ovat kuulleet 

ääneni? Olisi surullista, jos nämä vapauttaisivat uudet opetuslapseni heidän virheistään. 

58 Tutustutan nyt kolmannen aikakauden profeetat heidän hengellisiin lahjoihinsa, jotta he voivat 

julistaa tätä Hyvää Sanomaa ihmiskunnalle. Heidän tulisi kuitenkin tietää, että heidän on saavutettava 

henkistyminen, jotta nämä lahjat voisivat ilmetä heissä. 

59 Kuunnelkaa ohjeitani, oppilaat, kantakaa niitä sydämissänne, ja kun olette kotona, tutkikaa ja 

syventykää niihin, jotta voitte panna ohjeitani käytäntöön seuraavana päivänä, kun jatkatte elämänne 

taistelua. 

60 Elämässänne ei ole hetkeä, joka ei tarjoaisi teille sopivaa tilaisuutta täyttää lakiani. Älkää odottako 

vain suuria tilaisuuksia voidaksenne soveltaa rakkauden opetuksiani. 

61 Pohtikaa: Jos keskittymisenne tätä Sanaa kuunnellessanne ei ole niin intensiivistä kuin tämä vaatii, 

ja jos mielenne ei kiinnitä riittävästi huomiota opetukseeni, sydämenne ei pysty keräämään sitä siementä, 

joka sen on määrä kylvää huomenna ja jonka hedelmiä niitätte ikuisuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 99  
1 Tervetuloa, opetuslapset, taivaalliseen pöytään. Nauttikaa maukkaasta ruoasta, jonka tuon teille 

Sanassani. Olen tullut sydämeesi kuin varas, joka tunkeutuu nukkumahuoneeseen, ja huomannut, että olet 

nälkäinen hengellisen tiedon suhteen. 

2 Kenenkään ei pitäisi yllättyä läsnäolostani. Osoitin teille jo Jeesuksen kautta tapahtumat, jotka 

ennakoivat ilmestymistäni Totuuden Henkenä. Kerroin teille myös, että tulemiseni tapahtuisi Hengessä, 

joten kenenkään ei pitäisi odottaa aineellisia ilmentymiä, joita ei koskaan tule. Miettikää vaikka juutalaista 

kansaa, kuinka he yhä odottavat Messiasta ilman, että hän tulee heidän odottamassaan muodossa, koska 

todellinen Messias oli jo heidän kanssaan, eivätkä he tunnistaneet häntä. Ihmiskunta, ettekö halua 

tunnustaa uutta ilmenemistäni, jotta voitte edelleen odottaa Minua uskomustenne mukaan ettekä sen 

mukaan, mitä lupasin teille? 

3 Herätkää unestanne ja tulkaa valon lapsiksi, sillä tuon teille jumalallisen siemenen, joka antaa teille 

rauhan ja elämän, ja haluan, että alatte kylvää sitä. 

4 Älkää enää odottako uskoa kutsuuni. Ottakaa huomioon, että siinä suuressa taistelussa, josta teille 

ilmoitetaan, tuomio tulee tuntumaan. Haluan, että olette hyvin varustettuja sotilaita tässä taistelussa, 

valmiita tuomaan uskon heikkoihin sydämiin rakkauden teoilla. 

5 Ihmiset, karkottakaa kaikki pelko lähimmäistenne mielipiteitä kohtaan, sillä he eivät anna teille 

rauhaa, he eivät vie teitä luvattuun maahan. Älkää pelätkö, ihmiset, seuratkaa minua sinnikkäästi tällä 

tiellä. Sillä ihmiskunnan tuomion hetkellä valittaisitte sydämenne pohjasta, että ette ole olleet uskollisia, 

ette ole rohkaistuneet opetuksissani ettekä ole oppineet ratkaisemaan suuria koettelemuksia lakini 

mukaisesti. Voitto kuuluu sinnikkäille ja uskollisille. 

6 Pelastusveneeni on ilmestynyt syvimpään myrskyiseen yöhön. Tulkaa hänen luokseen, kaikki te, 

jotka pelkäätte vajota syntiin, niin kuin eksyneet hylkyläiset, jotka ovat eksyneet. 

7 Mielen sumentuminen, uskon puute ja tietämättömyys totuudesta ovat pimeyttä hengelle, ja siksi 

ihmiskunta on nykyään väärällä tiellä. Kuinka paljon onkaan lisääntynyt niiden ihmisten määrä, jotka 

elävät tietämättä tai haluamatta tietää, minne he ovat menossa! 

8 Tiesin, että ihmisille tulisi tällainen aika, joka olisi täynnä tuskaa, hämmennystä, epävarmuutta ja 

epäluottamusta. Lupasin pelastaa teidät tästä pimeydestä, ja tässä minä olen: olen Totuuden Henki. Miksi 

haluatte Minut jälleen ihmiseksi? Ettekö muista, että kuolin ihmisenä ja kerroin teille, että odottaisin teitä 

valtakunnassani? Sen avulla sain teidät ymmärtämään, että sielu on ikuinen, kuolematon. 

9 Jumalallinen Henki puhui Jeesuksen suun kautta ja sinetöi pelastuksesi hinnan verellään. Mikä oli 

tuomiosi? Elää nähdäksenne Minun tulevan valona myöhemmin matkalla omantuntonne yli. Annoin teille 

todisteita kuolemattomuudestani ja käärin teidät anteeksiantamukseni vaippaan saadakseni teidät 

ymmärtämään, että tuo Golgatalla vuodatettu veri oli ylevin oppitunti rakkauden tehtävän täyttämisestä 

rauhan saavuttamiseksi ikuisuudessa. Siksi sanon teille, että teidän on saavutettava oma siunauksenne. 

10 Olen kutsunut teitä "israelilaisiksi", koska henkenne on peräisin siitä siemenestä, jonka annoin 

niiden ihmisten perustajille, joita kutsuttiin "Jumalan kansaksi". 

11 "Israel" oli nimi, jonka annoin Jaakobille ja hänen siemenelleen. Miksi tätä nimeä käytettiin 

myöhemmin rodun nimeämiseen, vaikka se viittaa vain hengellisiin tehtäviin? 

Innoitin patriarkat ja profeetat kutsumaan tätä kansaa Jumalan kansaksi. Tiedätkö miksi? Koska he toivat 

kaikkien muiden maailman kansojen joukossa maailmaan mukanaan hengellisen tehtävän. Kun joillakin 

kansoilla oli käsissään tiede, toisilla taide ja taas toisilla inhimilliset lait, tämä kansa toi mukanaan 

Henkisen lain, Sydämen opetuksen, Ikuisuuden valon. Kun muut kansat antoivat maailmalle filosofeja ja 

tiedemiehiä, tämä antoi sille profeetat, jotka antoivat jumalallisia viestejä ihmisille, patriarkat, jotka 

opettivat elämällään tietä Jumalan luo, apostolit, jotka elivät ja kuolivat totuuden todistajina, ja ennen 

kaikkea jumalallisen Mestarin, joka tuli ihmiseksi Israelin kansan helmassa ja toi ihmisille ylevimmän 

taivaallisen viestin. 

12 Siksi tuota kansaa kutsuttiin Jumalan kansaksi, vaikka sanonkin teille, että kaikki kansat ovat 

minun ja rakastan heitä kaikkia yhtä paljon; jokainen tuo kuitenkin maan päälle oman tehtävänsä. 
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13 Tämän hengellisen siemenen saan aikaan, että se ilmestyy maailmaan tällä hetkellä. Se ilmestyy 

hajallaan ihmiskunnan keskuuteen - ei rotuna tai heimojen muodossa, vaan kaikissa roduissa, sillä Israel 

on perustettu hengessä, ja hengellinen on ihmisen yläpuolella. 

14 Jälleen kerran kansani ilmestyy tehtävänään tuoda valoa hengelle. Sen henkiset kyvyt virtaavat 

ihmiselämään kuten aina ennenkin. Profeettani, sanansaattajani ja opetuslapseni ovat (aina) tuoneet 

ihmisille valoa ja rauhaa. 

15 Te, jotka kuulette minua, ymmärrätte varmasti nämä opetukset. Mutta älkää tyytykö ymmärtämään 

niitä; teidän on jatkettava ikuisen kohtalonne täyttämistä ja valaistava lähimmäistenne henkistä tietä. 

Täyttäkää tehtävänne, niin teissä loistaa jälleen kerran valo, jonka pitäisi aina olla läsnä Jumalan kansassa. 

16 Katsokaa, kuinka henkenne on ennakoinut ajan, jossa se nyt on, ja on kiirehtinyt toivoen lupausteni 

täyttymistä. Sydämesi ei tiennyt mitään tulemisestani, sillä näinä aikoina ihmiskunta ei juurikaan tai 

lainkaan kiinnitä huomiota profetioihini; mutta henki säilytti tuon Sanan syvimmässä sisimmässään. 

17 Sydämenne nukkui, mutta kun kuulitte ensimmäisen Sanani tai ensimmäisen opetukseni, se heräsi, 

ja kun se ymmärsi totuuden, se tajusi heti, että sielut ovat tulleet maan päälle täyttämään jumalallista 

tehtävää, eikä niin, että kukin toimii oman tahtonsa mukaan. Se, joka on kokenut tämän heräämisen, 

seuraa Minua askel askeleelta ja rakentaa itselleen turvapaikan. 

18 Rakkauden sanani annetaan kaikille valituille ihmisille. Virkistäytykää sen avulla, opetuslapset. 

Jos joskus korjaan teitä ja jopa tuomitsen teidät, miettikää tarkkaan näitä opetuksia, jotta jokainen voi ottaa 

sydämelleen sen, mikä häntä koskee. Älkää iloitko siitä, että moitin teitä rikkomuksesta, johon ette olisi 

syyllistyneet, vaikka tunnettekin ne, jotka ovat syyllistyneet siihen. Sillä sillä hetkellä omatuntonne 

muistuttaa teitä siitä opetuksesta, jossa sanoin teille: "Älkää nähkö pilkkua veljenne silmässä, jos ette ensin 

tunnista sitä palkin palikkaa, jota itse raahaatte mukananne." 

19 Muistakaa, että te kaikki muodostatte apostolijoukkoni, jonka lähetän huomenna todistamaan 

Sanastani, ja että teidän pitäisi jo nyt alkaa rakastaa toisianne. Ettekö ajattele, että julistukseni 

ymmärryselimenne kautta on hyvin tärkeää? Vai luuletteko, että tämä on yksi niistä monista lahkoista, 

jotka nousevat tänä päivänä ja julistavat maailman pelastusta ja sitten katoavat jälleen jättämättä 

jälkeäkään rauhastani? 

20 Katsokaa, kuinka tämä siemen ei kuole, vaikka olette huolehtineet siitä huonosti, katsokaa, kuinka 

se on voittanut pimeyden ja sudenkuopat, esteet ja koettelemukset ja jatkaa itämistä ja kehittymistä 

päivästä toiseen. Miksi tämä siemen ei kuole? Koska totuus on kuolematon, ikuinen. Siksi näette, että kun 

tämä opetus näyttää joskus katoavan, se on juuri silloin, kun uudet ja rehevät versot versovat auttaakseen 

ihmisiä ottamaan uuden askeleen eteenpäin henkistymisen tiellä. 

21 Älkää ajatelko, että näin on tapahtunut vain tällä kolmannella aikakaudella, ei, jopa toisella 

aikakaudella, sen jälkeen kun Mestari ja Hänen opetuslapsensa olivat kastelleet verellään siemenen, jonka 

he olivat kylväneet ihmisten sydämiin, oli hetkiä, jolloin näytti siltä, että Kristuksen opetus oli kadonnut 

maailmasta. Kuinka monet tänä päivänä ja tänä aikana ovatkaan lopulta horjahtaneet uskossaan ja epäilleet 

sitä totuutta, joka oli aiemmin ollut heidän majakkonsa ja lakinsa, pitäen Jeesuksen ja hänen seuraajiensa 

uhrikuolemaa hyödyttömänä. Sitten Minun tarvitsi vain lähettää uusia palvelijoita maailmaan poistamaan 

kaikki ne epätotuudet, joita ihmiset olivat lisänneet opetukseeni ja joilla he olivat vääristäneet sitä, ja 

siemen iti uudelleen ja kantoi kukkia ja hedelmiä. 

22 Opetan teille näitä yhteyksiä, jotta ette kuuluisi niihin, jotka salaavat totuuteni, vääristelevät 

opetustani tai häpäisevät lakiani, vaan niihin, jotka vaalivat kaikella henkensä rakkaudella teille uskomaani 

siementä, joka on sama, jonka tahdon mukaan pitäisi aina kukoistaa ihmisten sydämissä: rakkautena 

ihmisten keskuudessa. 

23 Mestaria, joka oli kanssasi maailmassa, voit kutsua "galilealaiseksi rabbiksi", sillä siinä maassa 

hänestä tuli ihminen. Mutta siitä Mestarista, joka tänään tulee luoksenne näkymättömästi, vaikka hän on 

sama, ette voi sanoa, että hän on Galileasta, sillä minä tulen Hengessä. 

24 Uudet opetukseni ovat vahvistus niille, jotka annoin teille toisella aikakaudella, mutta ne ovat vielä 

kauaskantoisempia. Muistakaa, että silloin puhuin ihmisen sydämelle, mutta nyt puhun hengelle. 

25 En kiellä mitään sanojani, jotka annoin teille aiemmin, vaan päinvastoin, annan niille 

asianmukaisen täyttymyksen ja oikean tulkinnan. Samoin sanoin silloin fariseuksille, jotka uskoivat, että 

Jeesus halusi tuhota lain: "Älkää luulko, että olen tullut kumoamaan lakia tai profeettoja, päinvastoin, olen 
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tullut täyttämään ne." Kuinka voisin kieltää tuon lain ja profetiat, koska ne ovat sen temppelin perusta, 

joka oli rakennettava ihmisten sydämiin kolmena aikakautena, ja ilmoitus Minun tulemisestani 

maailmaan? 

26 Niin kauan kuin ihmiset pysyvät sokeudessaan ja tietämättömyydessään, he ovat syynä siihen, että 

Jumala, joka on Isä yli kaiken, inhimillistää, rajoittaa ja pienentää itseään lapsiinsa nähden tullakseen 

ymmärretyksi. Milloin sallitte Minun näyttää itseni teidän edessänne siinä loistossa, jossa te tulette 

näkemään Minut? 

27 Teidän on oltava suuria voidaksenne kuvitella suuruuteni, ja juuri tästä syystä tulen yhä uudelleen 

antamaan teille hengellistä suuruutta, jotta voitte kokea ääretöntä iloa Isänne tuntemisesta, Hänen 

rakkautensa tuntemisesta ja jumalallisen konsertin kuulemisesta, joka kajahtaa yllänne. 

28 Tämä on kolmas kerta, rakkaat opetuslapset, ja siksi teidän on lisättävä toinen kerta edellisiin 

oppitunteihin. Teidän on opiskeltava paljon, mutta olkaa rauhassa, sillä tämän ajan opetus auttaa teitä 

ymmärtämään paremmin menneiden aikojen opetusta. Samoin kävi niille, jotka seurasivat Mooseksen 

lakia, tutkivat profeettoja eivätkä ymmärtäneet opetusten ydintä ennen kuin Jeesus tuli. 

29 Niiden psalmien sijasta, joita lauloitte Isällenne ensimmäisellä kerralla, käytte tänään hengellistä 

vuoropuhelua hengellisen rukouksen avulla. 

30 Kuinka hitaasti ihmiskunta etenee kohti Jumalan palvonnan täydellisyyttä! 

31 Aina kun tuon sinulle uuden oppitunnin, se tuntuu olevan aivan liian kaukana sinun 

kehitystasostasi. Mutta ymmärtäkää, että annan teille aikakauden, jotta voitte tarttua siihen niin kauan kuin 

se kestää ja sisällyttää sen elämäänne. 

32 Aina kun kuolema päättää ruumiillisen kuoren olemassaolon, se on kuin lepo sielulle, joka 

uudestaan ruumiillistuessaan palaa uusien voimien ja suuremman valon kera ja jatkaa sen jumalallisen 

oppitunnin opiskelua, jota se ei ollut saanut valmiiksi. Tällä tavoin sielunne vehnä kypsyy aikojen 

kuluessa. Olen paljastanut teille paljon hengellisestä elämästä, mutta sanon teille, että teidän ei tarvitse 

tietää kaikkea nyt, vaan vain sen, mikä on olennaista, jotta pääsette ikuiseen kotiin. Siellä kerron teille 

kaiken, mitä teidän on määrä tietää. 

33 Paljastaakseni teille uusia opetuksia tänä aikana, avasin valon ja hengen ajan ilmentymälläni 

kouluttamattomien ja tietämättömien, mutta yksinkertaisten ihmisten mielen kautta. Huomenna, kun olette 

ymmärtäneet ja soveltaneet ensimmäisiä oppituntejani, teillä on henkien välinen vuoropuhelu, joka on 

korkein tavoite, johon voitte pyrkiä. Mutta aika kuluu, ennen kuin tämä viestintämuoto leviää ihmisten 

keskuudessa, ettekä tiedä, kuinka monta aikakautta kuluu, ennen kuin se on täydellinen. 

34 Olen kaikkina aikoina etsinyt muotoa puhuakseni teille, tehdäkseni itseni kuultavaksi ja 

ymmärrettäväksi, mutta te ette ole aina olleet halukkaita tai halukkaita kuulemaan jumalallista ääntä. 

Maanläheisyytenne vuoksi Minun täytyi inhimillistää itseni ja tehdä itseni aistienne havaittavaksi, jotta 

voisin tulla tunnetuksi, jotta voisin antaa teille ilmentymäni ihmisen äänenkantajan kautta, kuten olette 

kokeneet tällä hetkellä. Mutta olen ilmoittanut teille, että tämä julistuksen muoto päättyy vuonna 1950. 

35 Ihmiset, älkää unohtako, että Isänne on kertonut teille tänä päivänä, että Hän on aina etsinyt keinoa 

kommunikoida itsensä teille, jotta ymmärtäisitte, että kun ette huomenna enää vastaanota Sanaani 

välineitteni kautta, olette saavuttaneet uuden ajanjakson, jolloin alatte aistia todellisen kommunikaation 

henkenne ja Jumalallisen Hengen välillä. 

36 Tänä päivänä ja tänä aikana iloitsevat ne sielut, jotka tuntevat Pyhän Hengen läsnäolon siinä 

valossa, joka valaisee mielen ja täyttää sydämet ilolla ja innoituksella. Ne, jotka eivät ole herättäneet 

herkkyyttään tarpeeksi havaitakseen Minut, ovat janoisia ja vailla rauhaa. Tämän vuoksi sanon niille, jotka 

saavat jumalallisen inspiraation, että he kutsuvat lähimmäisensä koolle ja herättävät heidät henkisen 

tulemiseni ilosanomalla. 

37 Tämä elämä on ihmiselle jatkuva koettelemus syntymästä maalliseen kuolemaan asti. 

38 Ihmiselämä on hengelle sulatusuuni, jossa se puhdistaa itsensä, ja alasin, jolla se taotaan. On 

välttämätöntä, että ihmisellä on hengessään ihanne, usko Luojaansa ja rakkaus kohtaloaan kohtaan, jotta 

hän voi kantaa ristinsä kärsivällisesti Golgatansa huipulle asti. 

39 Ilman uskoa iankaikkiseen elämään ihminen vaipuu epätoivoon kaikissa ankarissa 

koettelemuksissa, ilman korkeita ihanteita hän vajoaa materialismiin, ja ilman voimaa kestää pettymyksiä 

hän vaipuu epätoivoon tai paheeseen. 
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40 Ihmiset tietävät kaiken tämän omasta kokemuksestaan, sillä heidän on täytynyt tuntea elämän 

surullinen puoli ja pimeys, jotta he voivat havaita valon, kun se tulee heidän silmiensä eteen. Siksi olen 

kertonut teille tänä päivänä, että sielut, jotka ovat avanneet silmänsä katsomaan viisauden ja rakkauden 

jumalallista valoa, iloitsevat. 

41 Totisesti minä sanon teille, että monet pakenevat opetustani, koska he pelkäävät henkistyvänsä; 

kuitenkaan ei järki eikä Henki puhu heissä, vaan lihan alhaiset intohimot. 

42 Kun henki elää totuudelle omistautuneena, se pakenee materialismia kuin ihminen, joka poistuu 

saastuneesta ympäristöstä. Ylempiarvoinen henki löytää onnen moraalista, jossa vallitsee rauha, jossa asuu 

rakkaus. 

43 Valoni loistaa kaikissa ihmisissä, se on armoton mutta ystävällinen ääni, joka puhuu lakkaamatta 

kaikille ihmisille. 

44 Älkää olko huolissanne niistä, jotka näennäisesti eivät kuuntele minua, sillä aikanaan heistä voi 

tulla kiihkeimpiä ja vakaimpia kääntymyksessään ja uskossaan. Ettekö muista Paavalin kääntymystä? 

45 En ota hätiköityjä askeleita. Tiedän, että iankaikkisuuden keskellä lapseni etsivät minua jossain 

vaiheessa lunastuksen kaipuussaan. Vain ihmisten on kiirehdittävä, sillä mitä kauemmin he viivyttelevät 

uudistumistaan, sitä enemmän he pidentävät sovitusaikaansa. 

46 Tämän kolmannen aikakauden valo on täyttänyt sydämenne eloisimmalla onnella, ja toivo 

maailmanrauhasta herää teissä uudestaan. Joka päivä paneudutte enemmän Herranne töihin, koska teillä on 

kasvava halu tehdä yhteistyötä tässä hengellistämistyössä. Totisesti sanon teille, että palkitsen teidät 

kaikesta siitä ajasta, jonka vietätte työhöni. Mutta älkää laiminlyökö velvollisuuksianne maan päällä 

omistautuaksenne hengellisille asioille, ennen kuin olette varmoja siitä, että olen käskenyt teitä tekemään 

niin. Silloin sinun on jätettävä työsi ja jopa rakkaasi taaksesi ja lähdettävä jonnekin ja vietävä ilosanomaa 

lähimmäisillesi. 

47 Tämän kansan joukosta nousee niitä, jotka omistautuvat palvelemiselleni. He valmistautuvat niin, 

etteivät he horju huomisissa koettelemuksissa. Kaikki ihmiset eivät osaa valmistautua taisteluun, sillä 

näette, että monet, jotka ovat kuulleet elävän Sanani, ovat jääneet vaikuttamatta ja että heidän sydämensä 

eivät ole valmiita tottelemaan. 

48 Jospa voisitte nähdä valon henget, jotka valvovat teitä, kuinka he kärsivät ihmisten sydämen 

kovuuden ja tottelemattomuuden edessä; jospa voisitte kuulla heidän hengelliset nyyhkytyksensä! Miksi 

ette noudata näiden olentojen antamia erehtymättömiä neuvoja? Ettekö ole löytäneet heistä rakastavaa ja 

myötätuntoista veljeänne, uskollista ja epäitsekästä ystävää? 

49 Muistakaa, että hyvin pian olette hengellisessä maailmassa ja että teidän on niitettävä sitä, mitä 

olette kylväneet tässä maassa. Tästä elämästä toiseen elämään siirtyminen on edelleen vakava ja ankara 

tuomio hengelle. Kukaan ei välty tältä tuomiolta, vaikka hän pitäisi itseään palvelijoistani arvokkaimpana. 

50 Tahtoni on, että siitä hetkestä lähtien, kun astutte tuohon äärettömään Kotiin, ette enää koe maan 

ahdistusta ja alatte tuntea autuutta ja iloa siitä, että olette kiivenneet toisen askeleen. 

51 Älä jätä mitään keskeneräiseksi maailmassa. Rakasta ihmisiä kuin omaa perhettäsi. Rukoilkaa 

ihmisten puolesta, vaikka he olisivat kuinka kaukana teistä, kuten rukoilette silloin, kun joku omistanne on 

poissa ja kärsii. Paranna sairaat, ja kun teet niin, muista kaikkia niitä, jotka juovat kärsimyksen maljaa 

tuona hetkenä. Jättäkää valon jälki elämäänne koko matkanne ajan, jonka kuljette laajalla merellä, jonka 

ylitätte. Älkää nukkuko, kun valoni valaisee omatuntonne. Muistakaa, että ne, jotka ovat hereillä, saavat 

innoitukseni välittää viestini lähimmäisilleen. Erottakaa itsenne kaikesta hyödyttömästä ja pahasta, jotta 

olisitte aina arvokkaita saamaan armoni. 

52 Ottakaa vastaan sielu keskuudessanne, joka tulee maan päälle ruumiillistuakseen lapseksi, ja 

seisokaa rukouksillanne myös sen sielun rinnalla, joka irrottautuu ruumiistaan ja jättää teidät. Ohjaa se 

rukouksillasi tuonpuoleisen kynnyksille. Rakastakaa lähimmäisiänne ja palvelkaa heitä joka hetki ja 

jokaisessa vaikeassa tilanteessa, jonka he joutuvat kokemaan. 

53 Elä aina hengellisesti valppaana, jotta voit antaa sydämestäsi anteeksi niille, jotka ovat loukanneet 

sinua. Ajatelkaa etukäteen, että jokainen, joka satuttaa veljeään, tekee niin vain siksi, että häneltä puuttuu 

hengellinen valo, ja minä sanon teille, että anteeksianto on ainoa asia, joka voi tuoda valoa näihin 

sydämiin. Paheksunta tai kosto lisäävät pimeyttä ja tuovat kärsimystä. 
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54 Olkaa viisaita ja rohkeita koettelemuksissa, jotta voitte jättää tämän siemenen lastenne sydämiin ja 

jotta he voivat muistaa teitä kiintymyksellä ja kiitollisuudella, kuten muistatte ensimmäisten aikojen 

patriarkat, jotka jättivät teille uskon ja rohkeuden perinnön, kuten Aabrahamille, jonka koko kansa 

tunnusti ja rakasti isänä. 

55 Tänään olen antanut teille neuvon, mutta se on taivaallinen neuvo. Sillä minulla on ilo puhua teille 

kuin Isä, koska tunnen Hengessäni lapsirakkautenne. 

56 Ihmiset, hänen aikanaan Johannes, jota kutsutaan myös Kastajaksi, kastoi vedellä ne, jotka 

uskoivat hänen profetiaansa. Tämä teko symboloi puhdistumista alkuperäisestä syyllisyydestä. Hän kertoi 

väkijoukoille, jotka tulivat Jordanille kuulemaan tiennäyttäjän sanoja: "Katso, minä kastan teidät vedellä, 

mutta hän on jo matkalla ja kastaa teidät Pyhän Hengen tulella". 

57 Tästä Jumalallisesta tulesta syntyivät kaikki henget, ne tulivat esiin puhtaina ja puhtaina. Mutta jos 

he ovat matkalla tahranneet itsensä synnillä, jonka tottelemattomuus toi mukanaan, Henkeni tuli vuodattaa 

heihin uudestaan tuhotaakseen heidän syntinsä, pyyhkiäkseen pois heidän tahrojaan ja palauttaakseen 

heidät alkuperäiseen puhtauteensa. 

58 Jos sen sijaan, että ymmärtäisitte tämän hengellisen kasteen puhdistuksena, jonka ihminen 

saavuttaa vilpittömän katumuksen kautta Luojaansa kohtaan, teette siitä riitin ja tyydytte teon symboliseen 

sisältöön - totisesti sanon teille, että henkenne ei saavuta mitään. 

59 Ne, jotka toimivat näin, elävät yhä Kasteen aikana, ja on kuin he eivät olisi uskoneet hänen 

profetioihinsa ja sanoihinsa, joissa puhuttiin hengellisestä kasteesta, jumalallisesta tulesta, jonka avulla 

Jumala puhdistaa lapsensa ja tekee heistä kuolemattomia valossa. 

60 Johannes kutsui ihmisiä luokseen aikuisina kaatamaan vettä heidän päälleen puhdistuksen 

symbolina. He tulivat hänen luokseen, kun he olivat jo tietoisia teoistaan ja heillä saattoi jo olla luja tahto 

pysyä hyvyyden, vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden tiellä. Katsokaa, kuinka ihmiskunta on 

mieluummin suorittanut symbolisen puhdistautumisen vedellä kuin tehnyt todellisen uudistumisen 

parannuksen ja vakaan parannuksen tekemisen kautta, jotka ovat syntyneet rakkaudesta Jumalaa kohtaan. 

Rituaalinen teko ei merkitse mitään ponnistelua; sydämen puhdistaminen ja kamppailu puhtaana 

pysymisestä merkitsee kuitenkin ihmiselle ponnistelua, luopumista ja jopa uhrautumista. Siksi ihmiset 

ovat mieluummin peittäneet syntinsä ulkonaisilla asioilla ja tyytyneet noudattamaan seremonioita, tiettyjä 

tekoja ja riittejä, jotka eivät paranna heidän moraalista tai hengellistä tilaansa vähääkään, jos omatunto ei 

puhu heille. 

61 Opetuslapset, tästä syystä en halua, että teidän keskuudessanne suoritetaan rituaalisia tekoja, jotta 

ette niiden suorittamisen kautta unohtaisi sitä, mikä todella vaikuttaa sieluun. 

62 Perisynti ei johdu miehen ja naisen liitosta. Minä, Luoja, määräsin tämän liiton, kun sanoin 

molemmille: "Kasva ja lisäänty". Tämä oli ensimmäinen laki. Synti oli siinä, että ihmiset käyttivät väärin 

vapaan tahdon lahjaa. 

63 Valmistautukaa ottamaan edelleen vastaan keskuuteenne lapset, jotka annan teille. Ole täysin 

tietoinen tehtävästäsi ja vastuustasi. Löydätte tämän valon opetuksestani. 

64 Tietäkää, että kun sielu inkarnoituu, se tuo mukanaan kaikki kykynsä, että sen kohtalo on jo 

kirjoitettu muistiin ja että sen ei siksi tarvitse vastaanottaa mitään maailmassa. Se tuo viestin tai 

sovitustehtävän. Joskus hän niittää (hyvää) siementä, ja joskus hän maksaa velkaa. Mutta aina tässä 

elämässä hän saa rakkauden oppitunnin, jonka hänen Isänsä antaa hänelle. 

65 Sinä, joka johdatat lapsiasi tämän elämän läpi, huolehdi siitä, että kun lapsellisen viattomuuden 

aika on ohi, he astuvat minun lakini polkua. Herättäkää heidän tunteensa, paljastakaa heille heidän 

kykynsä ja innoittakaa heitä aina hyvään, ja totisesti sanon teille, että ne, jotka saatte tällä tavoin luokseni, 

tulvivat yli siitä valosta, joka säteilee siitä jumalallisesta tulesta, joka on rakkauteni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 100  
1 Kun tulen luoksenne tuomarina, kuulette jälleen sen Jehovan äänen, joka sai ruumiinne ja 

henkenne vapisemaan ensimmäisellä aikakaudella. Tuohon aikaan ihmiset peittivät korvansa yrittäessään 

olla kuulematta Isänsä kaikkivaltiasta ääntä. Tänään sanon tälle kansalle: älkää peittäkää korvanne, älkää 

sulkeko sydäntänne Minulta, ymmärtäkää, kuinka ääretön armoni leviää koko maailmankaikkeuteen. Älä 

pelkää, haluan vain rakkautesi tarjouksen. 

2 Joka on tehnyt syntiä, on loukannut minua. Oletko tehnyt syntiä? Jos näin on, ymmärtäkää, että 

olen myös tullut Isänä ja Mestarina antamaan teille anteeksi ja opettamaan teille jälleen kerran pelastuksen 

tien. 

3 Tuomioni syntyy rakkaudesta, ei kostosta. Kun koettelen ihmisiä oikeudenmukaisuudellani, se 

johtuu siitä, että haluan pelastaa heidät. Kun otan pois kuninkaiden valtikan, se tapahtuu siksi, että haluan 

nähdä heidät nöyrinä. Kun kutsun vastuuseen ne, jotka johtavat ihmiskuntaa, se johtuu siitä, että olen 

nähnyt, etteivät he ole kylväneet rakkautta, rauhaa tai oikeudenmukaisuutta kansojensa sydämiin. Näen 

vain, että pelloille on kylvetty kuolemaa, ahdistusta, riitaa ja kurjuutta. 

4 Kuolleet huutavat hiljaa oikeutta, ja fyysisesti ja henkisesti nälkää näkevät ovat täynnä vihaa 

sydämessään päästääkseen sen ulos, kun hetki koittaa. 

5 Ihmiskunta, pyydän sovintoanne. Te ette elä Minun laissani. Sinun ja Jumalasi ja kaiken luodun 

välinen harmonia tuhoutuu. Ette rakasta toisianne veljinä ja sisarina, ja tämä on onnellisuuden salaisuus, 

jonka Jeesus paljasti teille. Mutta jos olette menettäneet keskinäisen sopusointunne, uskotteko voivanne 

säilyttää sen luomakunnan luonnollisten valtakuntien kanssa? 

6 Ihmisen käsi on loihtinut tuomion itselleen. Myrsky raivoaa hänen aivoissaan, myrsky raivoaa 

hänen sydämessään, ja kaikki tämä ilmenee myös luonnossa. Hänen elementtinsä pääsevät valloilleen, 

vuodenajat muuttuvat epäystävällisiksi, vitsaukset syntyvät ja lisääntyvät, ja tämä johtuu siitä, että 

syntinne lisääntyvät ja aiheuttavat tauteja, ja siitä, että typerä ja ylimielinen tiede ei tunnusta Luojan 

määräämää järjestystä. 

7 Jos vain kertoisin teille tämän, ette uskoisi sitä. Siksi on välttämätöntä, että voitte käsittää työnne 

tuloksen käsillänne, jotta voitte pettyä niihin. Juuri nyt olet saavuttanut sen hetken elämässäsi, jolloin koet 

kaiken sen tuloksen, mitä olet kylvänyt. 

8 Te, jotka olette kuulleet tämän sanan, kysykää Minulta sydämissänne, miksi en pysäytä tätä 

katastrofia, jonka ihmiset ovat valmistelleet tieteen avulla. Vastaan teille tähän: Ihmisen on tyhjennettävä 

täyttämänsä malja. Kansakunnat ovat rotuhulluudessaan ja kunnianhimoisissa tavoitteissaan 

valmistautuneet jo kauan sitten taisteluun tuhoamaan toisensa. Vain rakkauteni teitä kohtaan on estänyt 

sen (toistaiseksi), mutta ihmiskunta ei halunnut tunnustaa tai ymmärtää tätä jumalallisen armon todistusta. 

9 Vain hetkeksi annan hänen olla, mutta tämä lyhyt jumalallisen oikeudenmukaisuuden jakso riittää, 

jotta hän voi muistaa Luojansa rakkauden, sillä kukaan ei voi olla olemassa ilman minun lakiani tai ilman 

minun rauhaani. 

10 Ihmiset, koska olette myös kokeneet Minut tuomarina, sanokaa, onko Minun oikeuteni 

samanlainen kuin teidän. Kysykää itseltänne, ansaitsenko tulla pelätyksi vai rakastetuksi? 

11 Katsokaa, kuinka tämän opetuksen siunattu siemen on levinnyt Sanani täyttymyksenä. Suurista 

kaupungeista se on kulkenut köyhille maille ja kulkenut valtavia matkoja. Se ei katoa, vaikka se voi lakata 

olemasta yhdessä sydämessä, jossa usko kuolee; mutta siihen mennessä se on kylvetty muihin sydämiin. 

Sanani kulkee tästä maasta muihin maihin etsien sydämiä, joissa se voi itää. Kukaan ei pysty estämään 

tämän opetuksen leviämistä. 

12 Jopa nyt vehnä on sekoittunut ihmissiemeniin kaikkine epätäydellisyyksineen, koska ette ole 

tehneet itseänne tietoisiksi Opetukseni olemuksesta. Mutta kun avaatte henkenne silmät ja totuudentajunne 

herää, näette tämän ilmestyksen jumalallisen puhtauden, ja silloin otatte sen vastaan kaikella sydämenne 

rakkaudella ja kiihkolla, kannatte sitä puhtaana ja äänekkäästi sisällänne ja teette sen tunnetuksi 

ihmiskunnalle, joka on jakautunut ja kaukana laini tiestä. 

13 Jos luulette, että Sanani puhuu vain niille, jotka ovat läsnä, olette väärässä. Sanani on tarkoitettu 

jokaiselle, joka sen vastaanottaa, tänään, huomenna tai kaukaisessa tulevaisuudessa. Se on sama 

riippumatta siitä, saako hän sen äänenkannattajan, todistajan tai jäljennöksen välityksellä. 
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14 Teille, jotka olette nyt läsnä, ja teille, jotka olette tulossa, Isänne sanoo: Jos haluatte olla totuuden 

kylväjiä, hengellisen kasvattajia, rauhan ystäviä, tunnustakaa siemeneni täydellisyys ja puhdistakaa 

sydämenne. Minä valmistan yhden toisensa jälkeen taisteluun (levittämään Sanaa), näytän heille tietä ja 

valmistelen maan kylvöä varten. 

15 Päällisin puolin näyttää siltä, että aineelliset tarpeet vievät teidät muihin paikkoihin, mutta totuus 

on se, että tehtävänne oli viedä teidät sinne, näyttää teille viljelemättömien tai niukasti viljeltyjen peltojen 

laajuus, jotta voisitte sijoittaa niihin siunattua siementä, jonka Henkeni on antanut teille tällä Kolmannella 

Aikakaudella. 

16 Rukoilkaa kaikkien työntekijöiden, veljienne ja sisartenne puolesta, yhdistäkää kaikki tasa-arvon ja 

veljeyden rukoukseen. Vartioi kirkkoja, olivatpa ne suuria tai pieniä, lähellä tai kaukana. 

17 Antakaa elämän puun mehun virrata olemuksenne läpi, niin että myös hedelmänne ovat täynnä 

elämää. 

18 Opetukseni on syvällistä, opetuslapset, mutta olen antanut teille välineet sen ymmärtämiseen. 

Vastaanottakaa tuonpuoleiset olennot, jotka olen lähettänyt teille valoviestin, joka auttaa teitä etenemään 

hengellisestä jumalalliseen. Kuunnelkaa heitä, kun he neuvovat teitä poistamaan sydämestänne kaikki 

aineelliset kiintymykset, jotta voisitte nousta jumalallisuuteen. Kuka voisi paremmin puhua sinulle 

henkistymisestä kuin he? Kun he mainitsevat hengellisen kodin, he puhuvat teille tietäjinä, sillä sieltä he 

tulevat luoksenne. 

19 Nämä olennot ovat läpäisseet puhdistuksen sulatusuunin. Heidän kamppailunsa, heidän 

rikkomustensa katumuksensa, heidän kokemuksensa ja hengellinen kohotuksensa ovat olleet ansioita, 

jotka olen löytänyt heistä, ja siksi olen lähettänyt heidät ilmaisemaan itseään kansani keskuudessa. 

20 He ovat puhtaita, ja siksi he voivat puhua puhtaudesta maailmalle; he rakastavat Minua ja 

rakastavat teitä, ja siksi heillä on oikeus puhua rakkaudesta; he ovat täynnä terveyttä, ja siksi he voivat 

antaa terveyttä sairaille. 

21 Olen lähettänyt heidät esimerkkinä ihmiskunnalle. Ottakaa mallia heistä ja tehkää itsestänne 

arvokkaita puhumaan rakkaudesta, uudistumisesta, rauhasta ja henkistymisestä. Totisesti sanon teille, jos 

teette näin, kansani joukossa ei tule olemaan sellaisia tekopyhiä fariseuksia, jotka olivat hyvin huolissaan 

ulkoisesta olemuksesta ja kätkivät mätää ja saastaa sydämessään. 

22 Ne, jotka ottavat mielessään vastaan näiden olentojen säteilyä, ja ne, jotka kuulevat heidän 

sanomansa, antakaa niiden paljastaa itsensä täysin, jotta niiden muisto pysyisi lähtemättömänä kuulijoiden 

joukon sydämissä ja niiden siemen kuolemattomana ihmisten sydämissä. Muistakaa, että heidän (suora) 

yhteytensä tähän kansaan päättyy vuonna 1950. 

23 Tämän korkeamman maailman inspiraatio ohjaa ja inspiroi edelleen Herran opetuslapsia, vaikka 

huomautankin teille, että kun henkistymisenne lisääntyy, sen ilmeneminen muuttuu ajan myötä 

hienovaraisemmaksi ja valoisammaksi. 

24 Tällä tiellä teidän on kuljettava eteenpäin pysähtymättä, mutta minun on myös kerrottava teille, 

että se on kuljettava askel askeleelta eikä huikaisevassa juoksussa. 

25 Älkää vajotko tavanomaisiin rutiineihin, ymmärtäkää, milloin on tullut aika ottaa uusi askel valon 

polulla. Älä kiirehdi sen ottamista, mutta älä myöskään epäröi ottaa sitä. 

26 Oikea tapa olla vaipumatta pysähtyneisyyteen on pysyä täsmälleen Sanassani ja pidättäytyä 

kaikista pelkistä ulkoisista toimista, joilla haluaisitte korvata ohjeideni todellisen noudattamisen. 

27 Olen kanssanne myös Mestarina, Isänä ja Lääkärinä. Avatkaa sydämenne, oi ihmisjoukot, jotka 

tulette tänne kärsimyksenne taakan kanssa. Sulje silmäsi hetkeksi maalliselta, niin tunnet hengellisen 

läsnäolon. Väsynyt vaeltaja tuntee näkymättömän puun varjon, joka antaa hänelle varjoa ja vahvistaa 

häntä. Rakkautta tarvitseva sydän tuntee, että se on astunut jumalalliseen kotiin, jossa Isän ääni kuuluu 

kuin konsertissa. Sairas tuntee, että hyväntahtoinen ja armollinen käsi on liukunut hänen haavansa päälle, 

täyttänyt sen parantavalla balsamilla ja lievittänyt hänen kipuaan. 

28 Opettele tulemaan lähemmäksi Minua, opettele pyytämään Minulta, jotta voit vastaanottaa ja 

toivoa. Silloin koet, miten ihmeet paljastuvat elämässäsi. 

29 Tämä on aika, jolloin ihmisen on tehtävä oma osuutensa henkistämisessä ja uskossa, jotta uudet 

ihmeet voivat toteutua. Maailma haluaa kokea jälleen kerran ne teot, jotka Jeesus teki ihmisten silmien 

edessä. Sen vuoksi sanon teille, että teidän ei pidä itsepäisesti haluta jatkaa elämää jo menneessä ajassa. 
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Olette astuneet uuteen aikakauteen, ja siinä annan teille opetuksia, joita teille ei ole vielä paljastettu, ja 

toistan tekoni, mutta nyt hengellisessä muodossa. 

30 Teidän on oltava hereillä, opetuslapset, sillä en ainoastaan puhu teille tämän suukappaleen kautta, 

vaan teen itseni tunnetuksi hengellenne myös hetkinä, jolloin ruumiinne on unessa. Opetan teitä 

antautumaan uneen valmistautuneena ja irrottamaan sielunne maallisesta niin, että se nousee valon 

alueille, jossa se vastaanottaa profetian, jolla se valaisee tiensä ja välittää sitten viestinsä älylle. 

31 Oppilas, joka osaa ottaa Mestarinsa vastaan heti, kun hän etsii häntä, ei kompastu polullaan eikä 

pidä itseään heikkona tai hylättynä taistelussa. 

32 Opettele ymmärtämään, millaista henkistymistä haluan sinulta, jotta et lankea hurmioituneeseen 

mystiikkaan, joka sen sijaan, että auttaisi henkeäsi ymmärtämään jumalallisia opetuksia, kasaa sen eteen 

uusia epäselvyyksiä. 

33 Sisäistäkää itsenne, oppilaat, antakaa henkenne alkaa nähdä sitä elämää, joka odottaa sitä, sitä 

maailmaa, jonka aarrekammiossa on ääretöntä ihanuutta Jumaluuteni lapsille. 

34 Älkää viivyttäkö sitä hetkeä, jolloin henkenne saavuttaa tämän autuuden. 

35 Kansani kasvaa, se lisääntyy, ei ainoastaan maan päällä vaan myös hengellisessä maailmassa. 

Näiden hengellisten joukkojen joukossa on niitä, joilla oli verisiteitä kanssasi, olivatpa he sitten 

vanhempia, sisaruksia tai lapsia. 

36 Älkää yllättykö, kun kerron teille, että kansaani on niin paljon, ettei maapallolla ole tarpeeksi tilaa 

heille, ja että heitä tulee olemaan vielä paljon enemmän. Kun olen yhdistänyt heidät, eikä yksikään 

lapsistani puutu, heille annetaan kodiksi äärettömyys, se valon ja armon sfääri, jolla ei ole loppua. 

37 Täällä maan päällä Minä vain valmistelen teitä, annan teille tarvittavat ohjeet opetukseni kautta, 

jotta tietäisitte, miten lähestyä tuota elämää. Tämä ihmiskunta on vain osa Jumalan kansaa. Kaikkien on 

välttämätöntä tuntea nämä selitykset, jotta he voivat suunnata elämänsä kohti täydellisyyden ihannetta. 

Tämä jumalallinen viesti, joka on Sanani, joka on puhuttu ihmisen äänenkantajan huulilla, saavuttaa kaikki 

ihmiset tahtoni mukaisesti. Sanani on kello, joka kutsuu maailmaa, sen olemus herättää ja herättää kansat 

pohtimaan henkistymistä, sielun kohtaloa tämän elämän jälkeen. 

38 Niin kauan kuin uskonnolliset yhteisöt pysyvät syvässä unessa eivätkä poistu tavanomaisilta 

poluiltaan, ei tapahdu hengellistä heräämistä eikä hengellisten ihanteiden toteuttamista, eikä näin ollen 

ihmisten välille synny rauhaa eikä tilaa aktiiviselle hyväntekeväisyydelle; valo, joka ratkaisee vakavat 

inhimilliset ristiriidat, ei pysty loistamaan. 

39 Te, jotka kuuntelette minua, olen kutsunut "kansakseni", koska olen uskonut opetukseni teille, jotta 

voitte kutsua ihmisiä - ei ensisijaisesti liittymään seuraanne, sillä kärsitte vielä monista puutteista - vaan 

kulkemaan todella laini polkua, joka on aivan varmasti täydellinen. 

40 Kaukana teistä, hajallaan maan kansojen keskuudessa, piilossa suurten ihmismassojen 

keskuudessa, on monia ihmisiä, jotka ovat kansani lapsia, koska he elävät minun laissani ja koska heidän 

ihanteenaan on saavuttaa Isän innoittama henkistyminen lähimmäisenrakkauden kautta. Toisaalta niiden 

läsnäolijoiden joukossa, jotka kuulevat Sanaani päivästä toiseen, on joitakin, joiden en voi vielä katsoa 

kuuluvan kansaani, vaikka he ovat kuulleet Minua vuodesta toiseen; sillä rakkauden sijasta he osoittavat 

pahaa tahtoa, avuliaisuuden sijasta itsekkyyttä; sen sijaan, että heillä olisi hengellisen täydellisyyden 

ihanne, heissä vallitsee egoismi, ja he tavoittelevat kaikkea, mikä imartelee heidän turhamaisuuttaan. 

41 Sanoin opetuslapsilleni tuolloin: "Minä teen teistä valtakuntani perillisiä"; mutta älkää luulko, että 

he olisivat tulleet tuon armon arvoisiksi, koska he elivät Mestarinsa kanssa. Muistakaa, että vaikka eräs oli 

istunut monta kertaa syömässä Mestarinsa kanssa, elänyt hänen kanssaan ja kuullut usein hänen sanansa, 

hän ei ollut arvollinen ottamaan vastaan sitä taivaallista testamenttia, jonka Mestari uskoi opetuslapsilleen 

istuessaan pöytään heidän kanssaan viimeisen kerran. 

42 Isän valtakunta on kaikkien lasten perintö, ja tämä armo voidaan saavuttaa vain hengen suurten 

ansioiden kautta. Haluan, ettette pidä mahdottomana saavuttaa armoa, joka tuo teidät lähemmäs Minua. 

43 Älkää olko surullisia, kun kuulette Sanassani, että pääsette Luvattuun maahan vain suurten 

ponnistelujen ja vaivannäön avulla. Iloitkaa, sillä se, joka suuntaa elämänsä tähän päämäärään, ei joudu 

pettymään eikä näe itseään petetyksi. Hänelle ei tapahdu niin kuin monille muille, jotka tavoittelevat 

maailman loistoa, mutta eivät saavuta sitä monien ponnistelujen jälkeen, tai jotka saavuttavat sen, mutta 

joutuvat pian kokemaan kärsimystä nähdessään sen haihtuvan, kunnes siitä ei ole jäljellä mitään. 
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44 Opetukseni, opetuslapset, osoittaa teille, että ottamatta askeltakaan pois inhimillisistä 

velvollisuuksistanne ja tämän elämän jaloista päämääristä, teidän pitäisi aina tuntea sisällänne halu siirtyä 

kohti Jumalaa ja tulla arvoisiksi saavuttamaan teille luvattu korkea palkinto. 

45 Ruumis on niin tiiviisti yhteydessä sieluun, että kun se tietää, että sen ruumiillinen kuori kärsii, se 

tuntee, että paha on sen sisällä. Sielut, käyttäkää parantavaa balsamiani ja parantakaa ruumiinne; antakaa 

sen nousta kivun yläpuolelle, antakaa sille uskoa ja toivoa. 

46 Tulette surullisina ja valitatte Minulle kärsimyksiänne. Mutta Mestari kertoo teille, että vaikka 

Hänellä on paljon kipua parannettavana lastensa keskuudessa, Hän ojentaa armollisen kätensä ja koskettaa 

teitä, jotta voisitte tuntea Hänen hyväilynsä ihmeen ja nousta terveenä ylös ja todistaa siitä, jotta muutkin 

voisivat yhä tulla Hänen luokseen. 

47 Ne, jotka osaavat voittaa elämän vastoinkäymiset, eivät koskaan anna niiden vaivata sieluaan. 

Katsokaa, kuinka he ottavat läsnäoloni täällä vastaan iloiten opetuslastensa sydämissä, kun taas se, joka 

antoi koettelemusten voittaa itsensä, tulee surullisena ja masentuneena. Sen sijaan, että hän lähettäisi 

hengellisen ylistysvirren Minulle, hän näyttää Minulle vain tuskansa ja kyyneleensä. Otan vastaan tämän 

kärsimysuhrin, mutta haluan sinun muuttavan sen uskon, luottamuksen ja rauhan uhriksi. 

48 Kysyt Minulta, voinko tehdä mitään puolestasi? Ah, pienet lapseni, jo ennen kuin kysytte Minulta, 

olen antanut käsiinne sen, mitä tarvitsette! Mutta kun kamppailette elämässä ja kuljette tietänne ilman 

uskon valoa, ette kykene tuntemaan läsnäoloani, ette tunnistamaan sitä, mitä annan hengellenne, ettekä 

näkemään uuden päivän valoa, joka odottaa vain heräämistänne, jotta voisitte nähdä sen loistavan täysin. 

49 Kysykää niiltä, jotka ovat nähneet ihmeen toteutuvan elämässään, kysykää niiltä, jotka tulevat 

tänne iloisena, joka heijastuu heidän kasvoiltaan. He avaavat sinulle kirjan, jossa on heidän todistuksensa, 

josta luet tarinan, joka toimii opettavana esimerkkinä ja kannustimena uskollesi. 

50 Kuinka voitte uskoa, että rakastan vähemmän sitä, joka kärsii enemmän? Miten voit pitää kipuasi 

merkkinä siitä, etten rakasta sinua? Kunpa vain ymmärtäisitte, että tulin luoksenne juuri rakkaudesta! 

Enkö ole sanonut teille, että vanhurskas on jo pelastunut ja että terve ei tarvitse lääkäriä? Jos tunnette 

itsenne sairaiksi ja kun tutkitte itseänne omantuntonne valossa, tunnustatte itsenne syntisiksi, tietäkää, että 

olen tullut etsimään juuri teitä. 

51 Jos uskotte, että Jumala on joskus vuodattanut kyyneleitä, se ei varmasti ole tapahtunut niiden 

vuoksi, jotka nauttivat Hänen taivaallisesta valtakunnastaan, vaan niiden vuoksi, jotka ovat hämmentyneitä 

tai itkevät. 

52 Katsokaa tässä täydellistä tietä, sillä Minun Sanassani on valo, joka johtaa täydellisyyteen. 

53 Henkeni astuu Hänen todelliseen temppeliinsä, joka on sydämesi. Sieltä käsin olette soittaneet 

Minulle ja pyytäneet Minua tulemaan ja antamaan teille Sanani, ja niinpä olen täällä. 

54 Te uskotte minuun ja puhutte nimeäni uskollisesti. Se, joka noudattaa opetuksiani ja toimii niiden 

mukaisesti, tulee lunastetuksi. 

55 Sielusi ei voi kadota hämmennyksen pimeyteen, koska Golgatan ristillä vuodatettu Vereni rohkaisi 

sieluasi lähtemään evoluutionsa vaelluksille ja seuraamaan Mestarinsa jalanjälkiä. Ostin sinut Vereni, 

Rakkauteni hinnalla. Siitä lähtien teitä on valmisteltu nousemaan kuolleista. 

56 Kun kuulette Minun puhuvan tällä tavoin, tunnustatte sisällänne, että olette syntisiä Minun 

edessäni, ja kun tunnette henkenne rauhoittuvan, koska olette kuunnelleet omantunnon nuhtelua, löydätte 

rakkauden yhteyden Jumaluuteni kanssa. 

57 Tämä sinua lähestyvä rakkaus on ovi taivasten valtakuntaan, joka avautuu henkesi edessä ikuisena 

kutsuna. 

58 Kuka lapsistani on tullut uskossaan heikoksi ja eksynyt elämän tieltä, jonka puoleen en olisi 

kääntynyt antaakseni hänelle elämän? Ketä niistä, jotka kärsivät hiljaisuudessa, en ole kuullut? Kuka maan 

päällä oleva orpo lapsi ei ole elämässään tuntenut lohduttavan Marian läsnäoloa ja lohdutusta? Kuka 

kuolemansairas ei ole kuullut sisimmässään samaa ääntä, joka kerran sanoi Lasarukselle: "Nouse ja 

kävele"? Minä olen Kristus, maailman lohtu ja valo. Seuraan sinua uskossasi tai epäilyksessäsi, koska 

tiedän, että jopa se, joka kieltää minut eniten, on lopulta kanssani ja joutuu tekojensa sovituspainon 

alaiseksi. 

59 Tulkaa luokseni, kaikki te, joita kärsimys painaa, ja minä annan teille puhtautta Sanani avulla. 

Sitten, kun ette enää kuule minua, tunnette edelleen rakastavaa seuraani. 
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60 Vastaanottakaa valoni, niin että se valaisee elämänpolunne ja vapauttaa teidät tietoisuuden 

sumentumisesta kuoleman hetkellä. Silloin, kun ylitätte tuonpuoleisen kynnyksen, tiedätte, kuka olette, 

kuka olette olleet ja kuka tulette olemaan. 

Kuunnelkaa vertaukseni: 

61 Olipa kerran kuningas, joka alamaistensa ympäröimänä juhli voittoa, jonka hän oli saavuttanut 

kapinallisesta kansasta, josta tuli hänen vasallinsa. 

62 Kuningas ja hänen kansansa lauloivat voitonvirren. Silloin kuningas puhui kansalleen näin: 

"Käteni voima on voittanut ja saanut valtakuntani kasvamaan; mutta valloitettuja minä rakastan niin kuin 

minä rakastan teitä, annan heille tiloillani peltoja, joilla he voivat viljellä viiniköynnöksiä, ja minun tahtoni 

on, että te rakastatte heitä niin kuin minä rakastan heitä." 

63 Aika kului, ja niiden ihmisten joukosta, jotka tuon kuninkaan rakkaus ja vanhurskaus olivat 

saaneet heidät puolelleen, nousi mies, joka kapinoi herraansa vastaan ja yritti tappaa hänet nukkuessaan, 

mutta haavoitti häntä vain. 

64 Rikoksensa edessä tuo mies pakeni peloissaan piiloon pimeimpiin metsiin, kun kuningas valitti 

alamaisensa kiittämättömyyttä ja poissaoloa, sillä hänen sydämensä rakasti häntä suuresti. 

65 Kyseinen mies joutui pakomatkallaan kuninkaan vihamielisen kansan vangiksi, ja kun häntä 

syytettiin siitä, että hän oli sen alamainen, jonka hallintoa he eivät tunnustaneet, tämä kauhuissaan huusi 

kovaan ääneen, että hän oli karkuri, koska oli juuri tappanut kuninkaan. Mutta he eivät uskoneet häntä, 

vaan tuomitsivat hänet kuolemaan roviolla, koska hän oli jo aiemmin kärsinyt marttyyrikuoleman. 

Kun hän oli jo vuotanut verta ja hänet oli heitetty tuleen, tapahtui, että kuningas kulki ohi 

palvelijoidensa kanssa, jotka etsivät kapinallista, ja kun hän näki, mitä täällä tapahtui, hallitsija nosti 

käsivartensa ja sanoi kätyreille: "Mitä teette, kapinalliset?" "Mitä teette, kapinalliset?" Ja kuninkaan 

majesteettisen ja komentavan äänen kuullessaan kapinalliset kumartuivat hänen eteensä. 

66 Kiittämätön alamainen, joka yhä makasi tulen lähellä kahleissa odottaen vain tuomionsa 

täytäntöönpanoa, hämmästyi ja kauhistui nähdessään, että kuningas ei ollut kuollut ja että hän lähestyi 

häntä askel askeleelta ja vapautti hänet. Hän vei hänet pois tulen luota ja hoiti hänen haavansa. Sitten hän 

antoi hänelle viiniä juotavaksi, puki hänet uuteen valkoiseen vaatteeseen, suuteli häntä otsalle ja sanoi 

hänelle: "Alamainen, miksi olet paennut minua? Miksi olet loukannut minua? Älä vastaa minulle sanoilla, 

haluan vain sinun tietävän, että rakastan sinua, ja sanon sinulle nyt, tule ja seuraa minua." 

Ne ihmiset, jotka näkivät nämä armon kohtaukset, huusivat hämmästyneinä ja sisäisesti muuttuneina: 

"Hosanna, hosanna!" He tunnustautuivat tuon kuninkaan kuuliaisiksi vasalleiksi ja saivat herraltaan vain 

etuja, ja alamainen, joka kerran kapinoi, kun hän oli hukkunut niin suureen rakkauteen kuninkaaltaan, 

päätti maksaa takaisin nuo rajattoman kiintymyksen osoitukset rakastamalla ja palvomalla ikuisesti 

herraansa, joka oli valloittanut hänet niin täydellisillä teoillaan. 

(vertauksen loppu) 

67 Katsokaa, ihmiset, kuinka selvä onkaan Minun Sanani! Silti ihmiset taistelevat Minua vastaan ja 

menettävät ystävyytensä Minun kanssani. 

68 Mitä pahaa olen tehnyt ihmisille? Mitä haittaa opetuksestani ja laistani on heille? 

69 Tietäkää, että niin usein kuin loukkaatte Minua, saatte joka kerta anteeksi. Mutta silloin teidän on 

myös annettava anteeksi vihollisillenne, kun he loukkaavat teitä. 

70 Rakastan sinua, ja kun otat askeleen pois luotani, otan saman askeleen lähestyäkseni sinua. Jos 

suljet temppelisi portit minulta, koputan niihin, kunnes avaat ne ja pääsen sisään. 

71 Jos uskotte, että olette jo lunastettu, koska olin ristillä, ymmärtäkää myös tämä, että teidän on 

osoitettava olevanne tuon pelastuksen arvoisia ja seurattava tuota esimerkkiä. 

72 Minun kanssani ovat ne, jotka tekivät syntiä ja ovat tänään siunattuja, ne, jotka pilkkasivat ja 

saavat tänään rakkauden sanani huulilleen. Aviorikolliset, joilla ei ollut rauhaa omallatunnolleen, ovat 

saaneet anteeksiannon, niin etteivät he enää tee syntiä, sillä minä olen ylösnousemus ja elämä. 

73 Koska te olette jumalallisen Sanan opetuslapsia ja perillisiä, älkää enää pilkatko. Muistakaa, että 

olen antanut teille miellyttävän kielen, jolla voitte ilmaista jokaisen ajatuksen, inspiraation ja tunteen. 

74 Tämä on Minun Sanani, sekä kouluttamattomille että koulutetuille. 
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75 Olkaa "Hyvät ihmiset", olkaa kuin tyhjä peili, jotta kaikki voivat uskoa, että olen kanssanne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 101  
1 Jos lampaat eivät huuda paimenta, paimen etsii niitä johdattaakseen ne esteelle. 

2 Opetuslapset, valmistelen teitä, jotta lähtöni jälkeen voisitte kulkea maakunnasta toiseen ja levittää 

ilosanomaa siitä, että Mestari on ollut ihmisten keskellä. Tuolloin äänenkantajieni mielet sulkeutuvat tältä 

julistukselta, Jumalallinen säteeni ja henkiset lapseni eivät enää ilmene tässä muodossa. Kaikki muuttuu 

vuoden 1950 jälkeen. Mutta jos ne, jotka ovat olleet hengellisten lahjojen äänitorvia ja kantajia, pysyvät 

sinnikkäästi varustautumisessaan ja hengellisessä kohottamisessaan, he ovat ne, jotka ensin saavuttavat 

hengeltä hengelle käytävän keskustelun ja sitten opettavat sitä uskovien joukoille. 

3 Opetuslapseni huulet olkoot valmiit tarjoamaan lohtua tarvitseville, ja heidän kotinsa olkoot 

valmiit ottamaan vastaan ne, jotka tulevat rauhaa toivoen. 

4 Kaikki työntekijäni eivät lähde tekemään totuuttani tunnetuksi. Jotkut odottavat edelleen 

lähimmäisiään, kun taas toiset etsivät heitä kyliinsä, maakuntiinsa ja kansakuntiinsa. 

5 Henkiolennot, jotka ovat suojelleet sinua, ovat ympärilläsi ja antavat sinulle inspiraatiota, voimaa 

ja uskoa matkallasi. 

6 Kuunnelkaa ensin Minua, oppikaa Minulta, pankaa se käytäntöön ja rukoilkaa tämän maailman 

puolesta, joka tuhoutuu ja vuotaa kuiviin. Jos odotat, että Isä yksin huolehtii maailmasta, olet erehtynyt: 

sinun on kannettava suuri osa tämän ristin taakasta. 

7 Omat kärsimyksesi eivät saa saada sinua unohtamaan niitä, jotka elävät jatkuvassa epätoivossa ja 

pelossa. Vaikeutesi ja vaikeutesi jokapäiväisessä elämässä ovat suuria, mutta et voi verrata niitä niihin, 

jotka painavat joitakin lähimmäisiäsi. 

8 Tiedän hyvin, että monet sydämet ovat tällä hetkellä kuurot kutsulleni, kaukana minusta, täysin 

keskittyneinä kunnianhimoisiin suunnitelmiinsa ja vihamielisyyteensä. Mutta miksi teillä on myös hetkiä, 

jolloin olette kuuroja innoituksilleni ja olette huolimattomia hengellisellä polulla, jonka olen merkinnyt 

teille? Älkää teeskennelkö, että lihan kuriton käyttäytyminen ja alati kasvavat tarpeenne ja huolenne ovat 

ne, jotka vievät teidät kauemmas Minusta. 

9 Olen kaikkialla, joka käänteessä voitte löytää tilaisuuden soveltaa opetuksiani, sillä hengelle on 

aina aikaa ja tilaisuus täyttää tehtävänsä, jopa aineellisissa töissä. 

10 Mieti töitäsi viisi minuuttia joka päivä, arvioi itseäsi ja tee päätös parantaa itseäsi yhä enemmän. 

11 Rukous on hengen suojaava puolustus, ase ja kilpi. Turvaudu aina siihen, niin et ole heikko. 

12 Puhun teille yksinkertaisin sanoin, jotka ovat kaikkien ymmärrettävissä. En ole tehnyt teihin 

vaikutusta hienoilla ilmaisuilla, en käsittämättömillä filosofioilla enkä puhunut teille vieraita sanoja. 

Sanani suuruus piilee sen yksinkertaisuudessa. Tutustu siihen ja tutki sitä. 

13 Tunnustakaa hengellisesti Minulle tietäen, että löydän, mitä kätkette sydämenne pohjassa. 

Syntyköön sydämissänne todellinen parannus ja pyrkikää tulemaan luokseni yhä puhtaammin. 

14 Oppikaa kaikki tämä, ja teidät tunnistetaan opetuslapsikseni matkallanne. Kun jotkut tunnistavat 

pelastuksen lahjasi, he haluavat ostaa salaisuutesi - toiset hyvissä aikeissa, toiset hyötyäkseen. Mutta 

teidän on kerrottava heille, että kärsivien kanssaihmisten auttamisen salaisuus on lähimmäisenrakkaus ja 

että kaikilla on tämä kyky. 

15 Sinulla on kykyjä, joilla voit hämmästyttää maailmaa. Henkisen näön lahjan avulla te ennustatte ja 

olette jopa tieteen ennustuksia parempia. 

16 Työntekijöideni, jopa kaikkein vähäisimpienkin, kautta teen ihmeitä. Se on aika, jolloin 

yksinkertaiset ja kouluttamattomat kiittävät Minua siitä, että olen antanut armoni hänelle ja tehnyt hänestä 

palvelijani. Sillä ihmisessä, jolla on kouluttamaton mieli, voi piillä korkea henki, jonka vain minä 

tunnistan. 

17 Olen nähnyt monien huokaavan ja nyyhkyttävän kuilun reunalla, koska heidän ruumiillinen 

kuorensa on ollut kuriton ja kesyttämätön. Mutta heidän sielunsa, joka kamppailee voittaakseen lihan 

eksytykset, on nostanut itsensä rukouksessa puoleeni ja sanonut: "Herra, jos Sinä et tule avukseni, minä 

tuhoudun." - Silloin Mestari on kääntynyt heidän puoleensa saadakseen kapinallisen aineen taipumaan 

sanalla tai koettelemuksella ja antaakseen sielulle voimaa voittaa inhimilliset intohimot ja heikkoudet. 
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18 Nämä ovat niitä, jotka, vaikka he ovat hengeltään köyhiä ja alhaisia maan päällä, ovat nykyään 

varustettuja voimalla, ja heidän huulensa puhuvat syvällisiä opetuksia, ja rakkaudella he parantavat 

sairauksia, joita muiden oli mahdotonta parantaa. 

19 Voisitko vastata kysymyksiini aiemmasta opetuksestani? 

20 Kirja on edelleen siellä, avattuna samalle sivulle, jonka näytin teille viimeksi, mutta on 

välttämätöntä jatkaa ilman viivyttelyä. Siksi annan Sanani pysyä painettuna omaatuntoonne, jotta se voi 

tulla luoksenne, kun tarvitsette sitä. 

21 Minä olen elämän kirja. Huolehdin siitä, että jokainen teistä on pieni tiedon kirja; tätä tarkoitusta 

varten kirjoitan parhaillaan opetuksiani sydämeenne. Huomenna tämä opetus saavuttaa kaikki kansat ja 

kodit, mutta jo nyt voitte sanoa, että teillä on ollut etuoikeus olla kuuntelijoitani tämän julistuksen aikana. 

22 Soitin niille, jotka luulivat olevansa hylätyt, niille, jotka tuntuivat olevan tarpeettomia ihmiskunnan 

sisällä, niille, jotka kärsivät nöyryytystä, jotkut jopa rakkaidensa käsissä, ja annoin tämän rakkauden kirjan 

heidän käsiinsä. 

23 Olette nähneet uuden aikakauden kynnyksellä, mutta ette voi sanoa, että olette jo kokeneet kaiken. 

Siksi valmistelen teitä huolellisesti. Kun näette tämän opetuksen loistavan kirkkaana tulevaisuudessa, sen 

valo ei saa teitä hämmentää eikä sokaista. Opetuslapsista teistä tulee totuuden sotilaita, jotka ovat valmiita 

puolustamaan itseänne; tätä varten ilmoitan teille, mitkä ovat ne aseet, joilla teidän on taisteltava. Mutta 

jos olette unohtaneet, minun ei ole tarpeetonta muistuttaa teitä siitä, että aseet, joilla voitte olla 

voittamattomia, ovat nämä: rukous, laupeus, anteeksianto, vilpittömyys, nöyryys, kiihko 

oikeudenmukaisuuden ja hyvän puolesta ja rakkaus. 

24 Teidän oli määrä elää maan päällä, ja kun pettymyksenne ja vastoinkäymiset saivat teidät 

kysymään Jumalan salattua neuvoa, saitte välittömästi jumalallisen vastauksen, kun teidät kutsuttiin 

kuulemaan Sanaani, joka on hellittelyä ja balsamia ja samalla myös laki. 

25 Kun kuulette Minun puhuvan Isänä, Mestarina ja Jumalana, suuntaatte elämänne uudelleen, koska 

tiedätte nyt, että tarkoitus, jota varten teidät luotiin ja lähetettiin maailmaan, on saavuttaa Minut. 

26 Kuka muu kuin minä olisi paljastanut teille kohtalonne ja paljastanut teille hengelliset lahjanne? 

27 Opetuslapseni Johannes näki tempauksessaan tämän ajan, teidän hengellisten lahjojenne 

avautumisen; mutta hän näki sen vain. Ensin Jumalallisen Karitsan täytyi tulla luoksenne avaamaan tuon 

Ikuisen Viisauden ja Täydellisen Vanhurskauden Kirjan kuudes sinetti, jotta voisitte ymmärtää sen. 

28 Polku, jonka näytän teille tänään, on valaistu totuuden valolla, jotta voitte tavoittaa Minut. Tällä 

tiellä kohtaatte monia koettelemuksia, ja teille tarjoutuu monia tilaisuuksia tutkia lakiani, tuntea 

kohtalonne ja omistautua sen täyttämiselle. 

29 Jokainen päivä tuo mukanaan koettelemuksia, ja minä näen, miten otatte ne vastaan, ja pohdin, 

millaisia hedelmiä tarjoatte Minulle. Monet näistä koettelemuksista ovat vähäisiä, mutta niiden kautta voit 

aloittaa elämän, joka on täynnä parannusta ja täydellisyyttä. Mutta ilman, että pääsette perille niistä, 

hylkäätte ne, ja jos teette niin, miten voitte valmistautua ankarampiin koettelemuksiin? Tuomio, jonka 

annan teoistanne, ei ole ankara, vaan se on teitä rakastavan hellä Isän tuomio, joka neuvoo teitä, jotta 

voisitte aina edistyä Laini harjoittamisessa ja osoittaa rauhaanne ja hengellistä voimaa. Mutta minä etsin ja 

rakastan kaikkia lapsiani, en käänny pois siitä, joka tekee rikkomuksen, vaan annan hänelle anteeksi ja 

tarjoan hänelle tilaisuuden korjata tapansa ja palata oikealle tielle. 

Niiden joukossa, jotka seuraavat Minua, on niitä, jotka eivät ole kyenneet vapautumaan synneistään; 

mutta toiset, jotka rukoilevat kiihkeästi niin kauan kuin he uskovat saavuttaneensa voiton (elämässä), 

unohtavat ohjeeni, kun heitä loukataan itserakkaudessaan tai ylpeydessään, ja sallivat huonojen 

taipumustensa paljastua. Kuka voisi piiloutua Minulta, joka tunnen ajatuksesi ja olemuksesi alkuperän? 

30 Vaikka ihminen ei voi tunkeutua lähimmäisensä sydämeen puolustaakseen hänen asiaansa, Minä 

huolehdin siitä, oli se sitten oikeudenmukaista tai epäoikeudenmukaista, Minä puolustan teitä ja rakastan 

teitä. 

31 Kuuntele sanojani, ettet kompastu etkä tuo kärsimyksen maljaa huulillesi. Miksi ette halua 

ymmärtää kohtaloanne rakastaa, suurta tehtäväänne? Miksi ette tee minun kaltaisiani tekoja, koska 

tunnette, että pystytte suorittamaan sen, mitä pyydän teiltä, koska olette osa Olentoani ja siksi varustettu 

suurilla ominaisuuksilla? 
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32 En halua teidän tuntevan oloanne loukkaantuneeksi, kun otatte vastaan Sanani, vaan haluan 

pikemminkin istuttaa sen avulla teihin uutta rohkeutta. Jos kerran sanoin teille: "Teidän tahtonne on 

minun", muistakaa, että kun alistutte lailleni, teette minun tahtoni. Hyväksyn hyvät päätöksenne ja 

päätöksenne, ja olette tunteneet rauhani ja siunaukseni laskeutuvan sydämeenne aina, kun täytätte 

velvollisuutenne rakastaa. 

33 Pyrkikää tekemään hyvää, rukoilkaa innokkaasti ja rakastakaa lähimmäistänne. Anna henkesi 

kasvaa ja tuntea olosi vahvaksi ja mahtavaksi suorittaessasi tehtäväänsä. 

34 Minulle on ollut mieluisaa, että olette köyhiä tällä hetkellä, mutta en jätä teitä ilman jokapäiväistä 

leipää. Jos pidättelen teiltä jotakin, annan teille vastineeksi Hengen leipää, iankaikkisen elämän leipää, ja 

kutsun teitä ihmiskunnan hyväntekijöiksi. 

35 Minun Damiana Oviedon kautta ilmoittamani vierailun ajat ovat saapuneet. Kansakunnat 

taistelevat toisiaan vastaan sodissaan, ja nälänhätä ja rutto leviävät ihmiskunnan ylle. Luonnonvoimat 

päästetään valloilleen. Sanoin ensimmäisen äänenkantajan kautta: "Ajat tulevat muuttumaan, ja kun näette 

ihmistieteiden osoittavan suuria edistyksen merkkejä, teette parannuksen ja opitte minulta tuomaan 

ihmiskunnalle rauhan sanoman. 

36 Olette kaikki valaistuneita, ja jopa maailman syrjäisimmässä kolkassa, jossa on yksi opetuslapseni, 

Henkeni on läsnä, levittää valoa ja voimaa, ratkaisee ongelmia ja poistaa esteitä. Te, jotka olette olleet 

Minun leimaamiani tänä aikana - rukoilkaa niiden puolesta, joilla ei ole ollut etuoikeutta tuntea tätä 

ilmestystä, jonka annan teille. 

37 Levätkää tämän lyhyen ajanjakson aikana, jonka aikana siunaan teitä ja annan teille rauhani, sillä 

teidän on täytettävä sovitusvelvollisuutenne; sitä varten olen antanut teille armon ottaa vastaan uusi 

maallinen ruumis. Rakkauteni antaa teille tämän tilaisuuden, jotta voitte tavoittaa Minut. Miten voisi olla 

Minun tahtoni, että tulette läsnäolooni sielussanne oleva kipu? Mutta te, jotka kuulette minua, tulette 

tietämään, että minun sanani ei enää poistu teidän omastatunnostanne. Mutta kuinka moni ei halua tulla, 

vaikka kutsun heitä: he ovat niitä, jotka jahtaavat nautintoa elämänsä korkeimpana päämääränä ja joiden 

lakina on vain heidän vapaan tahtonsa sanelema. En jätä heitä, koska he eivät halua seurata Minua, 

päinvastoin, he ovat niitä, joita etsin eniten, koska tiedän, että he kaikista ihmisistä nostavat katseensa 

Minuun, kun kipu on hyvin suuri heidän sydämissään. 

38 Noina katumuksen hetkinä otan kaiken vastaan ja annan kaiken anteeksi. Mutta kun jotkut 

uudistuvat koko elämänsä ajan, toiset unohtavat rakkauden osoitukseni heti, kun he ovat saaneet rauhan ja 

terveyden takaisin ja tuntevat itsensä jälleen vahvoiksi, ja he etääntyvät entisestään. He eivät ole osanneet 

käyttää elämän heille antamaa hyvää tilaisuutta palata oikealle tielle. Sitten kutsun heidät pois 

tuonpuoleiseen, jotta heidän henkensä voi pohtia itseään aineen vaikutuksen ja kaiken sen ulkopuolella, 

mikä sitoi sen maailmaan. 

39 Kuinka monelle ihmiselle lähetän tämän kutsun päivästä toiseen! He puhdistavat itsensä 

Jumalallisen Oikeuteni valossa ennen paluutaan, eivätkä näin puhdistetut tahraa itseään enää lialla, koska 

he tulevat vakaasti päättäväisinä tekemään ansiokkaita töitä - töitä, jotka miellyttävät Herraa ja ovat Hänen 

arvoisiaan. 

40 Kuinka moni teistä joutuu palaamaan Maahan yrittäessään suorittaa tehtävää, jonka tekemättä 

jättäminen ei ole onnistunut, tai etsiessään tilaisuutta hyvittää tekemänsä virheet! 

41 Miettikää, että vaikka monilla teistä on ollut riittävästi aikaa kuulla Minua ja oppia Minulta, olette 

elämänne viimeisiä vuosia, eikä teillä ole enää aikaa kylvää sitä, mitä olette keränneet henkeenne niin 

suurella rakkaudella. Mutta älkää olko huolissanne, Minä olen Elämä, ja annan teidän elää, jotta voitte 

kylvää sydämiin sen siemenen, jota niin kiihkeästi haluatte viljellä. 

42 Minua kuuntelevien joukosta ei puutu yhtään sellaista, joka luulee ymmärtävänsä paljon 

jumalallisista opetuksista, mutta sisäisesti epäilee ja kieltää tämän sanan. Mutta hän ei voi kieltää sitä 

tosiasiaa, että hänen sydämensä on vapissut ja sykkinyt hänelle tuntemattomalla tavalla. Hän yrittää 

unohtaa tietyt sanat, jotka osoitin hänelle, mutta hän ei pysty siihen, ja hän menettää jopa joitakin unen 

tunteja, jolloin hän kuulee tuon huomaamattoman ja yksinkertaisen sanan kaiun. Syynä tähän on se, että 

hänen omatuntonsa kertoo hänelle, että tuon sanan takana oli valo, joka paljasti, mitä hän kätki 

sydämessään, ja puhui hänelle siitä, mitä vain hän tiesi. 
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43 Tässä on toinen sivu elämän kirjasta, jonka armollinen Käteni on kirjoittanut. Olen puhunut 

hengellesi, sillä olen aina tehnyt itseni tunnetuksi ihmisille. Muoto, jossa nyt ilmenen, ei ole uusi eikä 

outo. Vain hänelle, joka on materialisoitunut, se voi tuntua oudolta tai mahdottomalta. Toisaalta hänelle, 

joka odotti Minua, on luonnollisinta ja oikeinta kuulla Isän ääni sisällään. Vain ne neitsyet, jotka osasivat 

valvoa palavien lamppujen kanssa, kuulivat sulhasen äänen, kun hän tuli keskiyöllä. 

44 Oli niitä, jotka minun täytyi kutsua kerran, kahdesti ja kolmannen kerran, joidenkin ei tarvinnut 

vain kuulla Minua, vaan heidän täytyi myös mennä kaiken pohjalle sytyttääkseen uskonsa, ja jotkut 

pilkkasivat Työtäni; mutta myöhemmin, kun tein ihmeen heidän tiellään, he tunnustivat katuen ja 

pelokkaina, että Hän, joka puhui, oli Jumalan Sana, Jumalallinen Mestari. Tämä on paras opetukseni: 

olkaa kärsivällisiä lähimmäistenne kanssa; jos he epäilevät opetusta, älkää koskaan vastatko 

haukkumisella haukkumiseen. 

45 Autuaita ovat ne, jotka yrittävät piilottaa silmiltäni sen tuskan, jota ihmiset aiheuttavat heille 

pilkalla ja sydämettömyydellään. Autuaita ovat ne, jotka eivät valita, vaan kiittävät minua, sillä 

koettelemuksista huolimatta armoni seuraa heitä kaikkialle. 

46 Mitä sellaista voitte piilottaa katseeltani, jota se ei löytäisi? Palkitsen teidät, näette aina rauhan 

sateenkaaren ilmestyvän myrskyjen jälkeen. Jatkakaa opetukseni keräämistä kuin aarteen, antakaa sen 

muuttua teoksi, niin että rakkaudellisuus puhdistuu sydämissänne. 

47 Teidän joukossanne on niitä, jotka aiemmin nauttivat pahasta, jotka tunsivat olonsa mukavaksi 

vihassa ja turmeltuneisuudessa, mutta pelkäsivät rakkautta, laupeutta ja nöyryyttä. Nyt heitä virkistää 

heidän sisäinen muutoksensa, heidän uudistumisensa. Henkesi on jo saamassa vallan lihastasi. Nyt iloitset, 

kun teet hyvää, nautit armon harjoittamisesta ja tunnet tyydytystä olemalla lempeä ja nöyrä. Alat tuntea 

väristystä ja vastenmielisyyttä turmeltuneisuutta kohtaan. Ei ole ketään, joka kuunneltuaan minua ei olisi 

muuttanut elämäänsä jollakin tavalla. Kuka voisi sanoa, ettei ole tuntenut todellista terveyttä virtaavan 

olemuksensa läpi saatuaan Korkeimman Lääkärin parantavan balsamin keholleen ja sielulleen? Kuinka 

monta ihmettä yksin Minun Sanani onkaan tehnyt! Olen antanut teille kaiken auttaakseni teitä voittamaan 

hengellisen laiskuutenne. Sillä tänä aikana en ole tullut uhraamaan itseäni ihmisenä, vaan innostamaan 

teitä hankkimaan ansioita, jotta voisitte ansaita pelastuksenne. Teidän yläpuolellanne on hengellinen aarre, 

joka on henkenne perintö. Milloin teillä on hallussanne kaikki se, mitä olen tarkoittanut teille? 

48 Nykyään kukaan ei voi tietää, kuinka paljon he ovat jo saavuttaneet. 

49 Kuinka tarpeelliseksi tunnetkaan hetkiä! Jotkut itkevät eivätkä tiedä miksi, he ovat jatkuvasti 

sairaita. Toiset, jotka ovat isiä, ihmettelevät, miksi he niittävät vain ymmärtämättömyyden ja 

kiittämättömyyden hedelmiä, vaikka he ovat pitäneet perheestään huolta ja huolehtineet heistä 

rakkaudella. Ja naiset, jotka halusivat hyväilyä ja apua maan päällä, ihmettelevät myös, miksi he eivät 

voineet sammuttaa tätä hellyyden janoa elämässä. Saman veren veljet ja sisaret tuntevat etäisyyttä 

toisiinsa, he eivät rakasta toisiaan eivätkä ymmärrä toisiaan. Kyselette itseltänne syitä tähän kaikkeen 

ettekä pysty ymmärtämään, miksi hyvyys epäonnistuu silmienne edessä. Minä sanon teille: Kun joidenkin 

hyvä löytää vastakaikua muiden kanssa ja kun heidän sydämensä virkistyvät siitä - kun hengellisiä hyveitä 

ja arvoja arvostetaan asianmukaisesti, silloin oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja ymmärryksen nälkä ja 

jano katoavat ihmisten sydämistä. 

50 Kerron teille myös, että täällä maan päällä ette tiedä, kuka olette hengellisesti, ettekä tiedä, kuka on 

puolisonne, vanhempienne tai lastenne henki. Vain tällä tavoin voisit kantaa monien sovitustehtävien 

taakan, jotka muodostavat ristisi. Kantakaa tätä ristiä rakkaudella, älkää yrittäkö tietää, kuka voisitte olla 

tällä hetkellä. Olkaa tyytyväisiä siihen, että tiedätte olevanne kaikki yhden Isän veljellisiä lapsia, eikä 

veljien ja sisarten välillä voi olla vihollisia. Rakastakaa toisianne, niin edistytte kehityksen tiellä. 

51 Eeden sulki kauan sitten porttinsa ihmiskunnalta, se katosi, ja sen tuoksu nousi äärettömään. Sitten 

maa muuttui kyynelten laaksoksi, ja alkoi hengellinen sovitus, taistelukenttä, jossa sielu puhdistaa itsensä. 

Löydätte kuitenkin paremman paratiisin kuin sen, jonka menetitte; se odottaa teitä avoimin portein. 

Rukoilkaa, jotta saisitte voimani ja voisitte jatkaa edistymistä hengellisellä kehityspolullanne. Mutta 

tehkää se hengellänne, älkää opituilla rukouksilla - vaikka ne olisivat kuinka kauniita - jos ette tunne niitä 

syvästi. Rakastakaa siis lähimmäisiänne ja antakaa heille anteeksi. Silloin koette autuuden, joka virtaa 

omastatunnostanne sydämeenne, kun noudatatte ohjeitani. 
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52 Olen valmistanut teitä jo pitkään, sillä tulee aika, jolloin teitä kutsutaan maailman järjestyksen ja 

hengellisen rauhan häiritsijöiksi, koska teitä panetellaan. Opetukseni kouluttaa niitä, jotka ovat huomenna 

kärsivällisiä, nöyriä ja lempeitä isäntiä, jotka vastaavat rakastavasti kaikkiin lähimmäistensä kysymyksiin. 

53 Jokainen opetuksistani on kirja, josta voitte oppia kaiken, mitä henkenne tarvitsee opettaaksenne 

myöhemmin veljillenne ja sisarillenne. Opetukseni valmistavat teille uutta maailmaa, uutta elämää jo tässä 

maailmassa. Mutta kun puhun teille tästä totuudesta ja ajattelette sotaa, jota kansakunnat käyvät ja jossa 

vain tuska, pelko ja kurjuus hallitsevat, ajattelette, että tämä sana ei voi mitenkään toteutua. Mutta totisesti 

sanon teille, että se, mitä jaan kanssanne, ei ole vain opetus vaan myös profetia. 

54 Jos tieteenne ja syntinne ovat saaneet teidät menettämään rauhan, vilpittömyyden ja veljeyden 

paratiisin, henkistyminen antaa teille takaisin tuon armon, jota arvostetaan korkeammalle kuin sitä korkeaa 

kehitysastetta, joka teillä on nyt, kuin (sitä olemassaoloa), kun olitte vielä viattomuuden tilassa. 

55 Opetukseni on selkeää ja yksinkertaista, jotta aloittelijat ymmärtäisivät sen. Vaikka ilmoitan itseni 

syntisten ruumiiden kautta, Sanani pysyy rakkauden jälkenä ihmisten sydämessä. Tämä ilmenemismuoto 

on toinen todiste nöyryydestä, jonka olen antanut lapsilleni. Opetan teille jatkuvasti tätä hyvettä, sillä se on 

yksi niistä hyveistä, joita hengen tulisi harjoittaa eniten. Joillekin olen antanut nöyrän alkuperän 

maailmassa, jotta he voisivat elämässään ottaa Mestarista mallia; toisille olen antanut rikkaan kodin, jotta 

he voisivat samoin jäljitellä Jeesusta, joka kuninkaasta huolimatta jätti valtaistuimensa palvellakseen 

köyhiä, sairaita ja syntisiä. 

56 Sen ansio, joka laskeutuu yhteiskunnallisesta asemastaan palvelemaan lähimmäisiään, olivatpa he 

keitä tahansa, on yhtä suuri kuin sen ansio, joka nousee kurjasta ja tuntemattomasta elämästään rakkauden 

tiellä vanhurskaiden korkeuteen. 

57 Voi, jospa teidän keskuudessanne voisi syntyä nöyrä sydän, joka toimisi esimerkkinä muille! Sillä 

kuinka moni niistä, joiden kasvoilla on nöyryyden ilme, kylvää ylpeyttä, joka heillä on salaa ylpeässä 

sydämessään? Minun tahtoni on, että tuo tekopyhyyden naamio putoaa tältä kansalta, niin että ihmiset 

tunnistavat teidät Pyhän Hengen opetuslapsiksi nöyryytenne perusteella. 

58 Mestarinne elämä on esimerkki kaikille ihmisille. Mutta koska naiselta puuttui opetusta äidin 

tehtävästä, Maria lähetettiin hänen luokseen jumalallisen hellyyden ruumiillistumana, joka ilmestyi 

naisena ihmisten keskuuteen, antamaan teille samoin jumalallisen esimerkin nöyryydestä. 

59 Aina kun kuulette Minun ylistävän hyveellisyyttä, tunnette ihmisen synnin ja epätäydellisyyden 

ilmestyvän silmienne eteen kaikessa mahtavuudessaan. Sitten, surullisena, kumarratte kaulaanne ja joku 

sanoo Minulle: "Herra, tuletko puhtaudessasi ja pyhyydessäsi nöyryyttämään meitä syntiemme tähden, 

Sinä, joka laitat nöyryyden sydämiimme?" Vastaan tuolle sydämelle, että hän ei ole ymmärtänyt Sanaani, 

että se on vain atomi Valostani ja Pyhyydestäni, jonka asetan eteesi, jotta et tunne olevasi nöyryytetty 

edessäni etkä kykenemätön seuraamaan Minua hyveessä. 

60 Älä sekoita nöyryyttä vähäpukeisuuteen. Älkää myöskään pitäkö nöyränä sitä, joka tuntee 

itsessään alemmuuden tunnetta ja jonka on tästä syystä pakko palvella muita ja kumartaa heidän edessään. 

Sanon teille, että todellinen nöyryys on siinä, joka, vaikka hän pystyy arvioimaan, että hän on joku, ja 

vaikka hän tietää, että hänellä on jonkin verran tietoa, on valmis nöyrtymään muille ja jakaa mielellään 

sen, mitä hänellä on, heidän kanssaan. 

61 Nöyryys on sielun valo, ja sen puuttuminen on sielun pimeyttä. Turhamaisuus on 

tietämättömyyden hedelmä. Se, joka on suuri tiedon ja hyveiden kautta, omaa todellisen 

vaatimattomuuden ja hengellisen nöyryyden. 

62 Miten kiitollinen tunne onkaan, kun koet, että ihminen, jota kunnioitetaan ihmisten keskuudessa, 

osoittaa hellyyttä, ymmärrystä ja vaatimattomuutta sinua kohtaan. Voit antaa saman tunteen niille, jotka 

ovat alapuolellasi tai jotka tuntevat niin. Osaatte kumartaa, osaatte kätellä ilman ylemmyydentuntoa, opitte 

ymmärtämään. Sanon teille, että näissä tapauksissa ei ole onnellinen ainoastaan se, joka saa rakkauden 

osoituksen, avun tai lohdutuksen, vaan myös se, joka sen antaa, sillä hän tietää, että hänen yläpuolellaan 

on Joku, joka on itse antanut hänelle rakkauden ja nöyryyden osoituksia, ja Hän on hänen Jumalansa ja 

Herransa. 

63 Kokekaa sydämissänne ilo siitä, että tunnette Isänne rakastavan teitä, joka ei koskaan nöyryyttänyt 

teitä suuruudellaan, vaan paljasti sen täydellisessä nöyryydessään tehdäkseen teistä suuria ja tuodakseen 

teidät nauttimaan todellisesta elämästä Hänen valtakunnassaan, jolla ei ole alkua eikä loppua. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 102  
1 Rukouksenne on saavuttanut taivaan, ja sen todisteena tunnette rauhani näinä hetkinä. Jos kerran 

tunnet suloisen rauhan tunkeutuvan sydämeesi, voit sanoa varmuudella, että Luojasi on ollut lähelläsi. Jos 

sydämesi lyö nopeammin ja selittämätön autuus täyttää sinut, se johtuu siitä, että henkesi on kuullut 

Herransa äänen. 

2 Ottakaa ristinne vastaan ajatuksessa, että läsnäoloni on kanssanne rohkaisemassa teitä 

kehityspolullanne. 

3 Te kaikki voitte ja teidän pitäisi kuulua niihin, joita Herra on valistanut. Ei ole sydäntä, joka ei 

kantaisi sisällään rakkauden ja hyveen jumalallista siementä. Ne, jotka omaksuvat opetukseni tullakseen 

opetuslapsikseni, ovat niitä, jotka esittävät Mestarinsa täydellisenä rakkautena ja äärettömänä viisautena 

rakkauden ja laupeuden todellisten todistusten kautta kansanjoukoille. Tällä tavoin teidän on tehtävä 

ilosanomaa tunnetuksi maan päällä puhtaiden tekojen, sanojen ja ajatusten kautta. 

4 Haluan, että saavutatte tänä aikana niin suuren herkkyyden hengellisessä, että mielessänne 

heijastuva ajatukseni riittää tottelemaan minua aidolla nöyryydellä. 

5 Ne ajat ovat ohi, jolloin ihmiset vaativat Jumalaltaan kiistatonta aineellista ilmenemismuotoa 

uskoakseen Hänen sanaansa, Hänen olemassaoloonsa tai Hänen oikeudenmukaisuuteensa. Ne ajat, jolloin 

kansa vapisi vain profeettojensa kauhistuttavasta äänestä tai Jumalan oikeudenmukaisuudesta, joka 

paljastui valloilleen päästettyjen luonnonvoimien, ruttojen, kulkutautien ja sotien kautta, teidän tulisi pitää 

menneinä; älkää vaaliko halua, että ne jatkuisivat teidän päiviinne. Henkenne on kehittynyt ja painii 

aineellistuneen sielunne kanssa, kunnes se tekee siitä vastaanottavaisen niille värähtelyille, inspiraatioille 

ja viesteille, jotka tulevat teille henkimaailmasta. 

6 Olen auttanut joka aikakautena henkeänne etenemään yhä enemmän kohti totuuden tuntemusta. 

Huolehtikaa siitä, että tulee hetki, jolloin viimeinenkin verho katoaa ja voitte nähdä Isänne kirkkauden. 

7 Joka - kertomatta kenellekään, että hän on minun oppilaani - levittää ystävällisyyttä tiellään, 

häneltä kysytään joka paikassa lähimmäisiltä, mikä on lyhin tie Isän luokse. 

8 Jokainen, joka kerskuu olevansa sotilaani, palvelijani tai opetuslapseni, herättää vain epäluuloa, 

pilkkaa, halveksuntaa ja tuomiota. 

9 Kun Jeesus oli tehnyt suuria ja voimallisia tekoja opetuslastensa silmien edessä, hän kysyi kerran 

Pietarilta: "Entä sinä, keneksi sinä uskot, että minä olen?" Hän kysyi Pietarilta: "Kuka minä olen?". Tähän 

opetuslapsi vastasi ihmetellen, mutta täynnä uskoa: "Sinä olet elävän Jumalan Poika." "Sinä olet elävän 

Jumalan Poika." Näin teidän on kuljettava maailmassa minun tahtoni mukaan: Sillä lempeällä 

ystävällisyydellä, jota Jeesus opetti sinulle. Silloin ei tule olemaan puutetta niistä, jotka nähdessään 

tekonne tulevat uskomaan, että olette opetuslapsiani ja että välitätte opetuksiani lähimmäisillenne. 

Muistakaa, että Minä olen hyvä tie, Sanani on antanut teille siitä todistuksen. Olen puhunut teille monia 

asioita, mutta ette voi sanoa, että yksikään sanani olisi opettanut teille mitään, mikä ei kuuluisi lakiini. 

10 Tapasin teidät kuin kuihtuneet ja kuivuneet kasvit armottoman auringon säteiden alla ja sain teidät 

tuntemaan Sanani hellyyden, joka oli kuin taivaallinen kaste yllänne. Kävelit ohdakkeita täynnä olevalla 

polulla etkä halunnut mennä pidemmälle, koska pelkäsit loukkaantuvasi. Mutta kuultuanne Sanani 

menetitte elämänpelkon, epäluottamus ja epäluulo poistuivat sydämistänne, ja jatkoitte elämän matkaa 

täynnä toivoa ja uskoa kohtaloonne. Jokaisena kuluneena hetkenä Isän Sana kuului hengessänne, ja se on 

iankaikkisen elämän ravintoa jokaiselle, joka sen vastaanottaa. 

11 Ihmiset, samaan aikaan, kun minä varustan teidät tunkeutumaan hengelliseen elämään, legioonat 

valmistautuvat maailmassa kitkemään lähimmäistensä sydämistä kaikki hengellisen alkuperän siemenet. 

Annan teille tarvittavan ajan vahvistaa uskoanne ja antaa jumalallisen tiedon siitä, mitä olen paljastanut 

teille, avautua sydämissänne. Jos todella valmistaudutte, teillä ei ole mitään pelättävää maailmalta, ei sen 

sanoilta eikä kirjoilta, eikä sen lupaukset tai uhkaukset onnistu karkottamaan sydämistänne opetukseni 

ydintä eikä lupausta luvatusta maasta, jonka olen tarjonnut teille. Et koskaan vaihda sitä maailman 

houkuttelevimpiin lupauksiin. 

12 Aina kun tämä koettelemus kohtaa sinua ja vihollisesi tarkkailevat askeleitasi, muista, että Kristus 

puhuu sinulle sillä hetkellä ja muistuttaa sinua siitä, kuinka Jeesusta kiusattiin erämaassa ja kuinka hän 

voitti maailman ja lihan voimallaan. Haluan, että olette samanlaisia - vahvoja jokaisen vastustajan edessä 
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unohtamatta, että teillä on voimakkain vihollisistanne sisällänne ja että vain minulta tuleva usko ja voima 

antavat teille voiton. 

13 Ponnistelunne ei ole palkitsematon; se on äärettömän paljon suurempi kuin mitä voitte odottaa 

maan päältä. Tästä suuresta palkkiosta annan teille vain pienen osan tässä maailmassa etukäteen, ja se on 

se tyydytys, että näette totuuteni vihollisten kääntyvän siihen. 

14 Miettikää tarkkaan opetuksiani, rakkaat opetuslapset, ja tästä pohdinnasta saatte voimaa, joka 

auttaa teitä olemaan menettämättä rohkeuttanne taistelussa. 

15 Tehkää mielenne vapaaksi kaikesta epäpuhtaudesta, jos haluatte ymmärtää Sanaani. Mestari 

työskentelee hänen kanssaan herättääkseen hänet unesta, jossa hän on kiinni, ja näyttääkseen hänelle 

uuden aamun loistavan valon. 

16 Rakkaudessani teitä kohtaan teen jumalallisesta inhimillisen tehdäkseni sen teille ymmärrettäväksi. 

Muutan jumalallisen viisauteni inhimillisiksi sanoiksi ja saan teidät kuulemaan Taivaallisen Isänne 

opetuksen tämän hengellisen lahjan kautta, joka vahvistaa ruumistanne rakkaudellaan ja puhdistaa 

sielunne tahroista. 

17 Kaikkien olentojen Isä puhuu teille tällä hetkellä. Rakkaus, joka loi teidät, tuntuu jokaisessa, joka 

kuulee tämän sanan. 

18 Ennen kuin kuulitte Minut näiden äänenkantajien kautta, kätketty ääni sisällänne ilmoitti 

läsnäolostani polullanne. Ne, jotka pystyivät kuulemaan tuon äänen sydämessään, kun he vastaanottivat 

Hyvän uutisen, johon veli johdatti heidät sanoilla: "Tulkaa, sillä Jumalallinen Mestari puhuu nyt ja odottaa 

teitä", vahvistivat, että heidän ennakkoaavistuksensa ei pettänyt heitä, että heidän sydämensä ilmoitus oli 

todellinen. Totisesti sanon teille, että nämä ovat niitä, jotka ovat pysyneet kanssani, niitä, jotka uskoivat 

ilmestymiseeni, koska he jo odottivat minua. 

19 Kun en enää puhu teille siinä muodossa, jonka koette tänään, teen itseni jälleen tunnetuksi teille 

suoraan hengestä henkeen, ja silloin ette enää epäile ettekä kysy: "Onko se todella Herra?"." Silloin teillä 

on varmuus ja ehdoton usko siihen, että henkenne alkaa kommunikoida Luojansa kanssa. 

20 Älkää heikentykö pyrkimyksissänne tulla lähemmäksi Minua, koska pidätte hengellistä 

kypsyyttänne alhaisena. Olette siirtymässä henkistymisen aikakauteen, mutta ette aivan saavuta 

täydellisyyttä hengellisessä vuoropuhelussanne; teidän jälkeenne tulevat toiset, ja heidän jälkeensä toiset, 

jotka kuulevat ääneni, saavat jumalallista inspiraatiota ja toistavat viestini tavalla, jota ette voi nyt 

kuvitella. Eikö voi olla niin, että te itse elätte noina aikoina? Mutta näihin tuleviin asioihin vain minä voin 

tunkeutua, ja vain minä voin tietää, mitkä palaavat ja mitkä jäävät hengelliseen maailmaan, eivätkä 

koskaan palaa maan päälle. 

21 Jotkut opetuslapsistani asettavat ensimmäisen kiven, toiset taas viimeisen kiven siihen 

kauneimpaan rakennukseen, jonka ihminen on pystyttänyt Herralleen. 

22 Tästä työstä tulee kaikkien ihmisten välisen hengellisen harmonian hedelmä. Nykyään tunnette 

olevanne hyvin kaukana siitä, että voisitte tuottaa tätä hedelmää, koska tunnustatte, että ihmisten välillä on 

eripuraa. Älkää kuitenkaan vaipuko epätoivoon, sillä sirppi on jo lähestymässä, joka leikkaa pois 

rikkaruohot, jotka ovat jakaneet ihmiskunnan, niin että kun vierailu on ohi, näette jälleen 

oikeudenmukaisuuden, järjen ja veljeyden loistavan. 

23 Tänään avaan rakkauteni jumalallisen kirjan edessänne; tehkää näin myös sydämissänne, rakkaat 

opetuslapset. Mutta älkää olko huolissanne, sillä ennen kuin annan teille opetukseni, pysähdyn kuullakseni 

murheenne ja parantaakseni teidät kärsimyksistänne. Toiveeni on, että kun tulette luokseni, hengessänne 

on syvä rauha. Tiedän, kenellä teistä on paljon kamppailtavaa, ja siksi on ehdottoman välttämätöntä, että 

saatte suurta rohkaisua jo nyt. Voiman antaa teille Sanani, joka on täynnä elämää ja terveyttä. Tämä Sana 

kumpuaa Jumalallisesta Sanasta, joka tällä hetkellä tunkeutuu henkenne sisimpään toteuttaakseen 

täydellisen yhteyden Isän ja Hänen lastensa välillä. 

24 Joillekin opetuksestani tulee unohtumaton, sillä se on heidän elämässään tähti, joka ohjaa heidän 

askeleitaan. Nämä tulevat aikanaan seuraamaan minua ja todistamaan ilmestyksiäni. Toiset harhailevat 

polulta tuntematta, ketä he kuuntelevat, eivätkä tiedä, mitä totuutta sana sisälsi. Silloin heidän on 

vaellettava hieman kauemmas, kunnes koettelemusten aika koittaa ja he tuntevat, että heidän sisimmässään 

nousee inspiraatio, joka muistuttaa heitä siitä, mitä he kerran kuulivat ja mihin heidän sydämensä ei 

tuolloin kiinnittänyt mitään huomiota. Ensinnäkin, kuunnelkaa minua, kaikki te, käännyttepä sitten pois tai 
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kiellätte minut. Kylvän henkeesi, jonne vain minä pääsen, koska siihen on vain yksi avain, ja minulla on 

se. Kun oikea aika on koittanut, valo puhkeaa esiin sydämesi syvyyksistä, jotka jätän tänään olemuksesi 

kätketyimpään osaan. 

25 Poistakaa elämästänne pimeys, tietämättömyys, pahe, kaikki se, mikä sairastuttaa kehoanne. 

Tuokaa valoa olemassaoloonne ja levittäkää henkenne rakkautta kanssaihmistenne elämänpolulle. 

26 "Uuden tiedon ajaksi" ihmiset ovat kutsuneet tätä vuosisataa, mutta kehotan teitä luottamaan paitsi 

tieteen tuomaan valoon myös hengellisiin lahjoihinne. Älkää unohtako, että ihminen ei elä pelkästään 

leivästä, vaan myös jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalalta. 

27 Pitäkää Sanani sydämissänne, ja jos käytätte sitä, älkää kerskatko sillä niiden edessä, jotka eivät 

tunne tätä opetusta. Älkää halutko esiintyä uusina valaistuneina, sillä kukaan lähimmäisistänne ei ole 

vailla valoa. Jos ette ole nöyriä siirtäessänne perintöäni eteenpäin, ette pysty antamaan valoa. 

28 Jätän parhaillaan ihmiskunnalle uuden kirjan, uuden testamentin: Kolmannen aikakauden sanani, 

jumalallisen äänen, joka puhui ihmiselle kuudennen sinetin avaamisen yhteydessä. 

29 Ei ole välttämätöntä, että nimenne tai tekonne jäävät historiaan. Tässä kirjassa Sanani on kuin 

kovaääninen ja selkeä ääni, joka puhuu ikuisesti ihmissydämelle, ja kansani jättää jälkipolville jäljen 

askeleistaan tällä henkistymisen tiellä. 

30 Jätä hyvien tekojesi muisto esimerkkinä niille, jotka tulevat sinun jälkeesi. Pyyhi kaikki tahrojasi 

pois tänään, jotta veljesi ja sisaresi eivät näe niitä. 

31 Ensimmäisen aikakauden kirjoitukset tallensivat Israelin kansan historian ja säilyttivät sen lasten 

nimet, sen menestykset ja epäonnistumiset, sen uskon teot ja heikkoudet, sen loistot ja lankeemukset, jotta 

tämä kirja kertoisi kullekin uudelle sukupolvelle tuon kansan kehityksestä sen Jumalanpalvonnassa. 

Tuossa kirjassa kerrotaan myös niiden patriarkkojen nimet, jotka rakastivat hyveellisyyttä ja 

vanhurskautta, jotka olivat uskon voiman esikuvia, ja niiden profeettojen nimet, tulevien asioiden 

näkijöiden nimet, joiden suun kautta Herra aina puhui, kun hän näki kansansa olevan vaaran partaalla. Se 

myös kertoi korruptoituneiden, pettureiden ja tottelemattomien nimet, sillä jokainen tapaus, jokainen 

esimerkki on opetus ja joskus symboli. 

32 Kun asuin ihmisten keskuudessa Jeesuksessa, käytin noiden kirjoitusten olemusta, noiden teosten 

merkitystä, vain silloin, kun se oli välttämätöntä opetukseni välittämiseksi; en koskaan ylistänyt aineellista 

ja epäolennaista. Ettekö muista, että mainitsin vanhurskaan Aabelin, että ylistin Jobin kärsivällisyyttä ja 

muistin Salomon viisautta ja kunniaa? Enkö minä monissa yhteyksissä muistanut Aabrahamia ja puhunut 

profeetoista, ja enkö minä sanonut teille Mooseksesta, etten ollut tullut kumoamaan lakia, jonka hän oli 

saanut, vaan täyttämään sitä?". 

33 Jos Kristus olisi Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit - silloinkin voisin ylistää vain 

hyvää ja minun olisi mitätöitävä paha. 

34 Elämäni muutti ihmisten elämää. Kuolemani avasi materialismin pimeyden sokaisemat silmät 

totuuden valolle, ja Jumalan palvonta otti suuren askeleen kohti täydellisyyttä, sillä Messiaan rakkaus sai 

ihmiset omaksumaan uuden käsityksen jumalallisesta oikeudenmukaisuudesta. Aivan kuin uusi Jumala 

olisi ilmestynyt tuolle kansalle, opetukseni ja tekoni saivat maailman tuntemaan totuuden, jota ihmiset 

eivät olleet voineet nähdä aikaisemmin. 

35 Jumala, muuttumaton, ei olisi voinut muuttua sisimmässään lapsiaan kohtaan. Ihminen löysi Isän 

todellisen luonteen, kun hän nousi hengellisesti Luojansa luokse Kristuksen hänelle näyttämillä rakkauden 

ja henkistymisen tikkailla. Jopa silloin, kun apostolini opettivat väkijoukkoja torilla, synagogissa tai torilla 

ja joutuivat viittaamaan menneisiin aikoihin, he käyttivät vain sellaisia esimerkkejä, jotka jättivät 

todellisen hengellisen lausuman, ja luopuivat kaikesta, mikä oli hyödytöntä. 

36 Nyt kun olen tullut luoksenne laajan hengellisen opetuksen kanssa, en ole unohtanut, että te kaikki 

tunnette tarvetta tutkia noita kirjoja, sillä jokaisessa tilaisuudessa, jokaisella oppitunnilla olen opettanut 

teille ja muistuttanut teitä siitä, mitä oli - esimerkkejä, joita teidän ei pitäisi unohtaa, opetuksia, joilla on 

ikuinen elämä. Mutta minä sanon teille vielä kerran: olen puhunut vain hengellisestä. Älkää luulko, että 

kiellän teitä lukemasta tuota Ensimmäisten aikojen kirjaa, sillä te olette kolminaisuususkovainen kansa. 

Ettekö tiedä, että sanoin: "Tutkikaa Raamattua"; mutta nyt lisään: Rukoilkaa ennen kuin luette, niin että 

tutkiskellessanne löydätte todellisen valon ettekä lankea erehdykseen, kuten monille on käynyt, koska he 
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ovat antaneet väärän tulkinnan tapahtumille. Lukekaa, tutkikaa, mutta löydätte merkityksen selityksen 

Kolmannen Aikakauden Sanastani. 

37 Miksi teidän pitäisi tällä hetkellä jättää perinnöksi niille, jotka tulevat teidän jälkeenne, 

puutteellisuutenne, väärä hengellisyyden kultinne, tottelemattomuutenne ja tottumuksenne pyhään? 

Luuletko, että teoksesi tekevät sinusta arvokkaan historian perinnöksi? 

38 Kun aika koittaa, valaisen teidät, jotta kansani, ilmentymäni ja Sanani todistaja, voi muodostaa 

opetuspuheistani kirjan, joka tavoittaa kaikki ihmiset, jotta ihmiset löytäisivät siitä vain Mestarin 

jumalallisen olemuksen, Hänen ikuisen Totuutensa, Rakkautensa ja Ilmestyksensä eivätkä koskaan löytäisi 

äänenkantajan liian inhimillistä olemusta. 

39 Ne, jotka ovat olleet opetuslapsiani tässä työssä, tietävät, miten erotella akanat niin, että puhdas 

vehnä jää jäljelle; sillä jotta siemeneni voi itää, sen on oltava puhdasta. 

40 Tänään olen läsnä henkisen katseenne edessä, jotta voitte nähdä minut henkisten kykyjenne avulla. 

Heidän kauttaan lähetän teille Jumalallista lämpöäni, jotta voitte tuntea minut sydämissänne. Haluan 

kääntää teidät pois kaikesta tarpeettomasta, kaikesta pahasta. Uskon sinulle puutarhan, jossa voit viljellä 

kaikkia hyveitä. Se on välttämätöntä synnin torjumiseksi; katsokaa, miten pahuus on kukoistanut. 

41 Näen, että sydämesi vapisee ilosta, kun kuulet Minun puhuvan näin, koska tunnet toivoa siitä, että 

ihmiset uudistuvat. Kun kuuntelette Minua, tunnette impulssia lähteä etsimään erehtynyttä, syntistä, 

pahansuopaa, puhua hänelle totuudellani ja kääntää hänet pois pahalta tieltä. Siunaan näitä jaloja tunteita, 

jotka alkavat herätä sydämissänne, mutta sanon teille: Jos ette ole ensin korjanneet omia vikojanne, jos 

ette ole puhdistaneet sydäntänne, ei ole sopivaa esiintyä lähimmäistenne edessä osoittaaksenne heidän 

syntejään. Pelkästään huulillanne oleva Sanani ei saa aikaan ihmettä ihmisten kääntymisessä, vaan siihen 

tarvitaan elämänne esimerkki. Silloin Sanani hyväksytään totuutena. 

42 Kun opetuslapseni tuohon aikaan hajaantuivat ympäri maailmaa julistamaan opetuksiani, he eivät 

tyytyneet toistamaan sanojani, vaan opettivat niitä myös teoillaan, ja kun he sanoivat todistavansa Häntä, 

joka kuoli ristillä ihmisrakkauden tähden, he tekivät sen 

sanoilla ja teoilla, kuollakseen uhrina kuten heidän Mestarinsa. Minä sanon teille: Häntä, joka puolustaa 

totuutta ja kuolee sen puolesta, uskotaan. En kuitenkaan pyydä teitä tekemään tätä uhrausta. En halua 

teidän kuolevan todistaaksenne totuuteni, vaan haluan teidän elävän ja todistavan elämällänne Sanastani, 

joka opettaa teitä rakastamaan toisianne. 

43 Sinua odottaa uusi onni: se, että voit palvella lähimmäisiäsi, auttaa heitä rakentamaan elämänsä 

uudelleen ja kääntää heidät pois pahoilta teiltä. 

44 Näettekö, kuinka välttämätöntä valmistautumisenne on, jotta voitte tarttua totuuden aseisiin ja 

auttaa sitä voittoon taistelussa? 

45 Monet ovat niitä, jotka kuultuaan Jumalallisen Sanani todistivat siitä. Mutta kun he eivät 

vahvistaneet sitä, mitä heidän huulensa puhuivat, teoilla, heidät hylättiin ja heitä pilkattiin. Kuitenkin heti, 

kun tähän todistukseen liittyi hyviä tekoja, se herätti joissakin uskoa ja sai toiset mietteliääksi. 

46 Kaiken opetukseni tarkoituksena on valmistaa teitä tähän taisteluun, josta puhun teille, vahvistaa 

uskoanne ja valaista henkeänne, jotta todistuksenne olisi voimakas. 

47 Kerron teille yhä uudelleen ja uudelleen, että ihmiset odottavat intuitiivisesti jonkin tuntemattoman 

tuloa. Tämä aavistus antaa teille hengen valon, joka palaa kuin lamppu lupaukseni täyttymisen 

odotuksessa. 

48 Ettekö te halua olla niitä, jotka tuovat ilosanoman näihin sydämiin? Niin? Kuunnelkaa ja 

ymmärtäkää sitten Mestarin opetusta, olkaa tottelevaisia Isälle ja rakastakaa häntä, ja teistä tulee 

arvokkaita palvelemaan lähimmäisiänne. 

49 Jos tavoittelette sielun kuolemattomuutta, älkää pelätkö kuoleman tuloa, joka tekee lopun 

ihmiselämästä. Odottakaa sitä valmiina, se on Minun käskyvaltani, ja siksi se tulee aina oikeaan aikaan ja 

oikein, vaikka ihmiset usein uskovat päinvastaista. 

50 Vaikeaa ei ole se, että ihminen kuolee, vaan se, että kun hän jättää ruumiinsa, hänen sielultaan 

puuttuu valo eikä hän näe totuutta. En halua syntisen kuolemaa, vaan hänen katumustaan. Mutta kun 

kuolema tulee välttämättömäksi - olipa kyse sitten sielun vapauttamisesta tai ihmisen turmioon putoamisen 

pysäyttämisestä - silloin Jumalallinen Oikeuteni katkaisee tuon inhimillisen olemassaolon elämänlangan. 
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51 Tuolloin, kun aviorikollisen virheestä suuttunut väkijoukko odotti vain tuomiotani tappaakseen 

hänet, koska ihmiset uskoivat, että se oli ainoa tapa poistaa kokonaan tuon naisen synti, näytin heille, että 

anteeksianto ja rakkauden sana ovat elämä sydämelle ja kuolema synnille. Ansiokas asia on saada aikaan 

se, että synti kuolee, mutta luotu elää. Siksi ei ollut tarpeen, että tuo nainen katoaisi, vaan hänen syntinsä. 

52 Jos näin ei olisi, olisin jo tuhonnut teidät, koska en halua tehdä syntiä. Mutta katsokaa, en 

ainoastaan jätä teitä henkiin, vaan annan teille ruumiin toisensa jälkeen, jotta voitte oppia tämän siunatun 

opin maan päällä - opin, joka, koska ihmiskunta ei ymmärtänyt sitä, oli syynä siihen, että Jumalan "Sana" 

tuli ihmiseksi opettamaan teille syntymänsä, tekojensa ja kuolemansa kautta, mikä on ihmisen todellinen 

kohtalo tässä maailmassa. Tämä on opetus, jota ette ole eläneet, jota ette ole soveltaneet. Mitä se opettaa 

sinulle? Nöyryys, jumalallisen tahdon noudattaminen, itsensä kieltäminen toisten rakkauden tähden, 

omistautuminen hengellisen ylöspäin suuntautuvan kehityksen ihanteelle. Sillä, joka täyttää tämän 

tehtävän maan päällä, ei ole mitään syytä palata sinne, sillä hän on jo jättänyt hyvän siemenensä. Tässä 

Kristus toimii hänelle esimerkkinä, joka, annettuaan elämänsä kautta ihmiskunnalle täydellisen esimerkin, 

ei palannut maailmaan ihmisenä. 

53 Opettele jättämään tämä ruumis maan syliin, kun se hetki koittaa, jos haluat jatkaa elämää niille, 

joita rakastat, ja jos haluat, että he tuntevat sinut. Jos ette halua vajota hiljaisuuteen ja tyhjyyteen ja sen 

sijaan jatkaa vaikuttamista maanpäällisiin veljiinne ja sisariinne, koska ymmärrätte, että tätä todella 

kutsutaan elämäksi, oppikaa jo nyt, että aivan kuten henkenne luopui hengellisestä kodistaan asuakseen 

maan päällä, se luopui samalla tavalla myös 

Hänen on luovuttava maailman pikkujutuista, kun hän on palannut henkiseen maailmaan. 

54 Jos ihmiset olisivat oppineet jättämään ruumiinsa ja kaiken, mitä heillä on maan päällä, antautuen, 

heidän kuolemansa olisi helppo; mutta niin kauan kuin maan sidonnaisuus ja kapinallisuus ovat läsnä, 

sielun ja lihan erottaa kipu, johon liittyy molempien osapuolten pelko. 

55 Opiskelkaa opetustani, opetuslapset, ja te ymmärrätte, miksi sanoin teille Jeesuksen kautta: "Minun 

valtakuntani ei ole tästä maailmasta". 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 103  
1 Kiinnittäkää huomiota siihen, mitä tapahtuu, kun jätätte maanpäällisen omaisuutenne tullaksenne 

kuulemaan Sanaani tai lievittämään kipua. Kun palaat työhösi tai kotiisi, sinusta tuntuu kuin joku olisi 

ollut edustamassa sinua poissa ollessasi. Ja niin on todellakin, opetuslapset, sillä minä olen se, joka valvon 

sitä, mitä teiltä jää huomaamatta niinä lyhyinä ajanjaksoina, jolloin teillä on kiire täyttää hengellistä 

tehtäväänne. 

2 Ottakaa tämä todisteeksi siitä, että aina kun jätätte tämän maailman taaksenne omistaaksenne 

olemassaolonne palvelukselleni, minä vartioin niitä, jotka jätätte taaksenne, ja peitän heidät rauhan 

vaipallani, ja täytän läsnäolollani sen tyhjiön, jonka jätätte heidän kanssaan. 

3 Ymmärtäkää, että jos olen pitkään opettanut teille, miten elää maailmassa Jumalan lapsina, 

valmistelen teitä nyt, jotta voitte astua siihen Hengelliseen elämään, joka odottaa teitä tämän elämän 

jälkeen. Käykää läpi tämä olemassaolo täyttääksenne sen tehtävän, jonka toitte mukananne maan päälle, 

jotta voitte ymmärtää hengellisen elämän merkityksen, kun kerran astutte siihen. 

4 Älä välttele ihmisiä sillä verukkeella, että heidän syntinsä pelottavat sinua. Jos rakastatte Minua, 

teidän ei pitäisi olla rakastamatta Minua lähimmäisessänne. Juuri nyt, kun vaarat ja uhat kerääntyvät 

ihmisten ylle, teidän on osoitettava Minulle, että rakastatte heitä, että tunnette myötätuntoa heidän tuskiaan 

kohtaan ja että olette valmiita taistelemaan kaikkien pelastuksen puolesta. Ettekö ole nähneet, kuinka olen 

aina tullut avuksenne ihmiskunnan suurimman katkeruuden hetkinä? 

5 Katsokaa ja rukoilkaa, ihmiset, tehtävänne on selkeästi määritelty, joten älkää antako kenenkään 

tulla takaisin luokseni ja sanoa minulle, ettei hän voinut tehdä mitään, koska hän ei tiennyt tarkoitusta, jota 

varten hänet oli lähetetty. Teidän tekojenne on oltava hyväntekeväisyyttä, yhteisöajattelua ja rauhaa. 

6 Uudet opetuslapseni, jotka ovat kuulleet minua tänä aikana, ovat ottaneet vastuun opetukseni 

levittämisestä ja varmistavat, että heidän työnsä ovat paras todistus siitä totuudesta, jota tämä opetus 

sisältää. 

7 Elämällä näin tämän sanan mukaisesti he ovat täyttäneet tehtävän, jonka vuoksi heidät lähetettiin 

tähän maailmaan, ja heidän todistuksensa hyväksytään todeksi. 

8 Olen kaikkina aikoina tehnyt itseni tunnetuksi ihmisissä, joiden kohtalona on levittää tietoa ja 

uskoa Jumaluuteeni kaikkialla maailmassa - valittujen henkien kansassa, ei missään tietyssä rodussa, sillä 

ei ole väliä, löydänkö heidät inkarnoituneina yhdestä tai toisesta kansakunnasta, puhuvatko he yhtä tai 

toista kieltä. 

9 Miksi minun pitäisi koristella ihmisen ruumista kauneudella, joka kuuluu vain hengelle? Miksi 

Herran pitäisi olla mielissään vain yhdestä ihmiskunnan muodostavasta rodusta? 

10 Tänä aikana todellisen Israelin henki toimii kaikkialla. He ovat niitä henkiä, jotka tuntevat 

läsnäoloni, jotka odottavat tuloani, jotka luottavat vanhurskauteeni. 

11 Kun nämä sanat tulevat muualle, monet pilkkaavat niitä; mutta sanon teille, että olisi parempi, jos 

he eivät tekisi niistä pilkan kohdetta, sillä tulee hetki, jolloin he heräävät syvästä unestaan ja ymmärtävät, 

että hekin ovat Jumalan kansan lapsia. 

12 Nämä ihmisjoukot, jotka kuulevat minua tänään, voivat langeta harhaan, jos he eivät tutki Sanaani 

ja jos he eivät vapauta itseään maallis-materiaalisesta ajattelutavastaan. He saattavat kokea saman kohtalon 

kuin ensimmäisten aikojen israelilaiset, jotka kuulivat Herran äänen, saivat lain ja heillä oli profeetat, 

minkä vuoksi he lopulta uskoivat olevansa ainoa Jumalan rakastama kansa - vakava erehdys, josta suurten 

kärsimysten, nöyryytyksen, maanpaon ja vankeuden pitäisi vapauttaa heidät. 

13 Teidän on tiedettävä, että rakkauteni ei voisi jakaa teitä rodun tai uskonnon mukaan ja että kun 

puhun "kansastani", se johtuu vain siitä, että olen varhaisimmista ajoista lähtien valmistanut henkiä, jotka 

lähetän maan päälle valaisemaan ihmiskunnan tietä valollaan. 

14 He ovat olleet ikuisia vaeltajia, jotka ovat asuneet eri kansakunnissa ja käyneet läpi monia 

koettelemuksia. Tänä aikana he ovat havainneet, että ihmisten lait ovat epäoikeudenmukaisia, että 

ihmisten tunteiden ilmaisut eivät ole totta ja että ihmisten sieluissa on rauhattomuutta. 

15 Olette kaikki kokeneet uuden inkarnaation, ja kokemanne kärsimys on niin vakavaa, että pyydätte 

Minua lopettamaan olemassaolonne. Mutta kysyn teiltä: Ettekö tiedä, ettette voi lakata olemasta ja että jos 

kärsitte tänään maan päällä, sielunne jatkaa elämäänsä samassa koettelemuksessa sen jälkeen, kun se on 



U 103 

125 

siirtynyt henkimaailmaan, kunnes se on maksanut velkansa tai oppinut läksynsä? Tyhjennätte tällä hetkellä 

hyvin katkeraa maljaa, koska olette yhden kehitysvaiheen lopussa ja toisen alussa. Se on sadonkorjuun 

aika, jolloin saatte hedelmät siitä, mitä olette kylväneet viimeisen "päivätyön" aikana. Sen on siis 

tapahduttava, jotta kun pellot ovat puhtaat, voin jälleen kerran antaa kylväjilleni kylvettäväksi rakkauden 

siemenen, joka hyvin hoidettuna antaa teille rauhan ja pelastuksen hedelmät. 

16 Olit liian sairas ja heikko jatkaaksesi, tunsit, ettei sinulla ollut apua. Etsitte valoa, joka opastaisi 

teidät turvalliseen satamaan, ja silloin tulin luoksenne, kun olitte eksyksissä syvällä yössä ettekä tienneet, 

minne olitte menossa. Olin kuullut valituksenne ja lähettänyt Elian luoksenne, jotta hän antaisi teille 

apuaan ja ilmoittaisi tulostani. 

17 Läsnäoloni sai teidät vapisemaan autuudesta, ja tunsitte itsenne heti lohdutetuksi. Oi opetuslapset, 

älkää unohtako tämän päivän opetustani. Tänään olette oppineet, että kaikki, mitä olette keränneet, on 

tekojenne hedelmää, ja että puhdistuksen jälkeen tunnette itsenne vapaaksi ja vapautuneeksi kaikista 

puutteista. - Näette monia merkkejä, jotka puhuvat teille niistä suurista koettelemuksista, jotka ovat vielä 

tulossa planeetallenne, ja vaikka kuulette Minut, ette vielä halua ymmärtää Minua ettekä ole rukoilleet. 

Ymmärtäkää, että tämä on parannuksen ja voittamisen aika teille, jotka tiedätte, mitä on tulossa. Olet 

uuden aikakauden kynnyksellä, ja kaikki kutsuu sinua työhön. Katsokaa hedelmällisiä peltoja, neitseellisiä 

niittyjä, kirkasta ja virkistävää aurinkoa ja kristallivesiä. Kaikki on suunniteltu niin, että voitte elää, 

hengittää ja täyttää henkisen tehtävänne. Puhun teille vertauskuvallisesti, ja samoin näytän teille, mitä on 

tulossa, jotta voisitte tutkia sanojani ja ymmärtää Isän kaipaukseni. 

18 En halua, että tulkitsen opetukseni väärin ja että sulkeudutte luostareihin rukoilemaan ja hylkäätte 

ihmiset. Tehkää työtä heidän puolestaan, vapauttakaa heidät tietämättömyydestään ja materialismista ja 

herättäkää heissä usko. 

19 Eläkää armossa, rakastakaa oikeudenmukaisuutta, olkaa lempeät, älkää suosiko pahaa, päinvastoin, 

vastustakaa sitä kehottamalla lähimmäisiänne hyvään, niin olette valmistaneet tietä Hengelle, jotta hän ei 

kompastuisi. Tee kaikki tämä ilman, että se vaikuttaa sinusta uhraukselta. 

20 Kestäkää kärsivällisesti ne koettelemukset, jotka teidän on läpikäytävä, sillä kukaan ei säästy niiltä. 

Tällä tavoin opetatte lähimmäisillenne pysyvyyttä Minun laissani. 

21 Liittykää yhteen, älkää kieltäkö toisianne, koska harjoitatte opetustani eri tavoin. Jos olette tästä 

syystä erimielisiä, etsikää veljiänne ja sisarianne ja rakastakaa toisianne niin kuin minä rakastan teitä. 

22 Aivan kuten minä rukoilin öljypuutarhassa, etteivät ihmisten sielut hukkuisi, niin teidänkin pitäisi 

rukoilla lähimmäistenne puolesta. Näen, kuinka paljon kyyneleitä ihmisten on vielä vuodatettava 

puhdistautuakseen, mutta armoni tukee heitä ja vahvistaa heitä, jotta he eivät romahda matkan varrella. 

23 Opetuslapset, te, jotka olette saaneet Minulta Sanani kirjan - vahvistukaa jo nyt, niin että kun 

koputatte oveen, eikä sitä avata, ette peräänny. Älkää unohtako, että olen käskenyt teitä koputtamaan 

kerran, kahdesti ja kolmannen kerran Minun Nimessäni, ja että jos huomaatte, että ponnistelunne ei ole 

pystynyt parantamaan lähimmäistenne käyttäytymistä, jätätte asian Minun huolekseni ja jatkatte 

matkaanne kantamatta katkeruutta sydämessänne ja vielä vähemmän toivoen, että kärsimys koskisi niitä, 

jotka eivät halunneet kuunnella teitä. Varustautukaa ystävällisyydellä, sillä ette tiedä, minä päivänä tai 

mihin aikaan joudutte kolkuttamaan samaan oveen, tai eikö teitä pyydetä. Vain rakkaus ja kärsivällisyys 

voivat pehmentää kivisydämet, ja siksi sinun on aina oltava valmiina. 

24 Sanon teille vielä kerran, että teidän ei pidä toimia tuomareina lähimmäistenne tekojen suhteen. 

Aina kun opetuslapsiani, sanansaattajiani ja lähettiläitäni ei kuulla, annan ääneni kuulua niiden 

omassatunnossa, jotka hylkäsivät kutsuni. Tuo ääni on Tuomarin ääni, mutta tiedätte jo, että Jumalallisessa 

Tuomarissa on aina Isänrakkauteni. Toisin on teidän, ihmisten, kohdalla, sillä kun teistä tulee 

lähimmäistenne tuomareita, ette useinkaan enää osoittaudu heidän lähimmäisikseen. Teidän on poistettava 

sydämestänne kaikki pahat tunteet, jotta voitte tavoittaa ihmisten sielut rakkaudella. 

25 Älä rakasta sitä, joka ottaa sinut vastaan ja antaa sinulle uskoa, enemmän kuin sitä, joka ei hyväksy 

sanojasi. Kun saavutatte tämän edistyksen, voitte sanoa, että alatte ymmärtää Minua ja tuntea 

olemuksessanne voimaa, joka antaa teille rohkeutta kohdata suurimmat koettelemukset, joihin maailma 

voi teidät asettaa. 

26 Tästä ohjeesta, jonka annan teille, annoin teille jo esimerkin toisella aikakaudella. Jeesus roikkui 

ristillä, Vapahtaja kuoli niiden kansanjoukkojen edessä, joita Hän oli niin kovasti rakastanut. Jokainen 
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sydän oli ovi, johon Hän oli koputtanut. Katsojien joukossa oli mies, joka hallitsi monia, seurakunnan 

ruhtinas, publikaani, fariseus, rikas, köyhä, kadotettu ja yksinkertainen. Mutta kun jotkut tiesivät, kuka oli 

Hän, joka kuoli sillä hetkellä, koska he olivat nähneet Hänen tekonsa ja saaneet Hänen hyväkseen, toiset 

janoivat viatonta verta ja olivat kostonhimoisia ja kiirehtivät Hänen kuolemaansa, jota he kutsuivat 

pilkallisesti "juutalaisten kuninkaaksi", tietämättä, että Hän ei ollut vain yhden kansan kuningas, vaan 

kaikkien maan kansojen ja maailmankaikkeuden kaikkien maailmojen kuningas. Kun Jeesus oli 

heittämässä yhtä viimeisistä katseistaan noihin ihmisjoukkoihin, hän kohotti anomuksensa Isän puoleen 

täynnä armollista rakkautta ja myötätuntoa sanoen: "Isäni, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he 

tekevät." 

27 Tuo katse kattoi sekä ne, jotka itkivät hänen puolestaan, että ne, jotka herkuttelivat hänen 

tuskallaan, sillä Mestarin rakkaus, joka oli Isän rakkautta, kohdistui yhtä lailla kaikkiin. 

28 Kerron teille, opetuslapset, Rakkauden laissani, että jos ette voi tehdä täydellisiä tekoja, kuten 

minä tein Jeesuksessa, teidän pitäisi ainakin pyrkiä elämässänne pääsemään lähelle niitä. Minulle riittää, 

että näen vähän hyvää tahtoa jäljitellä Minua ja vähän rakkautta lähimmäistäsi kohtaan, ja Minä seison 

rinnallasi ja paljastan armoni ja voimani tiellesi. 

29 Et ole koskaan yksin kamppailussasi. Koska en jätä teitä yksin, kun syntienne taakka painaa teitä, 

luuletteko, että jätän teidät, kun lähdette tiehenne tämän rakkauden tehtävän ristin painon alla? 

30 Ymmärtäkää Minua, opetuslapset, niin että voitte ottaa Minusta mallia. Tutustukaa tekojeni ja 

sanojeni ytimeen, jotta voitte löytää opetukseni ytimen. Odotan vain valmistautumistanne näyttääkseni 

teille ajan, jolloin teidän on toimittava, sillä tuon pelastuksen valon ihmisille teidän kauttanne. 

31 Kyllä, rakkaat opetuslapset, minä olen viinipuu. Ottakaa armoni viiniä; huomenna tarvitsette sitä 

taistellessanne. Valmistautukaa nyt, kun istutte pöydässäni. Sitten kun hetki koittaa, te ette horju ettekä 

horju. Teistä tulee kylväjiäni, ja uskossanne te toimitte kuin ihmiset, jotka viljelevät maata, kylvävät 

siemeniä ja asettavat kaiken luottamuksensa, antautumisensa ja toivonsa Jumalaan. Näin minä puhun 

teille, jotka ette tiedä, mistä tulee sade siemenillenne tai leipä huulillenne; mutta vakuutan teille, että teiltä 

ei tule puuttumaan mitään. 

32 Älkää unohtako, että voitto kuuluu sinnikkäille. Suorittakaa tehtävänne maan päällä, ja kun olette 

suorittaneet sen, voitte lähteä tästä maailmasta ja mennä siihen maahan, jonka olen luvannut teille - 

henkiseen kotiin, joka on tarkoitettu Herran lapsille. Asettakaa toivonne Iankaikkiseen elämään älkääkä 

kuunnelko materialisteja, jotka luulevat, että opetukseni on este ihmiskunnan aineelliselle edistymiselle, 

sillä se puhuu teille aina Hengellisestä elämästä. 

33 Oikeassa ei ole myöskään se, joka ajattelee, että hänen on aina ajateltava kuolemaa ja torjuttava se, 

mitä tämä elämä tarjoaa, koska se on ohimenevää. Hän ei ole ymmärtänyt Sanani oikeaa tulkintaa, hän ei 

itse asiassa edes tiedä sitä. 

34 Ensimmäinen laki, joka tuli ihmisen mieleen omantunnon kautta, oli se, joka käski häntä: "Kasva 

ja lisäänty." Mutta nyt kerron teille, että tuo laki ei rajoitu ihmislajin lisääntymiseen, vaan siihen sisältyy 

myös teidän kykyjenne, hyveidenne ja tietonne lisääntyminen. 

35 Opetan teitä kulkemaan maailman läpi ja jättämään rakkauden teon niille, jotka tulevat teidän 

jälkeenne. Joka näin tekee, on kiinnittänyt katseensa ikuiseen. Jos olemassaolonne maan päällä tuntuu liian 

lyhyeltä suuren työn toteuttamiseen, älkää pelätkö, että kuolema pysäyttää työnne, sillä niin ei tule 

tapahtumaan, sillä rakastava huolenpitoni on kaikkivoipa, ja minulla on keinot, joilla saatte sen 

päätökseen. Olen antanut teille osuuden luomistyöstä, kehitystyöstä ja täydellisyystyöstä, eikä mikään voi 

estää teitä saavuttamasta polkunne päämäärää. 

36 Suorittakaa tehtävänne sopusoinnussa Luojan ja lähimmäisenne kanssa, ja lopulta, kun kaikki on 

saatu päätökseen, olette äärettömän onnellisia miettiessänne sitä jumalallista työtä, jossa olette tehneet 

yhteistyötä Isänne kanssa. Kuinka suuri tämä onni tulee olemaan Hengessäni, ja kuinka sanoinkuvaamaton 

autuus tulee olemaan kaikissa lapsissani! 

37 Näen rakkauden janosi, valonnälkänne ja niin suuren halun, joka teillä on Minua kohtaan, ja Minä, 

teidän Isänne, jolla on käytettävissäni kaikki keinot, jotta ääneni saavuttaisi teidät, halusin puhua teille 

ihmisälyn kautta, joka on teidän ulottuvillanne oleva muoto, joka auttaa teitä ymmärtämään hengelliset 

viestini. 



U 103 

127 

38 Vain Minun voimani on saanut syntisen tulemaan Sanani suukappaleeksi. Mutta jokainen, joka 

epäili tätä, sai pian todistaa niiden ihmisten muuttumisen, joiden kautta annoin teille Sanani. Olette 

nähneet äärettömän viisauden ajatusten kumpuavan kouluttamattomasta mielestä, olette nähneet, kuinka 

Jumalallinen Sana kukkii syntisten huulilla täynnä valoa ja hyvyyttä. Tässä palvelussa väsymättömät ja 

Minulle omistautuneet äänenkantajat ovat mahdollistaneet sen, että Henkeni voi ilmaista tämän viestin 

ihmiskunnalle. 

39 Olen vastaanottanut suuria ihmisjoukkoja suosimatta ketään lapsistani. Heidän joukossaan oli sekä 

se, joka rakastaa Minua, että se, joka kieltää Minut, sekä se, joka uskoo Läsnäolooni tässä muodossa, että 

se, joka epäilee, ja otin heidät kaikki vastaan samalla rakkauden sanalla ja samalla isällisellä hellyydellä. 

40 Näissä ihmisjoukoissa olen vastaanottanut koko ihmissuvun. Kun puhuin tälle kansalle täällä, 

osoitin sanani kaikille ihmisille, sillä viestini oli tämän ajan ihmisille ja tulevaisuuden ihmisille. Aina kun 

näiden joukkojen keskelle on tullut miehiä muista maista, olen ottanut heidät rakkaudella vastaan 

kansojensa puolesta ja valmistanut heidät lähettiläiksi ja profeetoiksi niiden keskuuteen, jotka rotunsa ja 

kielensä puolesta kuuluvat heihin, ja olen opettanut heitä rukoilemaan ja valvomaan kansojensa puolesta ja 

tehnyt heistä vartijoita koettelemusten ja vainon aikoja varten. 

41 Kiihkeä toiveeni, joka teidän tulisi tulkita jumalalliseksi toimeksiannoksi, on, että viette Sanani 

jokaiseen sydämeen, jossa sitä tarvitaan; ettette unohtaisi, että aivan kuten te olette tulleet läsnäolooni 

valittaen nälkää ja janoa, niin koko ihmiskunta on tällä hetkellä todellisessa sielun tuskassa. 

42 Päivä on jo lähellä, jolloin ihmiset ymmärtävät, mikä merkitys hengellä on, sillä monet, jotka 

kuvittelevat olevansa uskovia, eivät usko, ja toiset, jotka luulevat näkevänsä, eivät näe. Mutta kun he 

ymmärtävät totuuden, he ymmärtävät, että olisi lapsellista, epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta jatkaa 

toiselle elämälle kuuluvan olennon ravitsemista maailman hedelmillä. Silloin he etsivät valoa uskonnoista, 

ja sielun tuskissaan ja tuskallisessa halussaan löytää totuus he hävittävät oppien valheellisuuden ja 

hävittävät kaiken pinnallisen ja ulkoisen, mitä he löytävät eri kulteissa, kunnes he löytävät jumalallisen 

olemuksen. 

43 Haluan, että kun nämä ajat koittavat, olette täysin tietoisia kaikesta, mitä tapahtuu, ja tehtävästä, 

joka teidän on määrä suorittaa. Siksi sanon teille jälleen kerran: kuunnelkaa, tutkikaa ja ymmärtäkää 

Sanaani. 

44 Minä janoan sinun rakkauttasi, ja siksi olen lähestynyt sinua tänä aikana; sillä en ole löytänyt 

ihmisten keskuudesta rakkautta, vaan syntiä ja itsekkyyttä. 

45 Tämän ajan ihmiset ovat unohtaneet ne opetusesimerkit ja teot, jotka Jeesus jätti teille rakkautensa 

perinnöksi. 

46 Ette painaneet tuota Sanaa sydämeenne, sillä jos olisitte todella pitäneet sen, lupaukseni palata 

luoksenne olisi ollut teille läsnä, ja olisitte valvonneet ja rukoilleet tuloani odottaen. Mutta kun tulin, 

yllätin sinut nukkumalla. Sitten sanoin: "Siunattuja ovat ne, jotka vastaavat kutsuuni varauksetta, sillä teen 

heistä suuren viisauden haltijoita". Jotkut tulivat lähelle hyvässä uskossa, toiset odottivat, kunnes näkivät 

vapautuvansa ruumiillisesta kuorestaan kertoakseen Minulle: "Täällä olen, Herra; kuin lintu, joka jättää 

vankilansa ja levittää siipensä, tulen Sinun luoksesi täyttämään tahtosi." Mutta minun tahtoni, ihmiset, on 

ollut, että otatte vakaita askeleita hengellisellä tiellä jo tässä maailmassa, sillä haluan, että teille uskomani 

ruumis ei enää ole sielun kahle tai vankila. Sielua ei luotu lihan tai maailman orjaksi: se on vapaa. 

Kuitenkin hengellinen tietämättömyys ja uskonnollinen fanaattisuus ovat tehneet ihmisen sielusta orjan, 

joka vetää mukanaan pimeyden kahleita vuosisata toisensa jälkeen. 

47 Nyt näytän teille jälleen kerran tietä, makeutan elämänne matkan Sanani maulla ja annan jokaiselle 

hänen rakkauden ristinsä, jotta hän voi kiivetä vuorenhuipulle taakkansa kanssa ja saattaa työnsä siellä 

päätökseen. Älköön kukaan, joka on minun opetuslapseni, aikoko tulla luokseni ilman ristiä, sillä silloin 

häntä ei tunnusteta opetukseni apostoliksi. 

48 On monia ihmisiä, jotka väittävät noudattavansa opetustani, ja toisia, jotka uskovat rakastavansa 

minua, mutta heidän rakkautensa on valheellista, koska he eivät toteuta opetustani ja koska he eivät ole 

koskaan eläneet lakini mukaisesti. En halua, että teistä tulee heidän kaltaisiaan, vaan että alatte todella 

tuntea rakkautta ja armoa. Älkää kerskatko sillä, mitä olen antanut teille, älkääkä sillä, mitä teette, vaikka 

teistä usein tuntuu, että sydän rinnassanne tuntuu puhkeavan ilosta sen jälkeen, kun olette tehneet hyvän 

työn tai tehneet itsestänne ihmeen arvoisen. 
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49 Opetukselleni on ominaista yksinkertaisuus. Se paljastaa hengellisellä kielellä sen arvon tai ansion, 

joka jokaisella teollasi on oltava, jotta Herrasi tunnustaisi sen. Totisesti sanon teille, että henkenne jo nyt 

erottaa saavuttamansa valon perusteella, onko jokin teos riittävän arvokas tarjotaksenne sen Isälle vai ei. 

Tällä opetuksella ruokin henkeänne tällä hetkellä. 

50 Viinistä, joka on tässä maljassa, minä tiputan pisara kerrallaan huulillesi lähtöni päivään asti. 

Mutta älkää olko surullisia, sillä aivan kuten te kuulette Minua, niin apostolini kuulivat Minut toisella 

aikakaudella, kun sanoin heille: "Minä lähden pian ja jätän teidät paikalleni opettamaan lähimmäisiänne." 

He olivat eläneet kanssani, kärsineet Mestarinsa kanssa, nähneet tekoni ja kuulleet sanani. Mutta he eivät 

olleet ainoita, sillä elämäni oli julkista, ja Sanani todistajina olivat sekä yksinkertaiset mielet, köyhät ja 

sydämeltään nöyrät, että syntiset, fariseukset, kirjanoppineet ja publikaanit, maaherra, virkamies ja 

sadanpäämies. 

51 Puhuin jokaiselle ja annoin heille valoni heidän hengellisen tarpeensa mukaan. 

52 Samoin olen puhunut teille tällä hetkellä ja tehnyt itseni tunnetuksi kaikille keskellä kirkasta 

päivää, jotta jokainen voi ottaa itselleen ansaitsemansa osan työssäni ja täyttää sen. Kuinka kaunis onkaan 

se palkinto, jonka henkenne saa, kun se kerran jättää ruumiin kuoren. Tehkää itsenne tämän palkkion 

arvoisiksi, mutta vapauttakaa itsenne tietämättömyyden pimeydestä, jotta teistä ei tule vaeltavia sieluja 

ilman suuntaa ja päämäärää. 

53 Palvelkaa ja rakastakaa ihmiskuntaa, joka on sisarenne ja jota oikeudenmukaisuuteni vaivaa näinä 

hetkinä. Katso, ei ole sydäntä, joka ei olisi juonut katkeruuden maljaa. Tänä aikana kipu on kaikkien 

ihmisten mukana, mutta sen kautta Minua etsitään, ja sen kautta ihmiset tuntevat surua siitä, että ovat 

haavoittaneet Minua. 

54 Jotkut odottavat Messiaan paluuta, mutta millä tavalla he odottavat Minua? Milloin vihdoinkin 

huomaatte, että ilmentän itseni jälleen ihmiskunnalle tällä hetkellä? Totisesti sanon teille, että valoni on 

saavuttanut kaikki kansat lähettiläideni kautta, jotka tulivat ihmiskunnan luo Kolmannen Ilmestykseni 

edelläkävijöinä. 

55 Seitsemän kansakuntaa valitaan luomaan maailmanrauha, ja ihmisten välille syntyy todellinen 

veljeys; niissä minä ilmoitan itseni. Nykyään olen löytänyt heidät sotkeutuneina veljessotiin, antautuneina 

suuruushaaveilleen ja kyltymättömälle vallanhimolleen. Tästä (Meksikon) kansakunnasta lähetän hyvän 

tahdon lähettilään maailman suurille kansakunnille puhumaan heille rauhasta, ja kun ne ovat lopettaneet 

sodan, sovinnon ja rauhan valo saavuttaa heidän henkensä. Mutta tämä valo ei tule idästä tai lännestä, vaan 

se laskeutuu Hengestäni ihmisten henkeen. 

56 Valmistautukaa, jotta tähän tehtävään määrätyt voivat lähteä kansojen luo oikeaan aikaan, ja kun 

he ovat saaneet uuden Sanani kuulumaan kaikkialla, mahtava puu antaa oksiensa, varjonsa ja hedelmänsä 

saavuttaa kaikki lapsensa. Teidän on silloin kaksinkertaistettava ponnistelunne ja innokkuutenne, jotta 

oppini ei kärsisi turmeltumisesta ja jotta tietämättömät ja varomattomat ihmiset eivät katkaisisi oksia teille 

uskotusta puusta tarkoituksenaan kasvattaa niistä vieraita puita. 

57 Työni tulee tulla tunnetuksi siinä puhtaudessa ja täydellisyydessä, jossa olen sen teille ilmoittanut - 

ilman ulkoisia riittejä tai tapoja. 

58 Kun tunnistatte sen niin täydelliseksi, tunnette olevanne sen arvottomia ja kysytte itseltänne: 

"Miksi Isä kääntyi juuri meidän puoleemme paljastaakseen sen meille?"." Mutta kerron teille, että sielunne 

on saavuttanut pitkällä elämänmatkallaan suurta kehitystä huolimatta siitä, että se on puutteellinen. Mutta 

ette vielä tule tietoisiksi tämän ilmentymän suuruudesta, vaan vasta sitten, kun olen vetänyt Sanani pois 

keskuudestanne. Silloin ymmärrätte, kuinka hyvää teillä on ollut, ja tulette olemaan täynnä autuutta siitä, 

että olen ollut keskuudessanne. 

59 Totisesti sanon teille, rakkaat opetuslapset, rakkauden pöydässäni te olette syöneet ja juoneet. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 104  
1 Ihmiskunta, näytätte Minulle rauhan nälkänne. Tähän sanon teille, että ihmisellä, joka ei rakasta, ei 

voi olla rauhaa. Olen kuullut vetoomuksenne, joissa sanotte: "Rauha maan päällä hyvätahtoisille 

ihmisille." Mutta te ette ole ymmärtäneet, että hyvä tahto voi syntyä vain kääntymällä hyvyyteen ja 

oikeudenmukaisuuteen, jotka ovat rakkauden hedelmiä. 

2 Kun rakkaus vallitsee ihmisten keskuudessa, tunnette rauhani läsnäolon kaikkialla. Sillä harmonia 

luonnon valtakuntien ja koko ympäristönne kanssa, jonka olette tuhonneet, palaa, ja tämä onni on kuin se 

viesti, jonka enkelit toivat teille kertoessaan: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha 

hyvätahtoisille ihmisille." 

3 Tieteen avulla olette tutkineet paljon, ettekä ole kuitenkaan kyenneet löytämään näin läheistä 

suhdetta ihmisen ja hengellisen, ihmisolennon ja sen Luojan välillä. 

4 Miten sellaisen olennon elämä voi olla normaalia, joka poikkeaa Luojan lain viitoittamalta tieltä? 

Katsokaa, kuinka paljon ihminen on nähnyt vaivaa yrittäessään löytää teitä, jotka ovat poissa poluilta, joita 

rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakini osoittavat. 

5 Maailmanne on täynnä keinotekoisuutta ja valheellisuutta, ja tämä johtuu siitä, että olette jo kauan 

sitten kääntyneet pois siitä, mitä Isä tarkoitti. 

6 Ylenpalttisen suuri on se koettelemus, johon olen altistanut hengen aina, kun olen lähettänyt sen 

elämään maan päälle tehtävänään pysyä sinnikkäästi minun laissani. Siksi olen etsinyt teidät joka kerta, 

kun olette eksyneet, antanut tottelemattomuutenne ja harhautumisenne anteeksi ja tarjonnut teille uusia 

mahdollisuuksia. Tahtoni on ollut, että koettelemustenne ankaruuden kautta aistitte voiman ja kyvyt, jotka 

olen sijoittanut henkeenne, sekä palkkion, joka on luvattu uskollisille lapsille, jotka pysyvät käskyissäni. 

7 Olkaa aina tietoisia siitä, että jos lupaamani palkkio on suuri, teidän ansioidenne on myös 

osoitettava olevan lupauksen arvoisia. 

8 Minä istutin tieteen puun enkä aio kaataa sitä, koska sen hedelmät kuuluvat elämään. Mutta 

ihmisten kärsimättömyys, uteliaisuus ja kunnianhimo ovat taivuttaneet sen oksat. 

9 Jumalallisessa rakkaudessani ihmisolentoja kohtaan annan heidän tutkia tekojani ja hyödyntää 

kaikkea luotua, jotta heillä ei koskaan olisi syytä väittää, että Jumala on epäoikeudenmukainen, koska Hän 

kätkee viisautensa lapsiltaan. Muotoilin teidät ja annoin teille vapaan tahdon lahjan ja kunnioitin sitä, 

vaikka ihminen käytti tätä vapautta väärin ja siten loukkasi Minua ja häpäisi lakini. Mutta tänään annan 

hänen tuntea anteeksiantoni hellästi ja valaisen hänen henkeään viisauden valolla, jotta lapseni palaavat 

yksi kerrallaan totuuden tielle. 

10 Totuuden Henki, joka on minun valoni, loistaa omantunnoissa, koska elätte ilmoitettuja aikoja, 

jolloin jokainen mysteeri valaistaan teille, jotta ymmärtäisitte sen, mitä ei ole tähän asti tulkittu oikein. 

11 Väärä käsitys, joka ihmisellä oli Minun oikeudenmukaisuudestani ensimmäisinä aikoina, katoaa 

lopulta ja antaa tilaa oikealle tietämykselle siitä. Jumalallinen oikeudenmukaisuus ymmärretään lopulta 

valona, joka kumpuaa Isänne täydellisestä rakkaudesta. 

12 Jumala, jota ihmiset pitivät kostonhimoisena, julmana, kostonhimoisena ja anteeksiantamattomana, 

koetaan sydämen pohjasta Isänä, joka antaa anteeksi lastensa tekemät rikkomukset, Isänä, joka rakkaudella 

vakuuttaa syntisen, Tuomarina, joka vakavasti erehtyneen tuomitsemisen sijasta tarjoaa hänelle uuden 

mahdollisuuden pelastukseen. 

13 Kuinka monia epätäydellisyyksiä ihmiset tietämättömyydessään ovatkaan luulleet Minulle, koska 

he luulivat Minun kykenevän vihaan, vaikka viha yksinään on inhimillinen heikkous! Kun profeetat 

puhuivat teille "Herran pyhästä vihasta", kehotan teitä nyt tulkitsemaan tuon ilmaisun jumalalliseksi 

oikeudeksi. 

14 Ensimmäisen aikakauden ihmiset eivät olisi ymmärtäneet toista ilmaisumuotoa, eivätkä 

siveettömät tai vapaamieliset olisi ottaneet profeettojen kehotuksia vakavasti, elleivät he olisi puhuneet 

heille tässä muodossa. Oli välttämätöntä, että sanansaattajieni inspiraatio ilmaistaisiin sanoilla, jotka 

tekisivät vaikutuksen niiden ihmisten aivoihin ja sydämeen, joilla oli vain vähän henkistä kehitystä. 

15 Antaakseni teille uskollisen ja totuudenmukaisen kuvan siitä, mitä Isän rakkaus ja 

oikeudenmukaisuus on, lähetin teille Sanani paljastamaan rakkauteni Jeesuksen kautta. Kristuksessa näitte 

nöyryyden ja nöyryyden kuninkaan, kuninkaan, joka otti mieluummin nöyryyttävän ja tuskallisen 
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orjantappurakruunun kuin inhimillisen turhamaisuuden kuninkaallisen kruunun. Tuomarina näitte Hänen 

tuomitsevan syntisten teot eri tavalla kuin mihin ihmiset ovat tottuneet. Hän saarnasi anteeksiantoa 

antaessaan teille sen ohjeen, jossa Hän sanoi teille: Jos saatte lähimmäiseltänne läimäyksen poskelle, 

tarjotkaa hänelle toinenkin poski anteeksiannon merkiksi lempeästi; mutta sen jälkeen Hän vahvisti 

sanansa teoillaan. 

16 Kuinka kauhea olikaan syntisen katumus, kun hän tunsi itsensä Jeesuksen lempeän ja lempeän 

katseen valon syleilemäksi! 

17 Kuinka monta ihmettä tapahtuikaan tuon Rakkauden Mestarin anteeksiannon vaikutuksesta! Syynä 

oli se, että hänen anteeksiantonsa oli totta ja hänen tuomionsa täydellinen, koska ne kumpuavat siitä 

äärettömästä rakkaudesta, jota Jumala tuntee luotujaan kohtaan. Mutta ihmiskunnalle oli paljastettava 

paljon enemmän kuin mitä heille oli opetettu, jotta he voisivat ymmärtää näiden opetusesimerkkien 

merkityksen. Ja näin ihmiskunnalle ilmoitettiin uusi aikakausi ja henkeni uusi ilmestys, ja tuon lupauksen 

täyttymisen näette toteutuvan tässä valon sanassa, joka on viisautta hengellenne ja lohtua sydämellenne. 

Kuka muu kuin Minä voisin olla totuuden ja lohdutuksen Henki? 

18 Täällä minä olen - läsnä, ilmeinen, näkyvissä jokaiselle hengelliselle katseelle, levitän valoa 

Hengen poluille, jotta ymmärtäisitte kaiken, mikä on ilmoitettu kautta aikojen. 

19 Nyt voit sanoa sydämesi ja henkesi syvyyksistä: "Isä, vihdoinkin olen nähnyt sinut, vihdoinkin 

tunnen sinut." Mutta milloin pystytte todella rakastamaan Minua? 

20 Puhun teille samalla ilmaisutavalla, jolla puhuin toisella aikakaudella, samalla rakkaudella ja 

samalla viisaudella, koska olen muuttumaton; mutta te opetuslapsina otatte nyt uuden askeleen polullani. 

Ruokailette tästä Sanasta ja olette onnellisuuden vallassa, kun tunnette Läsnäoloni lähellä teitä. 

21 Rakkauden ja kiitoksen laulu nousee hengestänne Minulle, koska olen antanut teille tämän armon. 

22 Ihmiset, jatkakaa henkenne virkistämistä, ja te, ihmiskunta, kääntykää jälleen puoleeni, palatkaa 

oikealle tielle. Palvelkaa toisianne ja tehkää lähimmäisillenne samoin kuin minä teen teille, sillä näin te 

palvelette minua ja rakastatte minua. 

23 Etsikää Minua Isänä, Lääkärinä ja Mestarina, niin olen hyvin lähellä teitä. Pyytäkää Minulta, ja 

Minä annan teille, mutta yrittäkää ottaa Minusta mallia, vaikka se olisi vain yksi teoistanne tai 

ajatuksistanne joka päivä; silloin Minä otan vastuulleni tehdä hedelmälliseksi sen, mitä teette Minun 

nimessäni. 

24 Olkaa tietoisia siitä, että elämänne maan päällä on lyhyt ja että kun saavutatte sen lopun, teidän on 

annettava tili siitä, mitä olette kylväneet. 

25 Kun Sanani on saavuttanut sydämenne pohjan ja olette valmiita seuraamaan Minua, yhdistytte 

Minussa taistellaksenne ettekä lepää ennen kuin näette maailman kääntyvän ja palaavan oikealle tielle. 

26 Ihmiskunta pelkää ja kärsii, ja sen tuska saavuttaa myös Taivaallisen Äitinne hengen. Mikä tuska 

voisi piinata lasta, jota hän ei tuntisi? Mutta hänen esirukouksensa pelastaa sinut, ja hänen innoituksensa 

kutsuu sinua kulkemaan hengellisyyden tiellä. 

27 Minä lähetin teidät puhtaana maan päälle, ja niin te palaatte luokseni. Mutta kuinka paljon sinun 

onkaan ponnisteltava saadaksesi takaisin puhtautesi, joka oli sinun. Siksi on välttämätöntä, että 

tarkkailette, rukoilette ja mietiskelette, jotta ette enää lankea kiusaukseen ja alatte kiivetä vuorelle 

viivyttelemättä enää nousussa, jotta pääsette huipulle. 

28 Rukoile tällä hetkellä, jotta henkesi voisi tuoda rauhan sanoman lähimmäisillesi. "Anokaa, niin 

teille annetaan; etsikää, niin te löydätte." Tämän olen opettanut teille, ja sanani toteutuu aina. 

29 Rakkaat työntekijät, olen armahtanut henkenne, jotta se voi löytää pelastuksen ja vuorostaan 

vapauttaa veljensä ja sisarensa synnistä. Tällä hetkellä puhdistatte itseänne ollaksenne Läsnäoloni arvoisia. 

Huomenna, kun olet todella vahva, autat lähimmäisiäsi vapautumaan synnistä. Rakastan henkeänne, 

rakastan kaikkia lapsiani, ja siksi pyrin pelastamaan teidät. 

30 Täällä olen kutsumassa teitä rauhaan, siihen rauhaan, jota myös ihmiset salaa kaipaavat, mutta sitä 

etsiessään he eivät ole valinneet polkuja, jotka johtavat siihen. Totisesti sanon teille, että rauhan salaisuus 

piilee opetusteni harjoittamisessa, ja juuri siitä ihmiskunta on poikennut. Kertokaa minulle, elääkö tämä 

maailma, joka tekee syntiä, vahingoittaa, tappaa, häpäisee ja häpäisee, Jeesuksen opettaman opin mukaan, 

ja näette, että se elää hyvin kaukana opetuksistani. 
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31 Monet ihmiset pitävät opetustani ennenaikaisena, mutta syynä on se, että heidän aineellistumisensa 

ei salli heidän löytää opetusteni ikuista merkitystä. 

32 Minun lakini on muuttumaton. Ihmiset kulttuureineen, sivilisaatioineen ja lakeineen ovat 

ohimeneviä, ja kaikesta tästä säilyy vain se, minkä Henki on rakentanut rakkauden ja laupeuden teoillaan. 

Hän on se, joka jokaisen "päivätyön" ja jokaisen koettelemuksen jälkeen, kun hän kääntyy jumalallisen 

viisauden lähteen puoleen, näkee lakini liikkumattoman kallion ja aina avoimen kirjan, joka sisältää 

Hengen opetuksen. 

33 Voi, jospa kaikki ihmiset haluaisivat nähdä tämän aikakauden nousevan valon - kuinka paljon 

toivoa olisikaan heidän sydämissään! Mutta he nukkuvat. He eivät edes osaa ottaa vastaan sitä valoa, jota 

kuninkaallinen tähti lähettää heille päivittäin, sitä valoa, joka on kuin kuva Luojasta säteilevästä valosta. 

Se hyväilee teitä ja herättää teidät olemassaolon päivittäiseen kamppailuun ilman, että ne, jotka eivät ole 

herkkiä luomakunnan kauneudelle, pysähtyvät hetkeksi kiittämään Minua. Taivaallinen kirkkaus voi 

mennä heidän ohitseen ilman, että he huomaavat sitä, sillä he heräävät aina täynnä huolia ja unohtavat 

rukoilla etsiäkseen hengellistä voimaa Minusta. He eivät myöskään etsi energiaa keholle luonnon lähteistä. 

He kaikki juoksentelevat ympäriinsä kiireessä ja raatavat tietämättä miksi, kulkevat ympäriinsä ilman 

selkeää päämäärää mielessään. Juuri tässä tunteettomassa ja järjettömässä taistelussa olemassaolosta he 

ovat materialisoineet sielunsa ja tehneet niistä itsekkäitä. 

34 Kun sitten unohdetaan hengen lait, jotka ovat elämän valoa, ihmiset tuhoavat itsensä, tappavat 

itsensä ja vievät leipänsä kuulematta omantunnon ääntä, harkitsematta, pysähtymättä miettimään. Mutta 

jos joku kysyisi heiltä, miten he arvioivat nykyistä elämäänsä, he vastaisivat heti, ettei koskaan 

aikaisemmin ole ihmiselämään loistanut niin paljon valoa kuin nyt ja ettei tiede ole koskaan paljastanut 

heille niin monia salaisuuksia. Mutta heidän täytyisi sanoa tämä ilon naamio kasvoillaan, sillä 

sydämessään he kätkivät kaiken henkisen kärsimyksensä ja kurjuutensa. 

35 Kun ihmiskunta herää ja näkee tämän aamunkoiton valon, Ääneni ei lakkaa puhumasta 

hengellenne eikä kipu lakkaa puhdistamasta sydämiä. 

36 Autuaita olette te, lapseni, jotka olette yhdistyneet rukouksessa, sillä tällä hetkellä vahvat nostavat 

ylös heikkoja, uskon mies on rohkaissut horjuvia, ja se, joka kykenee puhumaan Isänsä kanssa, on 

opettanut rukousta niille, jotka eivät sitä osaa. Näin aloittelijat ottavat opetuslapset esikuvakseen. 

37 Kun Sanani tulee äänen kantajan huulilta, tapaan ihmiset, jotka ovat valmistautuneet ja odottavat 

Minua. Silloin armoni astuu sydämiin ja antaa jokaiselle hänen tarpeensa mukaan. Näinä ilmestymiseni 

hetkinä tiedän, ketkä teistä etsivät Minua vain toivoen parannuskeinoa pahaan, ja löydän ne, jotka avun 

tarpeestaan huolimatta unohtavat tarpeensa, koska he haluavat ennen kaikkea olla opetuslapsiani. 

Jumalallinen ymmärrys ja hyväntahtoisuus, joilla puhun jokaiselle sydämelle, ovat tulta, jolla painan 

Sanani henkeenne niin, että se on unohtumaton. Totisesti sanon teille, että aina kun Opetukseni on 

saavuttanut sydämen pohjan, se on siemen, joka itää ja lisääntyy. 

38 Se hetki, jolloin olet kuullut Sanani ensimmäistä kertaa tai saanut siemenen sydämeesi, tuo 

tuomion hengellesi, aivan kuten se tuo tuomion silloin, kun sinulla on hedelmiä (elämästäsi) näytettävänä 

Minulle. Tällä hetkellä annan teille arvokkaan tilaisuuden maan päällä puhdistaa sielunne, ja kun palaatte 

ikuiseen kotiin, tulette rauhallisesti ja iloisesti, täynnä valoa ja ansioita, nauttimaan rauhastani. 

39 Maailma on sovituksen laakso, jossa ihminen yhtäältä tekee syntiä ja toisaalta puhdistaa itsensä. 

Totisesti sanon teille, että tuonpuoleinen on erilainen kuin se, minkä tunnette maan päällä, sillä jokainen, 

joka sinne saapuu synnin ja epäpuhtauden vaivaamana, joutuu kestämään hyvin suuria kärsimyksiä, jotka 

ovat äärettömän paljon suurempia kuin ne, joita hän kärsi ihmisolentona, koska - nyt kun hän on 

hengellisessä - sielu kuulee omatuntonsa selvemmin, ja näin suuren puhtauden edessä sielu haluaisi 

tuhoutua tai ainakin palata aineelliseen maailmaan, josta se lähti, jossa sen mielestä sen moninaisia 

puutteita ei huomioitu. 

40 Kaiken tämän lisäksi kerron teille, että kaikki, mikä ympäröi teitä maan päällä, ei ole yhtään 

vähemmän puhdasta kuin se, mikä on olemassa hengellisessä valtakunnassa, ja että jos teistä tuntuu, että 

olette vähemmän epäpuhtaita täällä maan päällä kuin tuonpuoleisessa, se on vain mielipide, joka johtuu 

siitä vähäisestä selvyydestä, jolla arvioitte hyvää ja pahaa ollessanne aineellisessa ruumiissa. 

41 Yksi syy siihen, miksi olen paljastanut Henkisen opetukseni teille tällä hetkellä, on auttaa 

sieluanne nousemaan siihen elämään, joka odottaa sitä, oppimalla alistumaan vapaaehtoisesti 
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puhdistukseen ja ammentamaan kärsimyksestä ja koettelemuksista kaiken niiden sisältämän hyödyn ja 

valon, ja jotta se voisi jo täällä tunnistaa - sikäli kuin se on sallittua - tien, joka sen on kerran kuljettava. 

Katsokaa, miten arvokas tilaisuus elämä maan päällä on, jotta sielun ei tarvitse hävetä tekojaan ja 

menneisyyttään, kun se palaa (tuonpuoleiseen), jotta se ei kompastuisi tuolla polulla eikä eksyisi harhaan, 

koska se uskoo näkevänsä pimeyttä siellä, missä on vain valoa. Tämän ajan ihminen on nyt valmis 

ymmärtämään hengellisiä ilmestyksiä. Sanani on tullut juuri oikealla hetkellä, ihmiskunnan heräämisen 

hetkellä. 

42 Jos havaitsette polullanne ihmisiä, jotka osoittavat hengellistä jälkeenjääneisyyttä teoillaan tai 

ajattelutavallaan, kun he ovat vastoin ilmestyksiäni, älkää kauhistuko, sillä teidän on tiedettävä, etteivät 

kaikki ihmiset ole koskaan marssineet samassa tahdissa. Luottakaa siihen, että olen jo jättämässä heille 

sanoja, jotka herättävät heidät, kun aika tulee. 

43 Ne sanat, joita ette tällä hetkellä ymmärrä, ovat juuri niitä sanoja, joita nuo ihmiset tulevat 

ymmärtämään. 

44 Tänään te olette kutsuneet minua ja sanoneet minulle: "Herra, Herra, tule luoksemme." Jotkut ovat 

tehneet sen pyytääkseen anteeksi rikkomuksiaan, toiset pyytääkseen helpotusta kärsimyksiinsä ja taas 

toiset, kaikkein vähiten, kiittääkseen Minua hyvityksistäni. Olen tullut välittömästi kaikkien luokse, 

pysähtymättä arvioimaan, mihin tarkoitukseen olette kutsuneet Minut, sillä Minulle merkitsee vain se, että 

olette kutsuneet Minut. 

45 Jos kaikki kysyisivät Minulta, sanoisin heille saman kuin teille: En tule katsomaan tahrojanne tai 

tuomitsemaan syntejänne, vaan kuuntelemaan valituksianne ja lievittämään tuskaa, joka saa teidät 

kärsimään. 

46 Ne, jotka ovat unohtaneet Minut joksikin aikaa, tai ne, jotka ovat lopulta kieltäneet Minut, ovat 

joskus tunteneet kaipuuta nähdä ja kuulla Minut, ja miettineet sisäisesti, missä Minä olen ja miten he 

voisivat löytää Minut. 

47 Henki tarvitsee jumalallista, ja valon janossaan se nyyhkyttää surullisena lihan vankilassa. Mutta 

juuri sillä hetkellä hän kuulee ystävällisen äänen sanovan hänelle: "Tässä minä olen." En ole unohtanut 

teitä, enkä ole etääntynyt teistä. En voisi poistaa itseäni, koska olen jokaisessa teissä. Mutta jos haluatte 

löytää Minut - temppelini on kaikkialla: makuuhuoneessanne, työssä, tiellä, sisällänne ja ulkopuolellanne, 

jokaisessa paikassa, johon rakennatte hengellisyyden alttarin tai jossa uskollanne sytytätte lampun, joka 

valaisee lähimmäisenne tietä. 

48 Kun ihminen on kyseenalaistanut Herransa ja pystynyt kuulemaan vastauksen sydämensä 

hiljaisuudessa, hän on löytänyt suurempia salaisuuksia kuin kaikki ne, jotka luonto voisi tieteen keinoin 

paljastaa hänelle. Tämä henkilö on todella löytänyt lähteen, josta kaikki viisaus tulee. 

49 Henkilö, joka on tuskansa ja pelkonsa ajamana kyennyt luomaan hengellisen yhteyden Herraansa 

ja joka tuntee, että Hän paljastaa itsensä rukouksessaan, intuitiivisessa tiedossaan tai koettelemuksissaan, 

on rakentanut pyhäkön, jossa hän voi löytää Isänsä läsnäolon aina, kun hän valmistautuu siihen sisäisesti. 

50 Kärsimys, joka painaa tämän ajan ihmisiä, johtaa heidät askel askeleelta, ilman että he sitä 

huomaavat, sisäisen pyhäkön porteille, joiden edessä he - kykenemättöminä jatkamaan - kysyvät: "Herra, 

missä sinä olet?". Ja temppelistä kuuluu Mestarin ystävällinen ääni, joka kertoo heille: "Olen täällä, missä 

olen aina asunut - omassatunnossanne." 

51 Avustaakseni teitä kehityksessänne valoni on polullanne; älkää siis pelätkö eksyä harhaan. 

Pukeutukaa kuuliaisuuteen ja tehkää tahtoni. Tällä tavoin voitte tehdä suuria tekoja, kuten jokaisen 

opetuslapseni velvollisuus on. 

52 Sen, joka elää kuuliaisuudessa, ei tarvitse pyytää Herralta mitään, koska hän ymmärtää, ettei 

häneltä voi puuttua mitään. Toisaalta se, joka kulkee hyveen reunalla, joutuu pyytämään sopivana 

ajankohtana, koska hän tuntee, että rauha on lähdössä hänestä ja että häneltä puuttuu voimaa. Silloin hän 

tajuaa, että hengen hyödyt eivät ole yhtä helposti saavutettavissa kuin maailman tyydytykset. 

53 Valtakunnassani on aina avoin ovi ja aina katettu pöytä odottamassa väsyneen maankävijän 

saapumista. Kuinka olenkaan toivonut, että ihmiset etsisivät näitä hengellisiä ruokia rauhan keskellä. 

Mutta kun he pyytävät sitä, se on syvässä tuskassa. Pöytä on kuitenkin aina paikallaan, eikä kukaan jää 

ilman leipää. 
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54 Armoni odottaa, että ihmiskunnan katumus ja uudistuminen vuodatetaan niille, jotka kerran 

tahrasivat itsensä synnin lialla, mutta sitten puhdistivat itsensä rakkaudesta Herraansa kohtaan. Tämä on se 

juhlaillallinen, johon teidät kaikki on kutsuttu ja jossa Isänne jakaa leipää ja tarjoaa elämän viiniä 

rakastetuille lapsilleen. 

55 Varoitin teitä jo silloin, kun tulin alas maan päälle puhumaan ihmiskunnalle. Halusin ihmiskunnan 

valvovan ja rukoilevan, ettei pimeys yllättäisi heitä valmistautumattomina. Mutta maan suuret kansat eivät 

katsoneet, ja sota kävi heidän ylpeytensä ja keskinäisen rakkauden puutteensa rangaistukseksi. Katsokaa 

muinaisia kansoja, kuinka suuren kurjuutensa taakka painaa niitä. Kuinka paljon he ovatkaan kärsineet 

ylimielisyydestään. Nyt on noussut uusia kansoja, jotka ovat niin ikään sokeutuneet vallan ja rikkauden 

pakkomielteestä ilman, että entisten kokemukset olisivat estäneet heitä tekemästä niin tai että he olisivat 

kuunnelleet järjen tai omantunnon ääntä. Sokaistuneina luottamuksesta omaan voimaansa he ovat lopulta 

uskoneet olevansa kaikkivoipia, ja siksi he jahtaavat päämäärää, jonka he uskovat olevan oikea, 

ymmärtämättä, että he ovat syöksymässä kuiluun henkeäsalpaavalla vauhdilla. 

56 Keitä ovat ne, jotka kaaoksen keskellä nostavat katseensa taivaanrantaan rukoillen rauhaa ja 

anteeksiantoa niille, jotka eivät harhassaan enää tunnista tai kuule omantuntonsa oikeudenmukaisuuden 

ääntä? Kuka muu se on kuin ne, jotka rakastavat rauhaa? Heidän on määrä olla vartijoita, jotka "valvovat" 

koko ihmiskunnan puolesta lähestyvinä vierailun päivinä. 

57 Heidän rukouksensa saavat aikaan sen, että rauha tulee niille, jotka tarvitsevat valoa henkeensä. 

Hengellinen rukous on viesti, joka tavoittaa niiden sydämen, joiden puolesta rukoillaan, ja se on kuin 

rauhan vaippa hädänalaisten yllä, kun useat sydämet ovat yhdistyneet rukoilemaan heidän puolestaan. 

Vastaanotan monista maailman kolkista tämän rukouksen, jonka lähettävät ne, jotka puolustavat maailman 

rauhaa. 

58 Rukoilkaa sinnikkäästi rauhan puolesta, sillä näin yhdistytte kaikkien niiden kanssa, jotka 

rukoilevat samalla tavalla. Pitäkää rauhan vaippaa ihmiskuntaa kahlitsevan sodankäynnin yllä ja levittäkää 

sitä taistelun tunteina lähimmäistenne ylle. Muistatteko, että olen antanut teille iankaikkisen rauhan lahjan 

ja että olen kutsunut teitä Israeliksi, mikä tarkoittaa "vahvaa"?". - Ihmiset, älkää tukahduttako 

sydämestänne sen muistoa, mitä olen teille ilmoittanut, älkääkä sitä rikkautta, jonka tiedätte henkenne 

sisältävän. Profetoin Jaakobille, että hänen kansansa lisääntyisi kuin meren hiekka ja toisi rauhan 

kansoille. Rukoilkaa, rakkaat opetuslapset, ja sanani toteutuu teissä, sillä olette osa kansaani, jonka 

kohtalona on olla siunaus kaikkien maan kansojen keskuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 105  
1 Tästä sanasta teet kirjan, joka jää maan päälle, jotta ihmiset voivat löytää tien henkistymiseen. 

Monet heistä kieltävät sen totuuden, mutta monet myös vahvistavat, että kaikki sen väitteet ovat oikeita. 

2 Sukupolvesta toiseen Hengen lahjat tulevat paljastumaan yhä voimakkaammin ja selvemmin, ja 

tämä tosiasia, joka tulee näkymään jopa kaikkein epäilevimmissä ja epäuskoisimmissa, tulee olemaan 

todisteena kaiken sen totuudesta, mitä olen ilmoittanut teille menneinä aikoina ja vahvistanut teille tässä. 

3 Ymmärrättekö, miten läpitunkevalla voimalla Sanani on kaikunut tänä aikana, kun se on tehnyt 

itsensä tunnetuksi äänen kantajan aivojen kautta? Et voi myöskään kuvitella, miten ihmeellinen on 

hengeltä hengelle käytävä vuoropuhelu, kun se saavuttaa huippunsa. 

4 Ettekö ihmettele, kun kuulette hengellisen kasvon kuvauksen näön lahjan tai unen profeetallisen 

voiman avulla? Totisesti sanon teille, että olette tuskin alkaneet nähdä häivähdystä siitä, mitä muut tulevat 

näkemään tulevaisuudessa. 

5 Intuition lahja on hämmästyttänyt teitä, ja parantamisen lahja on hämmästyttänyt teitä, mutta on 

välttämätöntä, että jätätte hyvän esimerkin tulevaisuuden spiritualisteille. 

6 Joelin ilmoittama aika, jolloin ihmiset ottaisivat Jumalan Hengen vastaan hengessään ja lihassaan, 

on nyt koittanut. Mutta se on vasta aamunkoitto, ja on välttämätöntä, että te, ensimmäiset opetuslapset, 

jätätte jälkeenne hyvän siemenen, niin että tekonne ovat hyvää hedelmää, joka rohkaisee huomispäivän 

vaeltajia heidän elämänmatkallaan, eivätkä kompastuskiviä, joihin kompastua. 

7 Saamanne valon ansiosta kuulutte niihin, jotka tulkitsevat oikein sen opetuksen, jonka olen jo 

paljastanut teille menneinä aikoina. 

8 Se, että tutkitte perusteellisesti Sanaani ja noudatatte sitä, on paras hengellinen työ, jonka jätätte 

tuleville sukupolville. He tulevat olemaan teille kiitollisia, ja minä siunaan teitä. 

9 Te, tämän aikakauden ensimmäiset, tulette olemaan pilareita, oppaita ja suojelijoita niille, jotka 

tulevat teidän jälkeenne, ja nauttikaa tehtävänne täyttämisestä. 

10 Elä pelastaaksesi lähimmäisesi, niin minä pelastan sinut. Laskekaa veneenne vesille ja etsikää 

haaksirikkoutuneita, ja kun näette aaltojen pauhaavan ja muuttuvan uhkaaviksi, rukoilkaa, ja heti tulette 

tuntemaan rauhani vaipan henkenne yllä. 

11 Opetuslapset, älkää luulko, että vain Israelin kansan helmassa esiintyivät sanansaattajani, 

profeettani, edelläkävijäni ja valaistuneet, sillä silloin te kieltäisitte monet sanansaattajistani, jotka olen 

lähettänyt eri puolille maapalloa valon, rauhan ja rakkauden viestejä. 

12 Ihmiskunta on maaperä, johon kylvän rakkauden siemenen. Tämä kastettiin jumalallisella 

kasteella, jotta kun Sanani kylvö tapahtuisi, se löytäisi sopivan pellon kantaakseen hedelmää. 

13 Aina kun Jumalan ilmestys on valaisemassa ihmisiä, olen lähettänyt heille tiennäyttäjiä tai 

profeettoja valmistelemaan heitä, jotta he voivat tunnistaa tuon valon. Mutta älkää ajatelko, että vain ne 

ovat lähettiläitäni, jotka tuovat viestejä hengelle. Ei, opetuslapset, jokainen, joka kylvää hyvää ihmisten 

keskuuteen missä tahansa muodossaan, on lähettiläs minulta. 

14 Löydätte näitä sanansaattajia elämänne kaikilla poluilla, sekä uskonnollisissa yhteisöissä että 

tieteissä - ihmisten joukosta, jotka hallitsevat tai antavat hyviä opetuksia. 

15 Hyvä palvelijani ei koskaan poikkea tieltä, joka hänen on kuljettava; hän mieluummin kuolee 

matkalla kuin perääntyy. Hänen esimerkkinsä on valon siemen lähimmäistensä elämässä, ja hänen tekonsa 

ovat esimerkkejä muille. Voi, jospa ihmiskunta vain ymmärtäisi viestejä, joita lähetän sille niiden kautta! 

Mutta näin ei ole, sillä on monia ihmisiä, joilla on herkkä tehtävä maailmassa, mutta jotka antavat 

katseensa harhautua noista suurista esikuvista ja kulkevat polkua, joka on enemmän heidän mieleisensä. 

16 Teillä on hallitsijoita, joiden sydämissä ei ole oikeudenmukaisuutta ja anteliaisuutta hallita 

kansaansa, koska he tavoittelevat mitättömiä päämääriä, kuten valtaa ja rikkautta - ihmisiä, jotka väittävät 

olevansa edustajiani, mutta jotka eivät edes tunne rakkautta lähimmäisiään kohtaan - lääkäreitä, jotka eivät 

tunne tehtävänsä ydintä, joka on laupeus - ja tuomareita, jotka sekoittavat oikeudenmukaisuuden kostoon 

ja käyttävät lakia väärin vahingollisiin tarkoituksiin. 

17 Kukaan, joka kulkee väärillä poluilla ja kääntää katseensa pois siitä valosta, joka hänellä on 

sisällään omantuntonsa majakkana, ei aavista, millaista tuomiota hän valmistelee itselleen. 
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18 On myös niitä, jotka ovat anastaneet itselleen tehtäviä, jotka eivät ole heille kuuluvia, ja jotka 

virheillään todistavat, että heillä ei todellakaan ole tarvittavia taitoja hoitaa itse ottamaansa tehtävää. 

19 Samoin voi löytää Jumalan palvelijoita, jotka eivät ole, koska heitä ei ole lähetetty sitä varten - 

miehiä, jotka johtavat kansoja ja jotka eivät kykene ohjaamaan edes omia askeleitaan - opettajia, joilta 

puuttuu opettamisen lahja ja jotka valon levittämisen sijasta hämmentävät mieltä - lääkäreitä, joiden 

sydämessä ei ole lyöty myötätunnon tunnetta toisen tuskan edessä ja jotka eivät tiedä, että se, jolla todella 

on tämä lahja, on Kristuksen apostoli. Ihmiset ovat häpäisseet kaikki perusperiaatteeni, mutta nyt on tullut 

hetki, jolloin kaikki heidän tekonsa tuomitaan. Tämä on Minun tuomioni, koska sen täytäntöönpano 

kuuluu Minulle. Sen tähden minä sanon teille: Katsokaa ja täyttäkää rakkauden ja anteeksiannon käskyni. 

20 Kerroinko teille, että kuulutte Israelin kansaan, joka on jumalallisen siemenen omistaja? Tehkää 

siis työtä itsenne eteen, jotta olisitte kelvollisia kantamaan rakkauden, rauhan ja valon siementä. 

21 Pohtikaa oppitunteja, joita olen opettanut teille tänä päivänä, jotta ette eksyisi teille viitoittamaltani 

tieltä, jotta ette ottaisi itsellenne tehtäviä, jotka eivät kuulu teille, ja jotta ette käyttäisi kykyjänne väärin. 

Sillä jos kaiken sen jälkeen, mitä olette kuulleet opetuksistani, teette virheitä, joista olen teille 

huomauttanut, tuomionne on oltava ankarampi kuin sen, joka ei elämänsä aikana tuntenut opetusta, joka 

on niin valoisaa kuin se opetus, jonka olette saaneet. 

22 Rakkaat ihmiset, lisääntykää, pysykää sinnikkäästi ja täyttäkää tehtävänne. 

23 Olen sytyttänyt valon sielun tielle, jotta se ei eksyisi ja kulkisi turvallisesti tietään - kuin lammas, 

joka tietää, missä este on. 

24 Tämä valo, joka on hengellisen omantunnon valo, valaisee aukon ja paljastaa suden, kun se väijyy 

tiheikössä. 

25 Kaikki ihmiset eivät kulje turvallista tietä. On monia eksyneitä, jotka ovat hukanneet tiensä, 

vaeltavia kulkijoita, olentoja, joilla ei ole tiettyä suuntaa. Kun risteän heidän tiensä ja kysyn heiltä: "Minne 

olet menossa? "Mitä tai ketä te etsitte?" he sanovat Minulle pää roikkuen: "Mestari, en tiedä, minne 

menen, minne jalkani kantavat minua, enkä sitä, mitä etsin." "Mitä te etsitte?", kysyvät he. Sitten olen 

sanonut heille: "Seuratkaa minua", ja tämä yksi sana, joka tunkeutui heidän sydämeensä, on riittänyt 

sytyttämään toivon valon, uskon liekin, joka antoi heille uutta rohkeutta seurata jälkiäni. Sillä siitä 

hetkestä lähtien, kun he alkoivat seurata Minua, he tunsivat tuntematonta voimaa, joka ei jättänyt heitä 

hetkeksikään ja sai heidät tuntemaan ehdotonta luottamusta kohtaloonsa. 

26 Haluan, että kaikki te, jotka kuulette tämän sanan, ymmärrätte, että kutsun teitä kulkemaan tätä 

polkua en tarjoa teille ainoastaan henkisiä tyydytyksiä ja nautintoja, vaan myös koettelemuksia, 

oppitunteja ja sovituskokemuksia, mutta samalla korkeampi voima virtaa alaspäin vahvistaakseen sitä, jota 

koetellaan, ja että tämä voima on se sauva, johon kulkijan on nojattava koko elämänpolun ajan. Tämä 

voima sisältää kaiken: uskon, rakkauden, kuuliaisuuden ja luottamuksen. 

27 Olkaa tästä tietoisia, opetuslapset, jotka alatte seurata Mestaria, niin että kun elämänpolullanne 

tulee koettelemuksia, voitte ajatella: "Olen jo valmistautunut niihin, Mestari on osoittanut ne minulle, ja 

minulla on luottamus selviytyä niistä Hänen jumalallisen apunsa avulla." Totisesti sanon teille, että jos 

käytätte näitä oppitunteja hyväksenne vahvalla ja ylöspäin suuntautuvalla hengellä, huomaatte, että 

mikään koettelemus ei ole turha. Sillä se, mikä on tarkoitettu ihmiselle, samoin kuin se, mikä näkyy 

perheen helmassa tai mikä vaivaa kansaa - ne kaikki ja jokainen niistä sisältää syvän merkityksen ja usein 

suuria elämänoppeja. Kuka voisi tällä hetkellä sanoa, että hän on vapaa koettelemuksista? Ei kukaan, sillä 

nyt on hengellisen parannuksen aika. 

28 Avatkaa silmänne todellisuudelle ja ymmärtäkää, millaisen vastuun otatte, kun kuuntelette Sanaani 

ja tulette todistajiksi ilmentymilleni tänä aikana. 

Haluan kertoa teille, että teidän ei pidä tyytyä kuulemaan Sanaani ja tyydyttämään hengellisiä tarpeitanne 

ajattelematta muiden tarpeita. Sillä tämä tyytyväisyys ei ole täydellinen, jos ajattelette, että juuri 

hengellisen haltioitumisenne hetkinä miljoonat kanssaihmisenne taistelevat, ovat epätoivoisia tai kaatuvat 

murhaavien sotien tulessa. 

29 Opetukseni valmistaa teitä vastakkainasetteluun rauhan ja maailman henkistymisen puolesta. 

Opetukseni kertoo teille, mitä teidän on tehtävä, jotta voitte kaikki osallistua tähän pelastustyöhön. Silloin 

henkenne kokee yhä enemmän sitä rauhaa ja tyydytystä, joka tulee niille, jotka tekevät yhteistyötä 

kanssani rakkauden töissäni. 
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30 Älkää menettäkö sitä herkkyyttä, jonka sydämenne saa Sanani kuulemisesta, kun palaatte 

aineelliseen elämäntaisteluun, sillä noilla poluilla lähimmäisenne odottavat teiltä sanaa, joka sisältää 

lohdutusta, tai sanontaa, joka tuo valon sanomani heidän sydämiinsä. Mutta jos sydämesi on palannut 

tavanomaiseen kovuuteensa, kun he kääntyvät puoleesi, et pysty edes katsomaan hänen sisimpäänsä, joka 

haki sinulta jotakin, mikä ei ollut sinun omaasi, mutta oli tarkoitettu hänelle: Minun valoni, Minun 

rauhani, Minun balsamini. 

31 Älkää ajatelko, että rakkauden puute ihmisiä kohtaan voi jäädä rankaisematta, sillä jos rikotte 

hengellisiä velvollisuuksianne, joukot, kun ne astuvat yhteisöjenne syliin ja saavat tietää viestin, jonka 

olette salanneet tai salanneet heiltä, ihmettelevät sisäisesti, ovatko nämä uusia apostoleitani, kun taas 

toiset, jotka ovat perehtyneet opetukseeni, antavat teille oppitunnin siitä, kuinka täyttää jumalalliset 

toimeksiannot. 

32 Minun on puhuttava teille tällä tavoin, jotta ette nukahtaisi ja jotta ette yllättyisi unessanne. Kutsun 

teitä taistelemaan, ja annan teille tätä varten esimerkkini jatkuvasta tehokkuudesta. 

33 Kukaan ei sano Minulle, että hänen tiellään on liian suuria esteitä, jotta hän pystyisi suorittamaan 

tehtävänsä. Jos nimittäin uskotte, että yksikään lehti ei siirry puusta ilman Isän tahtoa, teidän on myös 

ymmärrettävä, että teidän on suoritettava tehtävänne yli sen, mitä te kutsutte esteiksi. 

34 Älkää ajatelko, että pelkästään olemalla näissä paikoissa olette jo täyttäneet hengellisen tehtävänne 

tai että pelkästään puhumalla opetuksestani olette jo palvelleet Minua. Sillä toimintakenttänne on niin laaja 

ja täynnä mahdollisuuksia harjoittaa rakkautta poluillanne, ettei teidän tarvitse ponnistella löytääksenne 

sopivia tilaisuuksia kylvää. Ette ole kuitenkaan kiinnittäneet huomiota tähän kaikkeen, ja siksi sanotte, että 

edessänne on liian paljon esteitä, jotta voisitte täyttää tehtävänne, koska ette ole ymmärtäneet kaikkea sitä, 

mitä henkinen tehtävänne edellyttää. 

35 Rakasta, palvele, ole hyödyllinen, pelasta ja lohduta, tee elämästäsi kaunis esimerkki, 

käytännöllinen oppitunti, niin että ihmiset ottavat sinusta mallia. Silloin säteilette hengellistä valoa 

kanssaihmisillenne. Kun puhutte opetuksestani, täytätte tehtävänne kylvää henkistymisen siemen. Tee se 

kuitenkin nöyrästi ja ole tietoinen siitä, että kaikki turhamaisuutta sisältävä työ on hedelmätön siemen, 

joka ei koskaan itäne. 

36 Vakuutan teille, että jos työskentelette elämässänne sillä tahdikkuudella, vilpittömyydellä ja 

vanhurskaudella, jota neuvon teille, ne kovat sydämet, joista puhutte Minulle rukouksissanne, pehmenevät 

hyveellisyydestänne, ja te tulette uskomaan, että kehittynyttä henkeä ei voida koskaan estää toteuttamasta 

tätä tehtävää, koska se on kaiken tämän elämän pikkumaisuuden yläpuolella. 

37 Älkää koskaan ajatelko pahaa niistä, jotka eivät pidä teistä, älkääkä olko katkeria niille, jotka eivät 

ymmärrä teitä, sillä jopa kaikkein sisäisimmät tunteet, joita teillä on lähimmäistänne kohtaan, välitätte 

henkisesti heille. 

38 Tarjoan teille tänä aikana niin monia mahdollisuuksia olla opetuslapsiani, ettei teidän tarvitse jättää 

vanhempianne, puolisojanne tai lapsianne lähteäksenne maihin, joissa levitätte opetuksiani, eikä teidän 

tarvitse saarnata kovalla äänellä kaduilla ja toreilla, eikä teidän tarvitse pelätä, että lähetystyön päätteeksi 

teitä odottaisi väistämättä verinen teline. Kuljin tätä polkua, ja niin kulkivat myös apostolini, mutta tuo 

veri puhdisti polun, jotta uudet opetuslapset eivät jäisi sille loukkuun. Teidän on vain ymmärrettävä tämän 

viestin hengellinen merkitys, jotta ymmärrätte sen ja sovellatte sitä yksinkertaisella tavalla elämäänne, 

jotta todella elätte Sanani mukaan. 

39 Olen antanut hengelle vallan aineeseen nähden, jotta se voi selvitä koettelemuksista voittajana ja 

saavuttaa polun lopullisen päämäärän. Mutta kamppailu tulee olemaan suuri, sillä koska ihminen loi 

maailman ainoan valtakunnan, johon hän uskoo, hän tuhosi harmonian, jonka pitäisi vallita hänen ja 

kaiken häntä ympäröivän välillä. Ylpeältä valtaistuimeltaan käsin hän haluaa alistaa kaiken tieteensä 

valtaan ja pakottaa luonnon elementit ja voimat tahtoonsa. Mutta hän ei ole onnistunut siinä, sillä hän on 

jo kauan sitten rikkonut ystävyyden siteet hengellisiin lakeihin. - Kun kerroin täällä oleville ihmisille, että 

luonnonvoimat voivat totella häntä, jotkut eivät uskoneet tätä, ja sanon teille, että heillä on syytä epäillä, 

sillä luonto ei koskaan tottele niitä, jotka eivät piittaa, häpäisevät tai pilkkaavat sitä. Toisaalta se, joka osaa 

elää sopusoinnussa hengen ja aineen lakien kanssa, eli joka elää sopusoinnussa kaiken häntä ympäröivän 

kanssa, tulee elämänsä aikana yhdeksi Luojansa kanssa ja tulee arvokkaaksi saamalla luonnon elementit 
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palvelemaan ja tottelemaan häntä, kuten jokaisen lapsen velvollisuus on totella isäänsä, kaiken olemassa 

olevan Luojaa. 

40 En ole sanonut, että tämä seurakunta olisi saavuttanut tarvittavan hengellisen kohotuksen, jotta 

tällaiset ihmeet voisivat toteutua, enkä sitä, että se olisi jo nyt saavuttamassa harmoniaa aineellisen ja 

hengellisen välillä. Rohkaisen heitä vain pyrkimään tähän tavoitteeseen henkistämisen kautta. 

41 Rohkaistakseni teitä uskossanne ja todistaakseni teille Sanojeni totuuden, teen joskus kanssanne 

sellaisia tekoja, joita te kutsutte ihmeiksi ja jotka ovat vain palkkio niille, jotka ovat osanneet sijoittaa 

itsensä universaaliin harmoniaan, vaikkakin vain lyhyeksi ajaksi. 

42 Historiallinen perimätieto ensimmäisistä ihmisistä, jotka asuttivat maan, siirtyi sukupolvelta 

toiselle, kunnes se kirjoitettiin ylös Ensimmäisen aikakauden kirjaan. Se on elävä vertaus niistä 

ensimmäisistä ihmisistä, jotka elivät maan päällä. Heidän puhtautensa ja viattomuutensa ansiosta he 

pystyivät tuntemaan luontoäidin hellästi. Kaikkien olentojen välillä vallitsi ystävällinen suhde ja kaikkien 

luotujen välillä rajoittamaton veljeys. Myöhemmin inhimilliset intohimot vieraannuttivat ihmiset tuosta 

elämästä, minkä vuoksi heidän oli pakko pyrkiä tieteen avulla saamaan takaisin se, minkä he olivat 

menettäneet hengellisyyden puutteen vuoksi. Näin ihmiskunta on päässyt nykyaikaan, jolloin sen on 

selviytyäkseen täytynyt varastaa luonnon elementeiltä ja luonnonvoimilta se, mitä se tarvitsee elääkseen. 

43 En kiellä teitä käyttämästä tiedettä, enkä tuomitse sitä. Haluan vain, että ihmiset ymmärtävät 

opetukseni avulla, että on olemassa korkeampi tieto kuin se, jonka he tietävät ja jonka he voivat saavuttaa 

rakkauden kautta, joka on kaikkien opetusteni ydin. 

44 ihmiset, kuinka en voisi olla sanomatta teille, että nämä ajat, jolloin elätte, ovat hämmennyksen 

leimaamia, koska näen, että ette anna valoni tunkeutua ajatustenne pimeiden pilvien läpi? Kerron teille 

myös, että valoni tulee voittamaan, sillä ei ole pimeyttä, joka voisi vastustaa sen kirkkautta. Silloin 

ymmärrätte, ettei Isä koskaan hylkää teitä vierailun hetkellä. 

45 Monet kansat ovat pudonneet materialisaation syvään kuiluun, ja toiset ovat lähellä putoamista, 

mutta putoamisen tuska saa heidät heräämään syvästä unestaan. 

46 Ne kansakunnat, jotka loistonsa jälkeen kokivat rappion ja vajosivat tuskan, paheiden ja kurjuuden 

pimeyteen. Nykyään ei ole kyse yhdestä kansakunnasta vaan koko ihmiskunnasta, joka juoksee sokeasti 

kohti kuolemaa ja kaaosta. Kansakuntien ylimielisyys kärsii minun oikeudenmukaisuudestani. Muistakaa 

Ninive, Babylon, Kreikka, Rooma ja Karthago. Niissä on syvällisiä esimerkkejä jumalallisesta 

oikeudenmukaisuudesta. 

47 Aina kun ihmiset ovat tarttuneet vallan valtikkaan ja antaneet sydämensä täyttyä 

jumalattomuudesta, ylimielisyydestä ja hulluista intohimoista ja vetäneet kansansa mukanaan 

rappeutumiseen, oikeudenmukaisuuteni on lähestynyt heitä riistääkseen heiltä vallan. Mutta samalla olen 

sytyttänyt heidän eteensä soihdun, joka valaisee tien heidän sielujensa pelastukseen. Mitä ihmisistä tulisi, 

jos jättäisin heidät omien voimiensa varaan heidän koettelemustensa hetkellä? Kääntäkää katseenne 

kaikkiin niihin kansoihin, jotka olivat kerran suuria ja ovat nyt raunioina. Ne kukoistavat uudestaan, mutta 

ei ylimielisyys ja maallisen suuruuden kaipuu nosta niitä uudelleen, vaan ihanne, jota innoittaa se 

oikeudenmukaisuus ja hyveellisyys, jota opetukseni levittävät. Niiden raunioista nousee uusia kansoja, ja 

niiden kirkkojen ja epäjumalien raunioilla ne uhraavat Jumalalleen todellista palvontaa. 

48 Ylpeys on nöyrtynyt, ja kipu on pessyt synnin pois; mutta älkää unohtako, että vielä on monia 

tahroja poistamatta ja että - vaikka ihmisten elämästä maan päällä tulisi vielä kuinka puhdasta - tämä 

planeetta ei koskaan tule olemaan hengen ikuinen koti. Sillä jokainen, joka uskoo näin, on tulkinnut 

sanaani huonosti, tai hän ei ole ymmärtänyt elämän todellista tarkoitusta. 

49 Tämä maailma on aina vain sielun väliaikainen koti, vain vaihe matkalla sen puhdistumiseen, 

kehittymiseen ja täydellisyyteen. Elämä, joka odottaa sinua ja ottaa sinut ikuisesti vastaan, on erilainen. 

50 Läsnäolooni tulevat sairaat, epäonnistuneet ja henkisesti köyhät, ja kun jotkut siunaavat tahtoani, 

toiset kapinoivat kivun edessä ja pitävät kärsimyksiään jumalallisena rangaistuksena tai kohtalon 

epäoikeudenmukaisuutena. Silloin on välttämätöntä, että vapautan teidät tietämättömyydestänne ja 

paljastan teille totuuden ytimen. 

51 Niin kauan kuin elätte lihassa, sielunne puhdistaa itseään menneiden elämien tummista tahroista, ja 

siksi tuli tarpeelliseksi paljastaa teille kaikki tämä, jotta voitte kärsivällisesti kestää maan kärsimykset. 
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52 Ihmiskunnan alusta lähtien sielun jälleensyntyminen on ollut rakkauden ja oikeudenmukaisuuden 

laki ja yksi niistä tavoista, joilla Isä on osoittanut ääretöntä armoaan. Jälleensyntyminen ei ole vain tämän 

ajan asia, vaan kaikkien aikojen asia, eikä teidän pitäisi ajatella, että olen paljastanut tämän mysteerin 

teille vasta nyt. Jo varhaisimpina aikoina ihmisellä oli intuitiivinen tieto sielun uudelleen 

ruumiillistumisesta. Mutta ihmiset, jotka etsivät materialistisia tieteitä ja maailman aarteita, antoivat lihan 

intohimojen hallita itseään, mikä kovetti ne ihmissydämen kuidut, joilla ihminen havaitsee hengellisen, 

niin että ihmisistä tuli kuuroja ja sokeita kaikelle hengelle kuuluvalle. Mitä hyötyä heille on siitä, että he 

kiinnittävät katseensa niihin kirjoituksiin, jotka sisältävät lain ja opetuksen, jonka minä olen teille 

menneinä aikoina ilmoittanut, jos heidän mielensä ei kykene ymmärtämään niiden merkitystä eikä heidän 

sydämensä ymmärrä niiden olemusta?" "Mitä hyötyä heille on siitä, että he kiinnittävät katseensa niihin 

kirjoituksiin, jotka sisältävät lain ja opetuksen, jonka minä olen teille menneinä aikoina ilmoittanut? 

Ymmärtäkää, että ihmisten herkkyys ja henkinen intuitio ovat surkastuneet, ja siksi he joutuvat yleensä 

virheellisten tulkintojen uhriksi etsiessään totuuttani näistä teksteistä. Heillä on valo aivan silmiensä 

edessä, mutta sen sijaan, että he tunkeutuisivat opetusten ytimeen, he keskittyvät kirjaimiin, toisin sanoen 

ulkoiseen muotoon, jolloin he usein sortuvat erehdykseen. Mutta nyt olen täällä tuodakseni valoa 

salaisuuksiin ja pimeisiin paikkoihin sekä vapauttaakseni teidät sekaannuksesta ja erehdyksestä. 

53 Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsuneet minua, sillä he ovat siten osoittaneet rakkauden ja tiedon 

kaipuunsa. He ovat kokeneet, kuinka auttava rakkauteni auttaa heitä. Sinun on kuitenkin ymmärrettävä, 

ettet voi saada kaikkea haluamaasi tietoa kerralla tänä aikana. On nimittäin välttämätöntä, että rukoilette, 

mietiskelette ja elätte opetusteni mukaan saadaksenne kaiken sen, mitä kaipaatte. 

54 Sekä ihmisen, joka etsii tiedon valoa luonnosta, että sen, joka etsii viisauttani hengellisistä 

ilmoituksista, on kuljettava omilla jaloillaan polkua, jota pitkin hän löytää kaikki ne totuudet, joita hän ei 

voi löytää muita polkuja pitkin. Juuri tästä syystä olen lähettänyt sielusi elämään elämän toisensa jälkeen 

täällä maan päällä, jotta se kehityksensä ja kokemuksensa kautta voisi löytää kaiken sen, mikä on sen 

sisällä ja mitä sitä ympäröivässä on. 

55 Jos haluatte, tutkikaa sanojani perusteellisesti, mutta sen jälkeen tutkikaa ja tarkkailkaa elämää 

niiden näkökulmasta, jotta voitte selvittää totuuden, joka sisältyy kaikkeen siihen, mitä olen sanonut teille. 

56 Tulee tilanteita, joissa teistä näyttää siltä, että sen välillä, mitä kerron teille tänään, ja sen välillä, 

mitä teille on ilmoitettu menneinä aikoina, on ristiriita, mutta näin ei ole. Ihmiset ovat väärässä. Mutta nyt 

kaikki tulee päivänvaloon. 

57 Jos tunnette, että teitä vastaan hyökätään tämän tapanne ymmärtää opetukseni, älkää huolestuko, 

sillä totisesti sanon teille, että kukaan ei ole vielä oikeassa tiedossa, minkä vuoksi kukaan ei voi todistaa 

teille, että hän on jo tunkeutunut totuuden ytimeen. 

58 Opiskele opetustani, saavuta valoa rukouksen kautta, tee hyvyydestä elämäsi normi, ja tulet 

kokemaan, kuinka hetkinä, jolloin vähiten odotat sitä, yllätyt inspiraatioista ja ajatuksista, jotka ovat 

Henkeni todellisia ilmestyksiä. 

59 Kun tunnette, että Minusta lähtevät inspiraatiot saavuttavat teidät, teidän tulisi osoittaa itsenne 

nöyrästi, niin ettette koskaan pidä itseänne muita suurempina, ja niin että jaatte sen rakkauden, jolla olen 

lähettänyt valoni teille, kanssa lähimmäistenne kanssa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 106  
1 Opetuslapset, tässä on Mestarinne. Minä vedän sinulta pois monien salaisuuksien verhon. Pyydä, 

pyydä, niin sinulle annetaan. Mutta älä pyydä Minulta enempää kuin sinun tarvitsee tietää. 

2 Menneinä aikoina en voinut paljastaa teille niitä salaisuuksia, jotka teen teille tunnetuksi tällä 

kolmannella aikakaudella, koska henkenne ei kyennyt ymmärtämään tai käsittämään enempää kuin sen 

henkinen kehitys salli. Mutta Sanani on sama - muuttumaton, ikuinen. Se on syntynyt henkesi, joka kasvaa 

ja kehittyy, kunnes se saavuttaa täydellisyyden. Jumalallisella Hengellä ei ole alkua, eikä Hänellä tule 

olemaan loppua, Hän on muuttumaton. 

3 Henkesi on osa kansaa, jota olen käyttänyt keinona tai välineenä välittääkseni suuria opetuksiani 

ihmiskunnalle. Isä on antanut tälle kansalle kolme ilmoitusta: Ensimmäinen oppitunti oli vanhurskauden 

laki ensimmäisellä aikakaudella, tämän kansan varhaislapsuudessa; toinen oli rakkauden laki, joka 

paljastettiin toisella aikakaudella, kun se oli juuri ja juuri saavuttanut hengellisen nuoruuden; kolmas 

oppitunti on tämä, jonka annan teille nykyisellä aikakaudella, jota olen kutsunut "kolmanneksi 

aikakaudeksi". Siinä paljastan teille Henkisen lain kokonaisuudessaan - lain, joka käsittää kaiken sen, mitä 

teille on näytetty menneinä aikoina, ja kaiken sen, mitä henkenne tarvitsee tietää ja omistaa. Henkisesti 

olette nyt saavuttaneet nuoruuden ajan. 

4 Koska sinä kehityt jatkuvasti, miksi minun pitäisi antaa sinulle aina sama opetus? Siksi kätketty 

viisauteni paljastaa teille syvempiä salaisuuksia jokaisena aikakautena. 

5 Kun otetaan huomioon tänä aikana vallitseva materialismi ja pahuus, epäilette, onko teillä 

riittävästi henkistä ymmärrystä ymmärtääksesi uudet opetukseni, täyttääksesi ne ja elääksesi niiden 

mukaan. Mutta sanon teille: ihmiskunnan materialismin, kurjuuden, paheiden ja vallan tavoittelun takana 

on henki, joka on käynyt läpi pitkän kehitysmatkan ja vaikeat kamppailut ja joka odottaa vain hetkeä, 

jolloin se voi riisua väärän vaatteensa ja lähteä voimissaan oikeudenmukaisuuden ja rakkauden tielle, joka 

kuuluu hengelle. 

6 Ihmistiede on ihmisen tänä aikana saavuttaman henkisen kyvyn aineellistettu ilmentymä. Ihmisen 

työ tänä aikana ei ole vain älyn tuote, vaan myös hänen henkis-sielullisen kehityksensä tulos. 

7 Mestari, joka on tavannut opetuslapsensa hengellisessä nuoruudessa - jotka ovat jo niin pitkälle 

valmistautuneita, että he ymmärtävät uuden oppitunnin - yhdistää kolme jumalallista ilmoitusta yhdeksi 

kirjaksi, joka on rakkauden todistus ihmiselle. Kutsutte itseänne kolminaisuusoppineiksi siksi, että 

kannatte hengessänne näiden kolmen opetuksen aikakauden siementä. Kaikki eivät kuitenkaan seuraa 

minua tänä aikana, eivät edes kaikki, jotka kuuntelevat minua, sillä kaikki eivät ole heränneet, eivätkä 

kaikki ole ymmärtäneet, miten käyttää niitä koettelemuksia, joita heillä on elämässään ollut. On niitä, jotka 

suhtautuvat välinpitämättömästi hengellisiin opetuksiin, niitä, jotka pysähtyvät paikoilleen, niitä, jotka 

ovat jääneet kiinni erehdykseen, mutta jokaisen on määrä tulla siihen aikaan, jolloin hän herää ja kuulee 

omantuntonsa äänen. 

Ne, jotka vapisivat kuullessaan Sanani tänä aikana, olivat niitä, jotka odottivat kärsimättömästi uutta 

ilmestymistäni, jotka muistivat lupaukseni palata, aivan kuten eksynyt vaeltaja odottaa syvässä yössä 

aamunkoittoa löytääkseen tien ja jatkaakseen vaellusta. 

8 Ääneni, jonka annan tänään kuulua tässä aineellisessa muodossa, ei pian enää kuulu, ja silloin näen 

kylvöni hedelmän teoissanne. 

Minä jätän teihin jokaiseen "viljankorren" ja "hedelmän", niin että kun tunnette nälkää tai kun 

(hengellisesti) hädänalainen henkilö lähestyy teitä pyytäen, teillä on leipää ettekä kerro Isälle, että Hän on 

menehtynyt ja jättänyt teidät ilman perintöä. 

Haluan, että näinä aikoina, kun tunnette tarvetta jumalallisille armolahjoilleni, turvaudutte henkeenne 

ja etsitte sieltä apua, sillä sieltä löydätte monia aarteita, jotka huolehtiva rakkauteni on sinne sijoittanut. 

Löydät myös siemeneni runsaina, jotka odottavat, että valmistelet pellot niiden kylvämistä varten. Olen 

opettanut teitä viljelemään näitä peltoja ja vahtimaan siemeniä. Huomenna henkenne tuo tekojensa 

hedelmän satona, joka on arvokas tarjottavaksi Isälle ja varastoitavaksi Hänen viljavarastoihinsa. 

9 Tulee lyhyt ajanjakso, jolloin tänä aikana annettu Sanani näyttää kadonneen maan päältä. Silloin 

ihmiset alkavat keksiä hengellisiä oppeja, opettaa uusia lakeja ja käskyjä. He kutsuvat itseään herroiksi, 

apostoleiksi, profeetoiksi ja Jumalan sanansaattajiksi, ja minä annan heidän puhua ja kylvää jonkin aikaa. 
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Annan heidän kylvää siemenensä, jotta he tietäisivät, mitä ovat kylväneet, kun he niittävät hedelmiä. Aika 

ja luonnonvoimat ohittavat heidän kylvönsä, ja heidän askeleensa ovat kuin tuomio jokaiselle näistä 

ihmislapsista. 

10 On välttämätöntä, että maailma tuntee petoksen, jotta se voi tuntea totuuden. Silloin totuus ja 

elämän olemus, jotka luovutin teille tänä aikana, nousevat jälleen ihmisten keskuuteen kaikessa 

puhtaudessaan ja hengellisyydessään. 

11 Katsokaa ihmisiä, jotka johtavat kansakuntia, luovat oppeja ja määräävät ne ihmisille. Jokainen 

julistaa oppinsa ylivertaisuutta, mutta minä kysyn teiltä: Mikä on ollut kaiken tämän hedelmä? Sodat ja 

niiden aiheuttama köyhtyminen, kärsimys, tuho ja kuolema. Tämä on ollut se sato, jonka tällaisten 

teorioiden kannattajat ovat saaneet täällä maan päällä. 

Huomattakoon, etten ole vastustanut ihmiskunnan tahdonvapautta, vaikka minun on sanottava teille, 

että tämän vapauden estämättä omatunto puhuu lakkaamatta sen sydämeen, joka poikkeaa 

oikeudenmukaisuudesta, hyväntekeväisyydestä ja järjestä. 

12 Myös ihmiselämässä aion saada ihmiset ymmärtämään, millaisia heidän kylvönsä hedelmät ovat, 

kun annan heidän tekojensa seurausten tulla esiin ennemmin tai myöhemmin heidän tuomarinaan. Tämän 

tuomion jälkeen kaikki tulevat etsimään minua, ja silloin he huomaavat, että sanani mukautuu 

kaikenikäisille ja -kulttuurisille ihmisille. Sillä jumalallinen Sana, Minun opetukseni, ei kuulu mihinkään 

tiettyyn aikakauteen, koska se on ikuinen. 

13 Opetukseni välittää hengelle voimaa, jotta se voittaa kaikki koettelemukset; niiden lukumäärä on 

merkitty jokaisen luodun kohtaloon. Miksi kaihtaa niitä? Miksi epätoivo silmiesi edessä kohoavan vuoren 

edessä? Ettekö tiedä, että voitettuanne nämä esteet saavutatte tavoittelemanne päämäärän? 

14 Kuinka paljon heikkoutta näen vieläkin lihassasi - heikkoutta, joka saa sinut usein pilkkaamaan. 

Kun luonnonvoimat ovat tylyjä, kiroat; kun jokin kipu vaivaa kehoasi, olet epätoivoinen; kun työ painaa 

sinua, menetät kärsivällisyytesi; jopa kuumuus ja kylmyys saavat sinut vihaiseksi, ja yön pimeys herättää 

sinussa pelkoa. Kuinka teidän ei pitäisi olla epätoivoisia, kun annatte lihan vaatimusten johtaa itseänne, 

jotka tuovat esiin alempia intohimoja? Milloin teistä tulee vihdoin hyviä opetuslapsiani, jotka todistavat 

opetukseni totuudesta rakkauden teoillaan? 

15 Kristuksen opetuslapsena oleminen ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi poistua liian kauas maallisesta 

aineellisesta. Se tarkoittaa, että teidän tulisi erottautua pahasta ja turhasta, mutta ei kääntyä pois maallisista 

velvollisuuksistanne ja nautinnoistanne. En halua teidän olevan fanaatikkoja enkä hengellisen orjia, kun 

olette vielä lihassa. Hyvä Jeesuksen opetuslapsi on se, joka osaa antaa Jumalalle sen, mikä kuuluu 

Jumalalle, ja "keisarille" sen, mikä kuuluu "keisarille". 

16 Kansaani odottaa vaikea vastakkainasettelu, sillä he kohtaavat tiellään ihmisten hengen ja älyn 

korkean kehitystason. Juuri tästä syystä haluan teidän kehittävän itseänne tänä julistukseni aikana, jotta 

kukaan ei voi pettää teitä. Luottakaa ehdottomasti Sanaani, sillä tiedätte, että se sisältää enemmän viisautta 

kuin oppineiden äly ja tietoa, jota ei löydy kaikista maailman kirjoista. 

17 Kylvä rakkautta ja rauhaa väsymättä; tällä tavoin valmistelet henkistä polkuasi, ja sitten, kun 

kuolema yhtäkkiä lähestyy ruumistasi ja henki on jo kulkenut suuren osan matkastaan, se näkee täynnä 

autuutta, kuinka pitkälle sen lähimmäisiä kohtaan tekemät rakkaudelliset työt ovat nostaneet sitä. 

18 Ihmiset, ymmärtäkää, kuinka uppoutuessanne opetukseeni jätätte taaksenne vanhat tavat ja 

tottumukset, koska olette siirtymässä uuteen, puhtaampaan ja hengellisempään elämään. Se on uusi 

maailma, joka nousee sydämesi pohjasta. 

19 Kuinka monta salaisuutta Sanani onkaan selvittänyt, ja kuinka monta virheellistä tulkintaa 

olenkaan korjannut. Samoin teidän on mentävä maailman teille ja selitettävä lakiani lähimmäisillenne. 

Minä sanon teille: Sinä lähdet pois, sillä kukaan ei ole profeetta kotimaassaan, Minun oli itse lähdettävä 

Nasaretista, jossa silloin asuin, löytääkseni uskon siellä, missä minua pidettiin muukalaisena, missä 

minusta ei sanottu: "Tuo mies, joka kutsuu itseään 'Jumalan pojaksi', on Marian ja puusepän Joosefin 

poika." 

20 Kerron teille tämän, koska teidän joukossanne, jotka olette saaneet hengelliset lahjani, on myös 

niitä, joita jopa heidän vanhempansa, lapsensa tai veljensä ja sisarensa ovat epäilleet. Teidän joukossanne 

on niitä, joita on kutsuttu velhoiksi ja velhoiksi, koska he ovat todistaneet opetuksestani, kuten minä. 
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Älkää unohtako näitä sanoja, sillä joidenkin on jäätävä läheisempään kotimaahansa; toisten on jätettävä se 

ja myös kansakuntansa viedäkseen Sanaani muille kansoille. 

21 Tämä kärsimyksen hedelmöittämä kansa sai siemeneni, ja se iti; mutta älkää luulko, että vain teillä 

on tämä valo. Jos viette opetukseni muille kansoille, näette, kuinka pian se itää ja leviää. Niissä maissa 

teistä tulee profeettoja ja sanansaattajia, ja siksi löydätte uskoa. 

22 Minun valoni leviää maapallon toisesta päästä toiseen ja valaisee koko maailmankaikkeuden. 

Jumalallisen Hengen valo on kieli, joka puhuttelee kaikkia olentoja. Te ihmisolentoina otatte Sanani 

vastaan ihmisen älyn kautta. Annan ääneni saavuttaa heidät jumalallisen inspiraation muodossa; ja 

jokaisessa maailmassa tai henkisessä kodissa annan itseni tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sen asukkaiden 

kehitysasteen mukaan. 

23 Haluan puhua teille niin kuin puhun enkeleille - en siksi, että teillä olisi heidän puhtautensa, vaan 

siksi, että haluan teidän nauttivan tästä armosta ja muistuttavan yhä enemmän noita olentoja heidän 

majesteettisuudessaan. Hengeltä hengelle käytävä vuoropuhelu tuo kaikki olennot ja kaikki maailmat 

lähemmäksi toisiaan. Mutta teidän on oltava valmiita ymmärtämään toisianne, ja sitä varten annan teille 

yhden ainoan kielen, yhden ainoan valon, yhden ainoan vuoropuhelutyypin: todellisen rakkauden. 

24 Henkisen viestinnän aikakausi on alkamassa. Teidän on kuljettava pitkä tie, ja kuluu paljon aikaa 

ennen kuin näette tämän lahjan saavuttavan huippunsa, mutta ensimmäisistä askeleista ja jokaisesta 

seuraavasta löydätte rohkaisua jatkaa polulla. 

25 Ettekö ilahtuneet ilmentymisestäni ihmisäänen kautta? Ettekö ilahtuneet hengellisen maailman 

läsnäolosta ymmärryksen kyvyn kautta? Nämä olivat nimittäin valmistavia vaiheita sitä hengellistä 

vuoropuhelua varten, jonka saavutatte myöhemmin. Ja niinä hetkinä, kun etsitte ääntäni rukouksenne 

hiljaisuudessa, eikö tuntemanne rauha ja saamanne inspiraatio ole rauhoittavaa? 

26 Te tiedätte rauhan ajoista, jotka tulevat, koska olette saaneet inspiraationi ja ilmestykseni; mutta 

jotkut, jotka eivät ole kuulleet Minua tänä aikana, haaveilevat ja kaipaavat universaalia harmoniaa 

tietämättä, tuleeko se teille; se on aavistus, joka puhuu heissä. 

27 Jopa tiedemiehillä on aavistus ajatusten vaihdosta hengellisten lahjojen kautta, ja tämä johtuu siitä, 

että he ovat jatkuvassa tutkimuksessaan ja tunkeutuessaan ihmisen sisimpään havainneet sen olennon 

olemassaolon, joka, vaikka se kuuluu toiseen maailmaan, elää ihmisessä: sielun. 

28 Tänään sanon teille kaikille: Kulje harkiten ja varovasti tätä polkua, ettet eksyisi siltä. Katsokaa ja 

rukoilkaa elämänne matkalla, jotta pääsette päämäärään, ja autuutenne on hyvin suuri, kun Isä puhuu ja 

koko henkinen universumi kuulee ja ymmärtää Häntä, ja te ymmärrätte toisianne samalla tavalla. 

29 Haluan, että tunnette sydämessänne Isänne rakkauden; tämä rakkaus loistaa teille Hengestäni. 

Mutta koska ette ole vielä saavuttaneet todellista henkistä yhteyttä, puhun teille näiden luotujen kautta 

yksinkertaisella ja yksinkertaisella kielellä, jota kaikki ymmärtävät. Tahtoni on tehdä Sanani teille 

tunnetuksi mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta voitte helposti löytää sen ytimen ettekä hukkaa itseänne 

sekavaan sanojen vyöryyn, joka on enimmäkseen hyödytöntä. 

30 Puhdistakaa mielenne ja puhdistakaa huulenne, niin että aina kun joudutte selittämään oppiani, 

huuliltanne tulee Sanani kristallinkirkas virta, ilman että sanaanne sekoitetaan mahtipontisia ilmaisuja, 

jotka vievät sen yksinkertaisuuden ja voiman. Jos selittäisitte hengellistä opetustani tieteellisin tai 

filosofisin termein, ette tekisi vaikutusta maailmaan, eivätkä lähimmäisenne ymmärtäisi teitä, ettekä 

välittäisi todellista käsitystä siitä, mitä opetukseni on. Kun puhuin maailmalle Jeesuksessa, en käyttänyt 

oppineiden, filosofien tai tiedemiesten kieltä puhuessani teille taivasten valtakunnasta. Käytin kielenne 

yksinkertaisimpia ilmaisuja, sillä ne ilmaisevat parhaiten yliluonnolliset asiat. Käytin vertauksia ja 

viittasin teille tuttuihin esineisiin, jotta tunnistaisitte niiden avulla hengellisen elämän merkityksen. 

31 Totisesti sanon teille, Jeesuksen ei tarvinnut oppia mitään ihmisiltä, sillä silloin en olisi ollut 

jumalallinen Mestari vaan ihmisten opetuslapsi. Jos joku on sanonut, että teologit, teosofit tai tietäjät 

opettivat Kristusta, hän ei puhu totta. Sillä ennen Kristusta ja sinä aikana, kun hän eli maan päällä, ei ollut 

mitään opetusta, joka olisi opettanut häntä tulemaan maailmaan, elämään ja kuolemaan niin kuin hän teki. 

Mutta sanon teille myös, että taivaan opetuksia ei voi oppia maailmasta ja että se, mitä Jeesus opetti, oli 

totuus, joka on voimassa Hengen ikuisessa valtakunnassa. 

32 Aivan kuten ihmiset pyrkivät monimutkaistamaan yksinkertaista, he haluavat myös löytää 

jumalallisesta aineellisen luonnon luontaisen koostumuksen ja aineet. Heidän hämmästyksensä on suuri, 
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kun he kerran huomaavat, että hengellinen tai jumalallinen, jolla ei ole ainetta eikä muotoa, on 

kokonaisuus, alku ja loppu, totuus, ikuinen. 

33 Ihmiset ovat aina olleet liian kiireisiä maan ihanuuden kanssa pohtimaan rukouksen ja tämän 

elämän tuolla puolen olevan henkisen pohdinnan merkitystä, jotta he olisivat voineet löytää oman 

olemuksensa. Se, joka rukoilee, puhuu Isän kanssa, ja kun hän pyytää, hän saa heti vastauksen. Ihmisten 

tietämättömyys hengellisestä on seurausta rukouksen puutteesta. 

34 Ihmiset, koska te ette pystyneet poistamaan Babylonin kielten sekasotkua tässä maailmassa, koska 

rodut eivät osanneet yhdistyä eivätkä rakastaa, minä yhdistän Perheeni Hengellisessä Kodissa. Sitkeät ja 

paatuneet syntiset tulevat eteeni hengellisessä, ja kun he saavat tuomionsa, heidän valaistumisensa ja 

katumuksensa on yhtä suuri kuin heidän syntinsä oli suuri maan päällä. 

35 Rukoilkaa niiden puolesta, jotka lähtevät teistä ja lähtevät tuonpuoleiseen, sillä kaikki eivät onnistu 

löytämään tietä, kaikki eivät kykene nousemaan hengellisesti eivätkä kaikki saavuta rauhaa lyhyessä 

ajassa. 

36 Jotkut elävät hengellisessä aineellisen elämän pakon alla*, jotkut kärsivät väkivaltaisesta 

katumuksesta; toiset ovat turtuneita, haudattuina maan alle yhdessä ruumiinsa kanssa, ja taas toiset eivät 

voi erottaa itseään rakkaistaan, niistä, jotka jäivät maailmaan, koska suru, itsekkyys ja inhimillinen 

tietämättömyys pitävät heidät loitolla, sitovat heidät materiaan ja vievät heiltä rauhan, valon ja edistyksen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että nämä kuolleiden sielut elävät edelleen maan päällä siinä harhakuvitelmassa, että he ovat 

edelleen kotona ihmisolentoina aineellisessa maailmassa. 

37 Sallikaa niiden sielujen siirtyä eteenpäin, jotka ovat vielä tässä maailmassa ilman, että se on vielä 

heidän; antakaa heidän luopua tavaroista, joita he omistivat ja joita he rakastivat tässä elämässä, jotta he 

voivat nostaa henkensä äärettömyyteen, jossa todellinen perintö odottaa heitä. 

38 Älä kanna kaunaa äläkä ajattele enää poisnukkuneiden pahoja tekoja. Älkää toivoko, että he 

olisivat polvillaan edessänne ja pyytäisivät jatkuvasti anteeksiantoanne. 

39 Kuinka sokea onkaan ihmiskunta! 

40 Tunnistakaa itsenne ja tuntekaa Minut, jotta oppisitte kulkemaan rakkauden tiellä ja tekemään 

Minulle arvokkaita tekoja. Katso, minä haluan, että te tiedätte minusta paljon, jotta teistä tulisi Isänne 

kaltaisia. 

41 Teidän kaikkien on tultava luokseni, joidenkin aikaisemmin, joidenkin myöhemmin, mutta kaikki 

saapuvat. Se ei voisi olla toisin, koska olette kaikki Jumalallisen Valoni kipinöitä, koska olette osa Minua 

itseäni. Oppikaa minulta rakastamaan ja antamaan anteeksi ja täyttäkää siten käsky, joka sanoo teille: 

rakastakaa toisianne. 

42 Haluatte Minun antavan teille anteeksi koko ajan, mutta teillä menee aikaa antaa anteeksi 

lähimmäisillenne tai kieltäydytte antamasta sitä! Miksi haluatte kadota kuiluun, vaikka teillä on niin suuria 

kykyjä hengessänne? 

Sanani tulee tällä kertaa valaisemaan mielenne. Olet etsinyt totuutta kirjoista ja löytänyt vain viihdettä 

mielelle, mutta et mitään hyötyä hengelle, et ravintoa tai rohkaisua, joka tukisi sinua heikkoudessasi tai 

uupumuksessasi. 

43 En anna teille Sanaani tieteellisessä tai kielellisesti valitussa muodossa, jotta voisitte ymmärtää 

sen. Mutta yksinkertaisuutensa pohjimmaisena se pitää sisällään suuria viisauden ja valon aarteita 

ihmisille. 

44 Koska olet etsinyt Minua niin paljon ja sydämesi on odottanut Minua, olen nyt täällä täyttämässä 

lupaukseni palata luoksesi ja vastaamassa innokkaaseen haluusi kuulla Minua. 

45 Jumalallinen Henkeni seuraa sinua kaikkialla maailman teillä ikään kuin se olisi ruumiisi varjo. 

Annoin sinun tuntea ilot ja surut, halusin sinun kokevan kamppailun ja rauhan, yrittää ja tuntea kaiken. 

Mutta te etsitte jotakin turhaan tästä maailmasta löytämättä sitä, sillä tämän jonkin voi löytää vain minulta: 

Minun viisauteni. Siksi henkesi tunsi minut kuullessaan, että se oli vihdoin löytänyt etsimänsä: totuuden. 

46 Kyllä, ihmiset, minä olen teidän alkunne ja loppunne, minä olen alfa ja omega, vaikka en vielä jaa 

kanssanne tai paljasta teille kaikkia niitä oppitunteja, joita pidän vielä valmiina henkeänne varten ja joita 

koette vasta, kun olette jo hyvin kaukana tästä maailmasta. Paljastan teille monia uusia oppitunteja tässä 

nykyhetkessä, mutta annan teille sen, mitä pystytte hallitsemaan ilman, että ylimielistätte itsellenne 
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suuruutta tai esittelette ihmisille ylpeää ylemmyyttä. Tiedätte, että se, joka on turhamainen teoistaan, 

tuhoaa ne juuri tämän turhamaisuuden vuoksi. Siksi olen opettanut teitä työskentelemään hiljaisuudessa, 

jotta työnne kantaisivat rakkauden hedelmää. 

47 Hylkää imartelu, sillä se on ase, joka tuhoaa jalot tunteesi. Se on miekka, joka voi tappaa sen 

uskon, jonka olen sytyttänyt sydämissänne. 

48 Miten voitte sallia ihmisten tuhota alttarin, joka teillä on olemuksenne ytimessä? 

49 Tiedän, että tämän kansan helmassa on tehty suuria tekoja, mutta minulle riittää, että tiedän sen, 

vaikka nimenne ovatkin tuntemattomia maailmassa. 

50 Vain minä yksin tiedän teostenne todellisen arvon tai ansiot, sillä edes te ette voi arvioida niitä. 

Joskus jokin pieni teos vaikuttaa teistä hyvin suurelta, ja toisista teistä ette edes tiedä, että niiden ansiot 

ovat saavuttaneet Minut. 

51 Vahvistukaa nöyryydessä, ihmisarvossa, niin ette häviä. Olen antanut teille aseet siihen. Taistele, 

etkä menetä yhtään taistelua. Otsaasi koristava laakerinlehti on Isäsi rakkauden suudelma. 

52 Älkää vaipuko takaisin uneliaisuuteen sen jälkeen, kun olette vapautuneet siitä. Älkää olko kuin 

uskottomat neitsyet, jotka eivät osanneet odottaa sulhasta palavissa lampuissa. Sillä jos edellinen 

heräämisenne oli katkera, seuraava ei ole verrattavissa siihen. 

53 Vartioikaa perintöänne, niin kukaan ei voi viedä sitä teiltä, sillä ihmisellä ei ole valtaa riistää 

hengen lahjoja. 

54 Ihmiset, lyhyitä ovat ne hetket, jolloin olen läsnä keskuudessanne, kun annan teille opetukseni 

tämän Sanan kautta. Mutta ennen kuin lähden, haluan jättää teille opetukseni aarteeksi, totuuden ja 

rakkauden perinnöksi, jotta aina kun tunnette itsenne hyvin pieniksi ihmiskuntaan verrattuna aineellisen 

köyhyytenne ja niukkuutenne vuoksi, oivallus siitä, että teillä on äärettömän henkisen arvon omaava 

perintö, rohkaisee teitä nostamaan kasvonne ujostelematta ja avaamaan huulenne häpeilemättä 

välittääksenne Sanaani. Tämä on ainoa suuruus, jonka Tahtoni haluaa teidän saavan: hengen suuruus. 

55 Jospa ymmärtäisitte, että monilla ihmisolennoilla, jotka näette kurjina - jotkut sokeina, toiset 

spitaalisena, toiset nälässä - on usein enemmän valoa ja kypsyyttä hengessään kuin joillakin, jotka 

ylpeilevät terveydellään, voimallaan ja oppineisuudellaan! Älkää siis tavoittelko kultaa, kunniamerkkejä 

tai koteja. Pyrkikää rauhaan, terveyteen ja hyveisiin. 

56 Minun korkeissa suunnitelmissani on määrätty, että teistä tulee ihmisten johtajia ja neuvonantajia. 

Tehkää työtä itsenne eteen, jotta teistä tulisi kelvollisia tuomaan Isän siemenen ihmisten sydämiin. 

Mahtavat "puut" lisääntyvät; leikkaan niistä oksia, jotka työntekijäni tuovat maakuntiin, joissa lapseni ovat 

jo kauan kaivanneet sanani kuulemista. 

Opetukseni ovat yksityiskohtaisia, koska ihmisjoukot pyytävät Minua puhumaan heille, antamaan 

heille selityksiä, saamaan heidät unohtamaan maailman kärsimyksen ja kurjuuden; ja näin pysyn heidän 

keskuudessaan pidempään ilman, että he tuntevat ajan kulumista tai väsymystä. Vain tällä tavoin saatte 

lopulta opetuksistani omanne ja ymmärrätte ja ymmärrätte niiden merkityksen. 

57 Kuinka ihanaa onkaan, kun nämä ihmisjoukot täällä yksinkertaisuudessaan ja nöyryydessään 

lähtevät viemään tämän ajan ilosanomaa, joka on niin täynnä henkeä ja moraalia! Muistuttakaa isiä, jotka 

ovat tehneet itsestään lastensa tuomareita, antamaan heille anteeksi ja rakastamaan heitä; äitejä, jotka ovat 

kieltäneet lapsiltaan ja kieltäytyneet heiltä rinnastaan, kehottakaa levittämään kätensä ja painamaan 

lapsensa sydämeensä, jotta hekin voisivat rakastaa; ja lapsia kehottakaa olemaan nousematta vanhempiaan 

vastaan, joita heidän on arvostettava, koska vanhemmat ovat minun paikkani maan päällä. Miten sielu 

voisi kehittyä ylöspäin ilman vanhurskautta? 

58 Huomenna teidän on opetettava ja vahvistettava sananne teoilla. Mutta antakaa nytkin elämällenne 

korkeampi moraali, kunnostakaa kotinne ja yhdistäkää perheenne. Isä etsiköön kotoa paennutta lastaan, ja 

lapset kääntykööt takaisin sen puoleen, joka heidät hylkäsi. Palatakoon vaimo kumppaninsa syliin, ja 

velvollisuutensa laiminlyönyt aviomies etsiytyköön kumppaninsa luokse, ja rakentakoot he uuden ja 

paremman elämän. 

59 Oi isät ja äidit, tänään ymmärrätte paremmin kuin koskaan vastuunne Minun 

oikeudenmukaisuudestani! Sillä ne olennot, joita kutsutte verenne lapsiksi, ovat sieluja, joista olette 

vastuussa Minulle. 
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60 Haluan, että sydämienne yhteys on puutarha, jossa nämä ruusut ja liljat kukoistavat. Tuokaa 

ihmiset kuulemaan Sanaani, tuokaa heidät juhlapäivällisille, jotka Minä itse järjestän heidän eteensä. 

Totisesti minä sanon teille, että he lähtevät pois vahvistuneina, kun he ovat syöneet todellisen elämän 

leipää ja juoneet armoni viiniä. 

61 Se, joka syö tätä leipää, ei enää koskaan ole nälkäinen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 107  
1 Pitäkää Isän sanani sydämissänne, jotta se olisi kuin kirkas majakka olemuksenne sisimmässä. 

Sieltä käsin se ohjaa ajatuksiasi, sanojasi ja tekojasi, ja tämä valo elää sielussasi, vaikka ruumiillinen 

kuoresi kuolee. 

Tämä on aika, jolloin ihmiset heräävät hengen kauneuteen, jolloin he kiinnostuvat ikuisesta ja kysyvät 

itseltään: "Millaista on se elämä, joka odottaa meitä kuoleman jälkeen?". Kukapa ei olisi miettinyt - vaikka 

olisi kuinka epäuskoinen - eikö hänessä ole jotakin, joka elää ruumiillista ainetta pidempään? Totisesti 

sanon teille, ei ole ketään, joka ei aavistaisi tuota mysteeriä ja joka ei olisi hetkeäkään miettinyt 

käsittämätöntä. Jotkut esittävät kysymyksiä Hengellisen elämän mysteeristä, joka näyttää kaukaiselta ja on 

kuitenkin todellisuudessa aivan silmiesi edessä; toiset ovat ymmällään siitä, ja taas toiset kieltävät sen. 

Jotkut puhuvat, koska he luulevat tietävänsä kaiken, toiset vaikenevat ja odottavat; mutta kuinka harvassa 

ovatkaan ne, jotka todella tietävät jotain tuonpuoleisesta. 

2 Kuten Jeesus-lapsi, joka esitti lainopettajille kysymyksiä, joihin he eivät kyenneet vastaamaan, 

Jumalallinen Henkeni ilmestyy näkymättömänä tällä hetkellä teologien, filosofien ja tuntemattomassa 

pähkäilevien kanssa, ja kysymyksiini hengellisestä elämästä - jos he eivät vaikene, he vastaavat 

valheellisesti. Ne, jotka tietävät jotakin siitä, mitä kätketty viisauteni sisältää, ovat nöyriä, niitä, jotka 

elävät hengellistä elämää. Silti valoni laskeutuu kasteen tavoin lakkaamatta jokaisen mielen elimen päälle 

viestinä, joka paljastaa sille totuuteni. Jos kysyisin niiltä, jotka väittävät hallitsevansa lakini ja oppini, 

mitkä ennustuksistani ovat toteutuneet ja mitkä eivät, hekään eivät vastaisi minulle tyydyttävästi. 

3 Tämä on se aika, jolloin ruumiillistunut ja enää ruumiillistumaton henki etsii toisiaan ja tulee 

lähemmäksi toisiaan. Näiden kahden välissä oleva kuilu alkaa kadota. Ja kun kaikkien maailmojen henget 

pystyvät lähestymään toisiaan todellisessa rakkaudessa, se merkitsee Isän kirkastumista jokaisessa 

olennossa. 

Ihmisten tietämättömyys aiheuttaa minulle edelleen tuskaa. Voi, jospa te sen sijaan, että surisitte 

rakkaittenne poismenoa, kuulisitte heidän äänensä sydämenne syvyyksissä! Surun sijaan, joka on pimeyttä, 

tulisi valo! Siksi sanoin teille kerran: "Antakaa kuolleiden haudata kuolleensa." Kysyn teiltä: "Onko teillä 

kuolleita?" - Kuollutta ei ole enää olemassa. Mutta jos ne sielut, jotka suosittelette Minulle, ovat olemassa, 

se johtuu siitä, että ne ovat elossa. Kuinka moni teistä haluaisikaan, että ne keskuudessanne olevat, joiden 

olette nähneet lähtevän, haluamatta ymmärtää, että heidän kaipauksensa on, että olisitte heidän kanssaan 

tuonpuoleisessa! Se, mitä te kutsutte "kuolemaksi", ilmeisesti erottaa ne, jotka menevät yli, niistä, jotka 

jäävät tänne. Heitä yhdistää kuitenkin ikuinen side: hengellinen veljeys. 

4 Ikuisuudessa hengellinen perhe, joka koostuu Isästä ja hänen lapsistaan, yhdistyy jälleen. Koska 

Baabelin siemen kantaa yhä hedelmää ja aiheuttaa eripuraa Jumalan lasten keskuudessa, yhdistän perheeni 

tuonpuoleisessa. Kukaan ei tule puuttumaan, ja monissa tapauksissa suurimmat syntiset saapuvat 

ensimmäisinä (valtakuntaani), koska heidän katumuksensa ja uudistumisensa puhdistavat heidät ja tuovat 

heidät luokseni nopeammin. 

Mutta teidän on tiedettävä, että monet sielut elävät keskuudessanne hämmennyksen vallassa, ja toiset 

täyttävät surullisia sovitustehtäviä. Heidän joukossaan on myös niitä, joita kutsutte sukulaisiksenne. Miten 

saat heidät näkemään valon ja vapautumaan kahleistaan? Miten voit auttaa heitä nousemaan? Rukoilemalla 

heidän puolestaan, jotta tämä rukous voisi olla se hengellinen ääni, joka herättää heidät, valaisee heitä ja 

johtaa heidät luokseni. Muistakaa heitä rakkaudella, ja rukouksenne ovat kuin balsamia heidän 

kärsimyksilleen. Anna heidän tietää, että elät Minun laissani, jotta esimerkkisi ja vaikutuksesi auttavat 

heitä. Mutta älkää ajatelko vain niitä, joilta olette saaneet jotain hyötyä; ajatelkaa myös niitä, jotka ovat 

näkymättömästi ympärillänne ja joita ette tunteneet maan päällä. Kiitollisuuden teot ovat kauniita, mutta 

minun silmissäni on ansiokkaampaa, jos annatte ilman, että olette ensin saaneet mitään. Mutta jos pystytte 

muistamaan ja antamaan anteeksi sille, joka on loukannut teitä ilman kaunaa, olette ottaneet Mestaristanne 

mallia, ja anteeksiantonne, joka on rakkauden ilmaus, tuo pelastuksen sille, jolle sen annatte. 

5 Isä tunkeutuu sydämenne sisimpään ja sanoo teille: tuntekaa itsenne, niin tunnette myös 

lähimmäisenne. Arvostelkaa itseänne ennen kuin tuomitsette lähimmäisenne. Ottakaa Minusta mallia ja 

seuratkaa jalanjälkiäni. 
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6 Pyydätte Minulta aina anteeksiantoa rikkomuksistanne ilman, että olette antaneet anteeksi niille, 

jotka ovat loukanneet teitä. 

7 Pitkän aikaa olette etsineet totuuden valoa (maailman) teistä ja kirjoista löytämättä todellista 

hengellistä ravintoa, vaan ainoastaan mielen virkistystä. Tänään teillä on totuuteni, joka puhuu teille 

todellisesta elämästä. 

8 Tulitte näiden kohtaamispaikkojen köyhyyteen, ja kun kuulitte niissä tämän yksinkertaisen sanan - 

sillä sen ilmaisut eivät ole valittuja eivätkä tieteellisiä - tunsitte tunteen sielussanne, ja se ymmärsi, että se 

oli todistamassa jumalallista ilmestystä. Näin valon kaipuusi ja annoin sinun nähdä sen, mitä niin kaipasit. 

Laitoin sinut kulkemaan kaikkia polkuja, jotta löytäisit lopulta totuuden tältä polulta. 

9 Sen yksinkertaisuuden ja huomaamattomuuden takana, jolla puhun teille, on kaikkien asioiden 

tuntemus. Tutustu sanan ytimeen ja huomaat, että sen ydin on alfa ja omega, kaiken luodun alku ja loppu. 

10 Annan teille monia opetuksia vasta, kun olette valtakunnassani. Ette tule tuntemaan niitä nyt, aivan 

yhtä vähän kuin tulette tuntemaan sen suuren palkkion, jonka ansaitsette hengen ikuisesta onnesta. Teissä 

on oltava ehdotonta epäitsekkyyttä, jotta ansionne olisivat totta. Teidän ei pidä kertoa tekemistänne 

hyvistä teoista, sillä silloin riistätte niiltä sen ansion, joka niillä voisi olla. Minä yksin tiedän teostenne 

suuren tai pienen arvon, minun on arvioitava ne. Miksi haluat, että ihmiset ylistävät sinua heidän 

puolestaan? Turhamaisuus turmelee ihmisiä ja tahraa sielun. 

11 Kun jonain päivänä tulette luokseni, annan teille kruunun, joka ei ole tehty orjantappuroista, kuten 

ne, joita painoitte Jeesuksen ohimoihin. 

Jokaisella on aineellisessa maailmankaikkeudessa oma paikkansa, jonka Isä on valmistanut hänelle ja 

jota hänen on vartioitava ja puolustettava ansaitakseen toisen rakkaudella Herraansa kohtaan. 

12 Olen valmistanut teitä, sillä lähtöni hetki lähestyy jo. Mutta ensin haluan jättää teille ohjeeni 

aarteeksi. Älkää tavoittelko kultaa älkääkä himoitko loistavia asumuksia. Jotkut, jotka ovat spitaalin 

peitossa tai jotka kulkevat maan päällä kuin kurjat, kantavat sielussaan aarretta. 

13 Nyt minä sanon teille: Valmistautukaa, sillä tänä vuonna "puut" lisääntyvät maakunnissa, joissa ne 

ovat niin kovasti odottaneet Sanaani. 

14 Inkarnoituneet sielut eivät ole pystyneet yhdistymään rotujen erojen vuoksi; siksi otan monia maan 

päältä, ja tuonpuoleisessa muodostan heistä perheen, ja jos heidän turmeltuneisuutensa oli suuri, heidän 

henkinen selvänäköisyytensä ja katumuksensa on sen jälkeen suuri. 

15 Rukoilkaa hämmentyneiden sielujen puolesta, maahan sidottujen puolesta, niiden puolesta, jotka 

ovat maan sisällä ja jotka eivät vielä kykene irrottautumaan ruumiistaan, niiden puolesta, jotka kärsivät ja 

itkevät sen käsittämättömän surun vuoksi, jota heidän vuokseen pidetään yllä maan päällä. Antakaa 

anteeksi myös niille, älkääkä enää tuomitko niitä, jotka ovat kylväneet pahaa sydämiinne. Jos näkisit 

heidän polvistuvan ja anovan anteeksiantoa, et olisi niin epäoikeudenmukainen heitä kohtaan. Auta heitä 

kohoamaan äärettömyyteen, nosta heidät ylös rakastavan muistosi kautta, ymmärrä, että he eivät enää 

kuulu tähän maailmaan. 

16 Sanon teille vielä kerran: Se, joka maistaa Sanani vettä, ei enää koskaan tunne janoa. 

17 Opetuslapset, haluan, että sydämenne hyveet ovat vaatteet, jotka peittävät sielunne alastomuuden. 

Näin puhuu teille Lohduttajan Henki, joka luvattiin toisessa aikakaudessa. 

18 Isä tiesi jo tuskan ja koettelemukset, jotka koettelisivat ihmiskuntaa, ja sen turmeluksen asteen, 

johon ihmiset tulisivat pääsemään. Lohduttajan tulo merkitsee teille kuudennen sinetin vapauttamista eli 

uuden vaiheen alkamista ihmiskunnan kehityksessä. Siitä lähtien kaikkia ihmisiä koskee jumalallinen 

tuomio; jokaista elämää, jokaista työtä, jokaista askelta arvioidaan ankarasti. Se on aikakauden loppu, ei 

elämän loppu. 

19 Se on synnin aikojen päätös, ja on välttämätöntä, että Jumalan kirjan kuudennen sinetin koko 

sisältö vuodatetaan sielujen päälle herättämällä ne horroksesta, jotta ihminen voi nousta ylös ja kokea 

sielunsa harmonian koko luomakunnan kanssa ja valmistautua aikaan, jolloin Karitsan kautta vapautetaan 

seitsemäs sinetti, joka tuo mukanaan surun maljan viimeiset hiivatit, mutta myös Totuuden, Rakkauden ja 

jumalallisen oikeudenmukaisuuden riemuvoiton. 

20 Kun seitsemäs sinetti suljetaan kuuden muun kanssa, myös se kirja pysyy suljettuna, joka on ollut 

Jumalan tuomio ihmisten teoista, ensimmäisestä viimeiseen. Silloin Herra avaa uuden, kirjoittamattoman 
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kirjan ja kirjaa siihen kuolleiden ylösnousemuksen, sorrettujen vapauttamisen, syntisten uudistumisen ja 

hyvän voiton pahasta. 

21 Jos tutkit Johannekselle annettua Seitsemän sinetin ilmestystä, tulet kohtaamaan vain syntiä, 

saastaisuutta ja turmelusta maailman kansakunnissa. Sieltä löydät sotiesi historian, kaikki kurjuudet ja 

ahdistukset, joita ihmiset ovat kärsineet uskottomuutensa ja heikkoutensa vuoksi, ja myös tuomion, joka 

on seurannut jokaista tekoasi. 

22 Kristus oli päässyt (vasta) elämänpolun keskelle, mutta uhrinsa, täydellisen esimerkkinsä kautta 

hän pelasti sinut kuolemalta. Hänen verensä oli rakkauden tuomio, jonka kautta hän toi pelastuksen 

kadotetuille ja antoi heille jumalallisen anteeksiannon kuin elämän herättävällä suudelmalla. Risti oli 

avain, jolla hän avasi ikuisuuden portit sieluille suuren taistelun jälkeen. 

23 Tämä on "Karitsa", jonka profeetta näki avaavan käärön ja avaavan sinetit, ainoa, joka taivaassa ja 

maan päällä on arvollinen avaamaan tämän kirjan, sillä vain hänen rakkautensa voi voittaa vihasi, hänen 

lempeytensä tuhota vihamielisyytesi ja hänen valonsa poistaa pimeytesi. Kuka voisi välttyä tältä 

tuomiolta? Kuka voisi paeta tätä kirjaa ja lakata olemasta? Kukaan ei voi piiloutua minulta, oi ihmiset! 

Ymmärtäkää, että näinä aikoina, jolloin tämä tuomio tuntuu jopa hengitysilmassanne, teiltä ei puutu 

jumalallista lohdutusta. Jumalan rakkauden vaippa tulee näkyväksi elämässänne, ja sen ääni pyrkii 

jokaisen sydämen kuultavaksi. 

24 Se on Totuuden Henki, joka laskeutuu purkamaan mysteerejä ja paljastamaan sinulle tiedon, jota 

tarvitset todellisen elämän nauttimiseen. Se on jumalallinen lohdutus, joka valuu alas kärsimyksienne 

päälle todistaakseen, että jumalallinen tuomio ei ole rangaistus eikä kosto, vaan rakkauden tuomio, joka 

tuo teidät valoon, rauhaan ja autuuteen. 

25 En löydä yhtään asumatonta sydäntä, jossa voisin asua, kaikki ovat maailmalle menetettyjä. Mutta 

kuinka ansioitunut onkaan Minun silmissäni se, joka - tuskansa voittaessaan - kykenee siunaamaan Minun 

Tahtoni. 

26 Mitä sinusta tulisi, jos sinulla ei olisi uskon lohdutusta ahdistusten keskellä? Ymmärtäkää, kuinka 

tämä usko saa teidät tuntemaan läsnäoloni hyvin lähellä ja että te, jotka olette nyt lähellä Minua, olette 

täynnä voimaa ja toivoa. Jatkakaa luottamuksenne Minuun, niin annan teille kaiken sen lohdutuksen, joka 

minulla on teille varattuna. 

27 Kuinka miellyttävää Minulle onkaan, kun tunnen, että löydän uskoa ja minua kunnioitetaan 

tahdossani. Kuinka tyydyttävää onkaan Hengelleni, kun näen, että luotatte Isäänne, että osaatte odottaa, 

että olette kykenemättömiä luopumaan Minusta, vaikka koettelemusten ankaruus masentaa teitä toisinaan. 

Tähän minä sanon teille: Nämä ovat osoittaneet olevansa Minun etujeni arvoisia, koska he ovat ansainneet 

ansioita vierailuilla. 

28 Terästä henkesi elämän suurissa taisteluissa, kuten Israelin kansa terästäytyi erämaassa. 

Tiedättekö, kuinka laaja on aavikko, jolla ei tunnu olevan loppua, jossa on armoton aurinko ja polttava 

hiekka? Tiedättekö, mitä on yksinäisyys ja hiljaisuus ja tarve valvoa yöllä, koska viholliset vaanivat? 

Totisesti sanon teille, että juuri siellä erämaassa ihmiset ymmärsivät, miten hienoa on uskoa Jumalaan ja 

oppia rakastamaan Häntä. Mitä ihmiset voisivat odottaa aavikolta? Silti heillä oli kaikkea: leipää, vettä, 

koti, jossa levätä, keidas ja turvapaikka, jossa he saattoivat nostaa sielunsa kiitollisuuteen Isäänsä ja 

Luojaansa kohtaan. 

29 Kun Israel astui luvattuun maahan, se oli vahvistunut, puhdistunut ja innostunut kansa. Kuinka 

suloiselta heistä tuntuikaan se maa, joka avasi kohtunsa ottaakseen vastaan Pojan, joka oli etsinyt sitä niin 

suurella uskolla ja sinnikkyydellä ja lopulta löytänyt sen. 

30 Myös te olette kansaa, ja elämä, jonka läpi kuljette, on aavikon heijastus. Siksi kehotan teitä 

ottamaan mallia tuon kansan uskosta, jotta voitte kokea ihmeitäni matkallanne. Nämä ihmeet ovat vettä, 

joka virtaa kallioista, tai mannaa, jonka tuulet tuovat. 

31 Liitonarkki oli tuolle kansalle loistava soihtu, joka valaisi heidän tiensä. Mutta ette saa unohtaa, 

että sydämessänne on pyhäkkö, jossa voitte rukoilla, jotta voitte pukeutua voimallani ja kuulla Isänne 

rakastavan äänen. Minä olen teidän Lääkärinne; etsikää Minua kaikissa tilanteissa, joita elämässänne 

ilmenee, niin kuulette ääneni ja näette läsnäoloni, rakkauteni ja lohdutukseni ilmenevän. 
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32 Lohduttautukaa ajatuksella, että armoni korvaa teille kaikki elämänne kärsimykset, kun tulette 

hengellisen elämän syliin. Tämä Uusi Maa, jonka olen luvannut hengellenne, voitteko kuvitella, millainen 

sen autuus tulee olemaan, sen hedelmät, sen ihmeet ja täydellisyydet? 

33 Jos Israelille sen saapuminen isänmaahansa oli unelma erämaassa vaeltamisen jälkeen, kuinka 

ihanaa onkaan sinun hengellesi päästä valon valtakuntaan pitkän pyhiinvaelluksen jälkeen. Ymmärtäkää 

siis, että pienikin kärsimyksistänne on piikki tai lohkare autiomaassa, jota olette ylittämässä, jotta voitte 

osoittaa kärsivällisyyttä koettelemuksissa ja ymmärrystä kohtaloanne kohtaan. 

34 Olette kaikki tulleet elämässänne tienhaaraan, jossa olette kysyneet itseltänne: "Minne olen 

menossa?". Joskus olette olleet tienristeyksessä, kun olette kokeneet pettymyksen; joskus taas olette 

saavuttaneet jotain, mitä olitte innokkaasti tavoittelemassa, ja sitten kun olitte saavuttaneet sen, tajusitte, 

että se ei voi olla elämänne tarkoitus, vaan että on oltava jotain suurempaa, jalompaa ja kauniimpaa, joka 

muodostaa hengen päämäärän. 

35 Tämä elämänkriisi on kova, hetki on katkera ja taistelu, joka raivoaa sisällänne, on kauhea. Mutta 

minä sanon teille: Autuaita ovat ne, jotka pysyvät lujana uskossaan tämän koettelemuksen aikana, sillä he 

nousevat sieltä turvallisesti ja terveinä ja sanovat: "Minä olen nähnyt valon, minä tunnen tien, Herran ääni 

kutsuu minua". 

36 Totisesti minä sanon teille: olette kuin virrat, jotka joskus poikkeavat uomastaan, mutta lopulta 

virtaavat mereen, joka on niiden määränpää. 

37 Opetuslapset, tutkikaa Sanaani, ja tulette huomaamaan, että se selventää salaisuuksia, joita ette ole 

voineet ymmärtää. Annan teille niiden tulkinnan, jotta ette joudu virheiden tai erehdysten uhriksi. Kerran 

lupasin teille lähettää Totuuden Hengen selittämään teille kaiken, mikä oli teille mysteeri: tuo Henki olen 

Minä. Keneltä muualtakaan kuin minulta voi tulla totuus? Valon aika on tullut, alatte ymmärtää kaiken, ja 

kun ymmärryksenne Henkeni kanssa täydellistyy, hankkimanne tieto lisääntyy ja vastaanottamanne valo 

lisääntyy. 

38 Henkesi eli lihan ahdistamana, mutta sen vapautumisen hetki koitti, ja sitä mukaa kuin sen lento 

nousee yhä korkeammalle, tulet huomaamaan yhä suurempia ihmeitä. Sydämesi oli maailman orja, mutta 

kun se oli vapautunut näistä kahleista, se tunnisti, mitä sen pitäisi rakastaa, ja ymmärsi myös, mistä 

intohimoista sen pitäisi erottautua. 

39 Iloitsette ajatuksesta ottamastanne askeleesta, mutta kätkette tämän ilon sydämeenne, koska 

pelkäätte, että maailma riistää sen teiltä kritiikillään ja tuomioillaan. Olette vielä peloissanne, mutta sanon 

teille, että tulee aika, jolloin mikään ja kukaan ei pelota teitä, jolloin saatte tuntea intiimiä tyydytystä 

kutsuessanne itseänne "Pyhän Hengen opetuslapsiksi" sen sijaan, että häpeäisitte, kuten teille on 

tapahtunut, ikään kuin olisitte jääneet kiinni tai yllättyneet synnistä. 

40 Olette niiden kristittyjen veljiä ja sisaria, jotka piileskelivät Rooman katakombeissa; mutta älkää 

unohtako, että kun nuo joukot tulivat pimeydestä valoon, he tekivät sen tuodakseen valoa epäuskoiselle 

maailmalle ja hämmästyttääkseen ihmisiä uskollaan. Ne olivat sadetta Mestarin kylvämälle jumalalliselle 

siemenelle. Myöhemmin pakanat ja syntiset kansat, jotka kääntyivät noiden todistusten kautta, 

takertuisivat rakkauteni ristiin kuin haaksirikkoutuneet, jotka etsivät pelastavaa majakkaa. 

41 Te kansanjoukot, jotka olette kuulleet Minua - milloin te tulette ulos eristäytyneisyydestänne ja 

pimeydestänne? Viivytteletkö tarkoituksella valmistautumistasi vastakkainasettelun pelossa? Totisesti 

minä sanon teille: vain se pelkää, joka ei ole valmistautunut hengellisesti; sillä sillä, joka tuntee Sanani ja 

rakastaa Herraansa ja lähimmäistään, ei ole mitään pelättävää, ja sen sijaan, että hän karttaisi ihmisiä, hän 

pyrkii tapaamaan heitä jakaakseen heidän kanssaan sen, mitä hän on saanut. Tutkittuaan ja perehdyttyään 

opetukseeni hän soveltaa sitä. 

42 Israelin kansa, te asutte tässä maan laaksossa sovituksen aikana. Näytän teille kapean polun, jonka 

Laini viitoittaa, jotta voitte tulla puhtaiksi sitä pitkin ja olla osa ihmisiä, joita olen opettanut. 

43 Olen antanut teille Sanani tänä aikana, jotta voisitte tuntea käskyni ja saada toisen osoituksen 

Isänne rakkaudesta. Älkää epäilkö Minua älkääkä pelätkö Minulta mitään, en halua hallita teitä väkisin. 

Jos haluatte seurata Minua, teidän on tunnettava opetukseni ydin, joka on sama, jonka toin teille toisella 

aikakaudella. Silloin ymmärrätte kaiken, mitä tämä kutsu merkitsee hengellenne. Jos ette ota sitä vastaan, 

tulee muita sieluja, jotka rakastavat ottaa Minut vastaan, ja annan heille armon, jonka te hylkäätte. 
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44 Olen aina sanonut teille: "Monet ovat kutsuttuja, mutta vain harvat kuuluvat valittuihin." Mutta 

minä en tee eroa tai myönnä etuoikeuksia, vaan te itse ansaitsette oikeuden saada tuon nimen. 

45 Ne, jotka seuraavat minua, on kutsuttu olemaan niitä, jotka levittävät opetustani, joka tuo lohtua ja 

pelastusta ihmiskunnalle. Autuaita ovat ne, jotka kuullessaan tämän äänen ensimmäistä kertaa tunsivat 

sydämensä tyhjyyden täyttyvän ja jotka palauttivat heikon, romahtamassa olevan ruumiillisen kuorensa, 

koska he saivat vahvistuksen ja herätyksen, jonka olen antanut teille. Kutsun teitä ottamaan ristinne ja 

toistamaan teille nuo sanat: "Minä olen tie, totuus ja elämä." 

46 Kuinka kauan oletkaan vaeltanut maan päällä ja kuinka monta kyyneltä oletkaan vuodattanut 

saavuttamatta määränpäätäsi! Olen antanut teidän vaeltaa ja maistaa erilaisia hedelmiä, jotta voisitte 

lopulta tunnistaa minut. Olen ollut kanssanne kaikilla teillänne. Ääni, jonka olette kuulleet ja joka käskee 

teitä rukoilemaan, on minun ääneni. Se huolehtiva rakkaus, joka on ohjannut askeleitasi, on minun. Mutta 

haluan teidän pohtivan ja ajattelevan kohtaloanne, jotta voitte seurata askeleitteni jalanjälkiä maan päällä. 

47 Teille, jotka olen koonnut nöyriin rukoushuoneisiin, en ole puhunut tuomarina, vaikka sanon teille 

totuudenmukaisesti, että tulen vielä tuomitsemaan teidät. mutta rakastan teitä ja haluan teidän aina etsivän 

Minua Isänä, niin että kun ilmentymiseni tässä muodossa on päättynyt, muistatte, että Sanani ei koskaan 

haavoittanut sydäntänne ja että liikutin teitä vain sisäisesti vetoamalla herkkyyteenne ja työstämällä 

sydäntänne hienoimmalla taltalla, joka on Sanani; ja että opetukseni irrotti teidät tylsästä ja arkipäiväisestä 

olemassaolostanne, koska löysitte todellisen tien pelastukseen. 

48 Toteuttakaa ohjeeni, niin ette kompastu; kipu ei säästä teitä, mutta se ei saa teitä epätoivoon. 

Sinulla on voimaa koettelemusten päivinä ja löydät sisäisen rauhan silloinkin, kun elät surullista 

elämänkriisiä, ja lopulta ruumiillinen kuoresi antautuu ja vajoaa vapaaehtoisesti maahan. Sielusi nousee 

ylös ja kohtaa minut "oikeusistuimessa", jossa minun on tuomittava se. Ette kuitenkaan joudu hirvittävän 

tuomarin eteen vaan ymmärtävän ja rakastavan Isän eteen, joka ylistää hyviä tekojanne ja tekee teille 

selväksi, mikä on kelvotonta tulla Hänen eteensä, minkä vuoksi teidän on vielä puhdistettava itsenne. 

49 Ette voi sanoa, että ette ole noudattaneet lakia vain siksi, että teiltä puuttuu valoa, sillä olen 

vuodattanut sitä virroissa jokaisen hengen päälle. En pyydä teitä olemaan toisen aikakauden Teosteni 

kaltaisia, mutta pyydän, että otatte niistä esimerkkiä. Tulevat sukupolvet etenevät Rakkauden lakini 

täyttämisessä, ja niin ihmiskunta etenee sukupolvesta toiseen täydellisyyden tiellä. Olet parhaillaan 

luomassa perustaa täydelliselle liitolle kanssani, ja lapsesi jatkavat tekojasi. 

50 Jos teidät tuomitaan minun opetukseni vuoksi, älkää joutuko epätoivoon tämän tuomion vuoksi 

älkääkä hävetkö sitä, että olette minun opetuslapsiani. Muistakaa niitä, jotka seurasivat minua toisella 

aikakaudella, ja rohkaistukaa heidän esimerkistään. 

51 Työni tukee sinua koettelemuksissa. Anna anteeksi kaikki rikkomukset, ja aina kun sinut olisi 

tuomittu ja sinut olisi peitetty häpeällä, minä annan todisteen syyttömyydestäsi ja vanhurskaudestasi. 

Ottakaa nämä koettelemukset tilaisuutena, jonka annan teille, jotta ihmiset tunnistaisivat teidät 

opetuslapsikseni. 

52 Etsikää iankaikkista elämää, niin löydätte siinä rauhan; antakaa kanssaihmistenne tuomita teidät 

epäoikeudenmukaisesti. Vainon ajat, joista olen ilmoittanut teille, tulevat, ja silloin teidän on jo oltava 

vahvoja ja luotettava Minuun. Ja kun leipä on vähissä ja teiltä evätään työ, älkää pelätkö, ette näe nälkää. 

Rukoile ja toimi lähimmäistesi pelastuksen puolesta. Silloin koette, että hengellinen ihanne ravitsee teitä, 

ja ymmärrätte ne sanat, joissa kerroin teille: "Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, 

joka tulee Jumalasta". 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 108  
1 Autuaita olette te, jotka tulette Israelin sukukunnista - minun ääneni on kutsunut teitä. Yhdistän 

tällä hetkellä hengellisesti hajallaan olleen kansani ja täytän näin lupaukseni merkitä heidät valollani ja 

antaa heille perintöosansa. Olen etsinyt sitä, sillä tulee aika, jolloin tämä opetus uskotaan sille, ja jokaisen 

opetuslapsen on lähdettävä etsimään kanssaihmisiään ja tehtävä viestini heille tunnetuksi. Mutta vasta kun 

kansani sydämessä vallitsee veljeys, yhtenäisyys ja rauha, he tuntevat läsnäoloni täysin hengessään. 

2 Tutkikaa Sanaani, ja sen ydin saa teidät ymmärtämään, että olette jo hyvin lähellä hengellistä 

vapautumista. 

3 Mestarin äänestä henkesi täyttyi rohkeudella, ja nousit ylös ja voitit kaikki esteet, jotka olivat 

tielläsi ja vaikeuttivat elämääsi. Ääneni rohkaisee teitä pysymään lujana taistelussa, niin että pian ette ole 

enää maailman orjia, vaan teistä tulee opetuslapsiani ja palvelijoitani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu 

uudelleen vankeuteen. Ymmärtäkää, että olen tullut vapauttamaan teidät paljastusteni valossa, jotka 

lupaavat teille uuden elämän. Minun tahtoni on aina ollut, että kansani on suuri ja vahva, ei 

nöyryyttääkseen lähimmäisiään, vaan ollakseen linnake ja johtaja kansoille hengellisillä ja kaikilla muilla 

aloilla. 

4 Onko tämä kansa ollut uskollinen ohjeilleni? Ei, se ei ole ollut vahva, ja tästä syystä sen viholliset 

ovat aina tehneet siitä orjan tai vieneet sen perinnön. 

5 Rakkaat ihmiset, Sanani herättää teitä tällä hetkellä, koska ymmärrätte, että vain Minä voin puhua 

teille tällä tavalla, että vain Minä voin tarjota teille pelastuksen ja antaa teidän kuulla anteeksiantoni äänen. 

Näin annan hengellesi takaisin sen perinnön, joka sinulta oli evätty. 

6 Kun sanon teille, että tämä aika on teidän henkinen vapautumisenne, se johtuu siitä, että ihmisten 

itselleen luomat jumalat kaatuvat yksi kerrallaan. Opetukset, tieteet, teoriat ja vallanhimo - kaikkia näitä 

kohtaa nyt oikeudenmukaisuuteni. Ehdotan ihmiskunnalle uutta elämää ja paljastan sille uuden tieteen, 

jumalallisen tieteen; sillä totisesti sanon teille, että se, mitä ihmiset toitottavat ja mikä täyttää toiset 

turhamaisuudella ja toiset ihmetyksellä, on vielä kaukana siitä, että se ylittäisi maanpäällisen ihmisen. 

Minä sen sijaan annan teille valon, joka valaisee henkenne, ja silloin te ihmetelette oikeutetusti sitä, mitä 

tulette tietämään. Tämä tapahtuu, kun sydämesi ja aivosi oppivat kuuntelemaan omantunnon ääntä ja ovat 

valmiita alistumaan sen kehotuksiin. Siksi ihmiset eivät voi (myöhemmin) sanoa, että olen vastustanut 

tieteellistä kehitystä, sillä olen antanut heidän hoitaa tieteen puuta, kunnes he näkevät sen kantavan 

hedelmää ja oppivat tuntemaan sen maun. Mutta kaikella inhimillisellä on rajansa, ja myös ihmisen älyllä 

on "tähän asti eikä pidemmälle". Kuitenkin - kun ihmisen tiede asettaa itselleen hengellisiä tavoitteita ja 

on puhdistanut itsensä kaikista itsekkäistä päämääristä, asetan sen ihmiskunnan palvelukseen hengellisen 

edistyksen välineeksi. Silloin luonto avaa aarrekammionsa, paljastaa salaisuutensa ja paljastaa ihmisille 

tuntemattomia voimia ja valtakuntia, ja silloin teidän tieteellänne ei ole mitään rajaa sen muuttamisessa 

jaloksi ja hyväksi asiaksi. 

7 Tämä valo on yhä suljettu kirja, jota ihmiset eivät ole kyenneet näkemään, ja siksi sanon teille, että 

tulevaisuuden tieteen edistys tulee olemaan suurempaa kuin se, mitä olette saavuttaneet tänään. Mutta se ei 

tapahdu mielen vaan hengen kautta. 

8 Olen kertonut teille, että olen havainnut teidät materialismin orjiksi, mutta olen tullut 

vapauttamaan teidät näistä kahleista. 

9 Ennen kuin minä ilmoitin itseni, tuli teidän luoksenne Elia, jota te kutsuitte tulen profeetaksi. Hän 

murtaa kahleesi läsnäolonsa säteellä ja valmistaa sinut parempaan elämään. Elia, profeetta, sanansaattaja, 

edelläkävijä ja hengellinen paimen paljastaa jälleen kerran epäjumalien ja ihmisten luomien epäjumalien 

vääryyden. Näkymättömän alttarin edessä hän vetoaa voimaani, ja jälleen kerran oikeudenmukaisuuteni 

säde laskeutuu alas tuhoamaan pakanuuden ja ihmisten pahuuden. Elia on tällä hetkellä kuin hohtava tähti, 

joka on noussut äärettömyydestä ja valmistanut ihmisen ymmärryksen elintä Jumaluuden ja ihmisen 

välistä keskustelua varten. Hänen äänensä kuului ensimmäisenä tällä tavoin, koska hän on edelläkävijäni. 

10 Samalla kun ihmiskunta on lisääntynyt, myös sen synti on lisääntynyt. Maailmasta ei puutu 

Sodoman ja Gomorran kaltaisia kaupunkeja, joiden rikokset kaikuvat kaikkialla maailmassa ja 

myrkyttävät sydämet. Näistä syntisistä kaupungeista ei ole jäljellä edes jälkiä, mutta niiden asukkaat eivät 

kuitenkaan olleet tekopyhiä, sillä he tekivät syntiä keskellä kirkasta päivää. Mutta tämä tämän päivän 
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ihmiskunta, joka piiloutuu pimeyteen tyydyttääkseen intohimojaan ja sitten teeskentelee vanhurskautta ja 

puhtautta, saa Sodomaa ankaramman tuomion. 

11 Se on kaikkien menneiden sukupolvien epäterveellistä perintöä, jonka riippuvuudet, paheet ja 

sairaudet kantavat hedelmää tässä ajassa. Se on pahan puu, joka on kasvanut ihmisten sydämissä - puu, 

jonka synnit ovat tehneet hedelmälliseksi ja jonka hedelmät jatkavat naisen ja miehen kiusaamista ja 

tuhoavat uusia sydämiä päivästä toiseen. 

12 Tämän puun varjossa makaavat miehet ja naiset, joilla ei ole voimaa vapautua sen vaikutuksesta. 

Jäljelle jäävät tuhoutuneet hyveet, tahriintunut ihmisarvo ja monet silvotut elämät. 

13 Maailman ja lihan nautinnot eivät vedä puoleensa vain aikuisia, jotka juoksevat niiden perässä; 

jopa nuoret ja jopa lapset, heihin kaikkiin on tullut myrkkyä, joka on kertynyt aikojen kuluessa, ja ne, 

jotka ovat onnistuneet välttämään pahan tuhoisan vaikutuksen - mitä he tekevät niiden hyväksi, jotka ovat 

eksyneet? He tuomitsevat heidät, tuomitsevat heidät ja ovat järkyttyneitä heidän toimistaan. Harvat ovat 

niitä, jotka rukoilevat niiden puolesta, jotka ovat eksyneet polulta, ja vielä harvemmat ovat niitä, jotka 

viettävät osan elämästään taistellen pahaa vastaan. 

14 Totisesti minä sanon teille: minun valtakuntaani ei perusteta ihmisten keskuuteen niin kauan kuin 

pahan puu elää. Tämä voima on tuhottava; sitä varten on välttämätöntä omistaa rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden miekka, joka on ainoa, jota synti ei voi vastustaa. Ymmärtäkää, että tuomiot tai 

rangaistukset eivät ole tuomioita, vaan rakkaus, anteeksianto ja laupeus, jotka ovat opetukseni ydin ja 

jotka ovat valo, joka valaisee polkunne, ja opetus, joka tuo pelastuksen ihmiskunnalle. 

15 Ihmiset, oletteko te niiden joukossa, jotka työskentelevät tämän ihmiskunnan pelastamiseksi? 

Haluatko antaa oman panoksesi pelastustyöhön? Älkää sitten tunteko, että ette kykene suorittamaan tätä 

tehtävää, kun vertaatte vähäpätöistä lukumääräänne ihmiskunnan määrään, sillä ette saavuta kaikkea. 

16 Ymmärtäkää, että jokainen teistä, joka luopuu pahasta tavasta, saa pahan voiman menettämään 

osan vallastaan; että elämänne, jos se on tekojensa, sanojensa ja ajatustensa puolesta vanhurskas, jättää 

hyvän siemenen tielleen; että neuvoillanne, jos ne tulevat hurskaasta sydämestä, on voima tehdä ihmeitä; 

ja että rukous, jos se syntyy myötätuntoisesta ja rakastavasta ajatuksesta, on valon viesti sille, jonka 

puolesta pyydätte. 

17 Pahuuden voimat ovat vahvistuneet, ja ihmiset pyrkivät keksimään aseita, joilla he voivat purkaa 

vihaansa, kostonhaluaan ja pahaa mieltään. Tutkijat omistavat elämänsä sille, että he tutkivat 

tehokkaimpia keinoja tuhota vihollisina pitämänsä ihmiset. Mutta totisesti sanon teille, että tässä 

taistelussa kaikki menehtyvät, sillä voimani on vain oikeudenmukaisuuden, rakkauden, järjen ja totuuden 

puolella. 

18 Jos kaikki ne, jotka rukoilevat ja kaikki ne, jotka kärsivät, yhdistyvät ajatuksissaan ja ihmiskunnan 

syöksyvän kaaoksen edessä muuttavat tuskansa opetuksiksi ja hyviksi teoiksi, annan heille voittamattoman 

miekkani, jotta he leikkaavat oksa kerrallaan pois pahan puun, joka on antanut ihmiskunnalle niin paljon 

kuoleman hedelmiä. 

19 Pahan valtakunnan hedelmät eivät tule vallitsemaan, vaan valo tulee hallitsemaan kaikkialla ja 

jokaisessa hengessä. 

20 Tänä aikana paljastan jumalallisen Sanani miesten, naisten ja lasten kautta ja täytän sen lupauksen, 

jossa ilmoitin teille ajan, jolloin Henkeni vuodatettaisiin jokaisen ihmisolennon päälle. Olette vielä juuri ja 

juuri tämän aikakauden alussa, mutta sen jälkeen koette ihmiskunnan henkisen heräämisen koko 

maapallolla. 

21 Symbolisesti on katettu pöytä, jonka ääreen kutsun teidät istumaan ja syömään ikuisen elämän 

ruokaa, jota tarjoan hengellenne. Voitte hyvin ymmärtää näiden sanojen merkityksen, koska olen 

ensimmäisistä kerroista lähtien puhunut teille todellisesta elämästä, joka on iankaikkinen elämä, vaikka 

ette olekaan ymmärtäneet tätä opetusta tähän asti. 

22 Koska tiesin, että syvenisitte vain vähän opetuksiini, ja ennakoin ne virheet, joihin lankeaisitte 

tulkittaessa ilmestyksiäni, ilmoitin paluustani teille kertomalla, että lähettäisin teille Totuuden Hengen 

selventämään monia salaisuuksia ja selittämään teille, mitä ette ymmärtäneet. Sillä profeetallisen Sanani 

ytimessä annoin teidän ymmärtää, että tänä aikana en tulisi ukkosena ja salamana kuten Siinailla, enkä 

tulisi ihmiseksi ja inhimillistäisi Rakkauttani ja Sanojani kuten toisella aikakaudella, vaan tulisin henkenne 
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luo Viisauteni loistossa, yllättäisin mielenne inspiraation valolla ja kutsuisin sydämenne oville äänellä, jota 

henkenne ymmärtää. Nuo ennusteet ja lupaukset ovat vasta nyt toteutumassa. 

23 Riittää, että valmistaudutte hieman näkemään valoni ja tuntemaan Henkeni läsnäolon, saman 

Hengen, jonka ilmoitin teille tulevan opettamaan teitä ja löytämään totuuden. 

24 Aika, jota elätte, on tuomioiden ja koettelemusten aikaa, mutta teitä ei ole hylätty. Koputtakaa 

ovelleni, ja kuulette heti ääneni vastaavan teille. Kuinka vahvoja teistä tuleekaan, kun osaatte etsiä Minua 

henkisesti, kuinka korkealle henkistymisenne nousee, kun astutte rakkauden tielle, ja kuinka kaunis on 

elämänne, kun ymmärrätte sen merkityksen! 

25 Astu polulleni harkitusti ja lujalla askeleella. En pyydä teitä kantamaan täydellisyyden hedelmiä 

välittömästi, sillä uudistumisenne riittää minulle olemaan hengellisen nousunne alku. 

26 Opetuslapset, syökää ja juokaa pöydässäni tiedon leipää ja rakkauden viiniä. Totisesti minä sanon 

teille: jokainen, joka ottaa tarjoamani leivän ja viinin, kantaa minua hengessään. 

27 Valon tietä lähetin henkesi asumaan maan päälle, ja valon tietä se palaa luokseni. Sillä välin sinun 

on vaelteltava kuin vaeltaja, joka on eksynyt suureen aavikkoon, tai kuin merenkulkija, joka on eksynyt 

valtavaan mereen. Mutta älkää syyttäkö Minua vaeltelustanne, sillä se olisi epäoikeudenmukaista, sillä 

ennen kuin lähetin teidät maan päälle, annoin teille kompassin ja sain tähden näkymään äärettömiin, jotta 

ne opastaisivat askeleitanne. Tämä kompassi ja tämä tähti ovat omatuntosi. Kun siis poistutte siitä 

harmoniasta, joka teidän pitäisi säilyttää kaiken ympärillänne olevan kanssa, jopa maan tomu näyttää 

olevan teille vihamielinen; mutta tässä ei luonto käänny teitä vastaan, vaan pikemminkin te itse rikotte 

maailmankaikkeutta hallitsevia harmonian lakeja. 

28 Kun tämän ajan pakanat saavat tietää tästä opetuksesta, he hylkäävät sen ja materialistit vastustavat 

sitä, mutta he kaikki hämmästyvät nähdessään Totuuteni voittavan. 

29 Olette jo tunnustaneet, että menneinä aikoina, sen lisäksi että julistin opetustani, tein monia 

sellaisia tekoja, joita ihmiskunta kutsuu ihmeiksi. Niinpä myös tänä aikana en ainoastaan julista Sanaani, 

joka myöhemmin leviää koko maan päälle, vaan teen myös uusia ihmeitä. Annan todisteita voimastani ja 

hämmästytän ihmisiä teoilla, jotka saavat heidät alistumaan totuuteen. 

30 Minulla on teille paljon paljastettavaa. Tänään annan teille vain avaimen, jolla voitte avata 

todellisen viisauden portin. Avain on tämä opetus. 

31 Totisesti sanon teille, että rakkauden tiellä saavutatte kaiken sen, mikä on sallittua minulta, ja 

koette kaiken. Mutta teiltä puuttuu tieto siitä, millaista rakkauden, josta puhun teille, pitäisi olla, ja ennen 

kaikkea teiltä puuttuu kyky tuntea se syvästi. 

32 Valtakuntani on varattu hyväntahtoisille lapsille, jotka kantavat ristinsä rakkaudesta Isäänsä ja 

lähimmäisiään kohtaan. Tämä valtakunta, josta puhun teille, ei sijaitse yhdessä tietyssä paikassa, vaan se 

voi olla olemassa sekä asuttamassanne maassa että kaikissa henkisissä kodeissa; sillä valtakuntani koostuu 

rauhasta, valosta, armosta, voimasta ja harmoniasta, ja kaikki nämä voitte saavuttaa - vaikkakin 

rajoitetussa muodossa - jo tässä elämässä. Saavutatte hengellisen täyteyden vain tämän maailman 

ulkopuolella, jossa tällä hetkellä asutte. 

33 Miksi monet ihmiset kaipaavat lähteä tästä elämästä toiseen elämään? Syynä on se, että he uskovat 

kaiken heitä ympäröivän olevan heitä kohtaan vihamielistä. Mutta totisesti sanon teille, että epätoivon 

sijasta heidän pitäisi pyrkiä palaamaan takaisin sopusointuun niiden lakien kanssa, jotka olen ikään kuin 

viitoittanut teille poluksi, jota voitte seurata kohti hengellistä täydellisyyttä. 

34 Kaikkina aikoina ja kaikissa maailman kansoissa on esiintynyt hyvän apostoleja, jotka ovat 

osoittaneet henkensä korkean tason eri tehtävissä. He kaikki ovat olleet sanansaattajiani, sillä hyvyys tulee 

yhdestä ainoasta lähteestä, Jumalallisesta Hengestäni, ja valollani valaisen koko maailmankaikkeuden. 

35 Näistä lähettiläistä jotkut ovat olleet hengellisiä kylväjiä, toiset ovat tuoneet teille tieteen valoa, ja 

taas toiset ovat tuoneet rakkauden viestini ihmiskunnalle hyväntahtoisuudellaan. Joitakin olette kutsuneet 

apostoleiksi, toisia pyhimyksiksi, joitakin olette pitäneet oppineina, toisia neroina; mutta ei ole ollut 

yhtäkään, joka olisi tullut maan päälle ilman, että olisi saanut Minulta tehtävän, joka hänen on täytettävä 

ihmisten keskuudessa. 

36 Sanansaattajieni kauniit esimerkit ovat aina kastelleet ja tehneet maan hedelmälliseksi, ja vaikka 

tänä aikakautena ihmiset ovat sekoittaneet opetuksiani maailmassa kasvaviin rikkaruohoihin, jalouden, 
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rakkauden ja veljeyden siemen ei ole kuollut, ja siksi kerron teille, että se odottaa vain 

oikeudenmukaisuuteni sirppiä puhdistamaan tämän planeetan ja sitten valaisemaan sydämet uudelleen. 

37 Kuinka monet ihmiset, jotka kärsivät siitä kaaoksesta, jota ihmiskunta käy läpi, ja kaipaavat 

rauhaa, eivät tiedä, että heidän sisällään on henki, joka vain odottaa tilaisuutta mennä eteenpäin ja kylvää 

rauhan jumalallista siementä. 

Siksi kerron teille, että palvelijoitteni on pian lähdettävä eri puolille maapalloa yhdistettynä uudistamis- ja 

jälleenrakennustyöhön. Nyt kysyn teiltä: Eikö teitä miellyttäisi olla hengellisesti yhdistetty heidän 

kanssaan? 

38 Jokainen teistä on myös palvelijani ja lähettilääni, jolle olen antanut ohjeet täyttää henkinen 

tehtävänsä maan päällä. 

39 Olkaa valppaina, ja tulette todistamaan niiden kääntymistä, jotka olivat kieltäneet Minut, aivan 

kuten tulette todistamaan niiden paluuta, jotka olivat eksyneet oikealta tieltä. Tiedemiehet, jotka ovat 

omistaneet elämänsä tuhoa aiheuttavien elementtien ja voimien etsinnälle, palaavat tuomionsa lähestyessä 

totuuden tielle ja omistavat viimeiset päivänsä maailman moraaliselle ja aineelliselle 

jälleenrakentamiselle. Muut, jotka ylimielisyydessään ovat yrittäneet ottaa Minun paikkani sieluissa, 

laskeutuvat valtaistuimeltaan jäljittelemään Minua nöyryydessä. Ja ihmiset, jotka aikoinaan kiihottivat 

kansakuntia ja aloittivat sotia, tunnistavat myös virheensä ja pyrkivät pelokkaasti ihmiskunnan rauhaan. 

40 Kuka teistä kokee kaiken tämän? Te ette tiedä, mutta minä ilmoitan sen teille, profetoin sen teille, 

sillä pian maan päälle tulevat uudet sukupolvet, jotka tulevat kokemaan (tämän profetian) täyttymisen. 

Teidän tehtävänne on levittää tätä opetusta ja tuoda tämän hyvän uutisen valo kansoille. Jos täytätte tämän, 

myös lähimmäisenne kutsuvat teitä "Herran sanansaattajiksi". 

41 Hengellinen läsnäoloni keskuudessanne on kuin tervetulleeksi toivottavan ja levollisen puun varjo. 

Se, joka tulee sen luo uskovana, kokee elämän, voiman ja hyvinvoinnin tunteen, joka saa hänet 

huudahtamaan: "Se on Mestari!" Mutta jopa se, joka lähestyi epäilevästi, kysyy itseltään sisäisesti 

poistuessaan kohtauspaikalta, jossa hän kuuli Sanani: "Miksi tunnen niin paljon rauhaa sielussani?" "Miksi 

tunnen niin paljon rauhaa sielussani?" Tämä johtuu siitä, että puu on levittänyt oksansa kaikille, koska 

Henkeni on laskeutunut jokaisen luodun päälle. Siksi, jos joku ei ymmärrä Sanani jumalallista olemusta, 

minun oli sanottava, että joillakin on kivettynyt sydän. 

42 Olen keskuudessanne Isänä ja lasken sydämeenne lohdutuksen, jonka lupasin teille toisella 

aikakaudella. Olen tullut seisomaan rinnallanne ahdistuksissanne ja kuulemaan valituksenne. Miksi siis 

pelkäätte koettelemuksia? Ettekö näe, kuinka paljon rakastan teitä ja kuinka etsin teitä maanpaossa? Jos 

annoin itseni täysin ihmisenä saavuttaakseni pelastuksenne, tänään vuodatan itseni hengessä hengelliseksi 

teidän henkeenne nostaakseni teidät armon valtakuntaan. 

43 Siksi kehotan teitä etsimään Minua kaikin tavoin, joissa tarvitsette Minua, olipa kyse sitten 

Jumalasta, Isästä, Tuomarista, Mestarista, Veljestä, Ystävästä tai Lääkäristä. Haluan teidän rauhaanne ja 

pelastustanne, rakas ihmiskunta. 

44 Yksikään huokauksistanne ei jää taivaassa kuulematta, jokainen rukous löytää vastakaikunsa 

Minussa, eikä yksikään ahdingostanne tai elämänkriisistänne jää Isän rakkauteni huomaamatta. Tiedän 

kaiken, kuulen kaiken, näen kaiken ja olen läsnä kaikessa. 

45 Koska ihmiset luulevat, että olen vetäytynyt heistä pois heidän syntiensä vuoksi, he tuntevat 

lopulta olevansa kaukana minusta. Oi ihmisten tietämättömyys, joka on tuonut niin paljon katkeruutta 

heidän huulilleen! Tietäkää, että jos poistaisin itseni mistä tahansa luomakunnastani, kyseinen luomakunta 

lakkaisi välittömästi olemasta. Mutta näin ei ole tapahtunut eikä tule tapahtumaan, sillä kun annoin teille 

Hengen, annoin teille kaikille iankaikkisen elämän. 

46 Kun oivallatte elämän tarkoituksen, tuskan syyn ja olemassaolonne lopullisen päämäärän, ette enää 

tunne Minua kaukaisena, vaan havaitsette läsnäoloni tuntuvan sydämessänne ja hengessänne, ja kuulette 

ääneni toistavan teille rakastavasti opetukseni sanoja ja opettavat teitä kulkemaan turvallisesti todellisen 

elämänne polulla. 

47 Jumalallinen säteeni laskeutuu tällä hetkellä valaisemaan henkeänne ymmärtämään ohjeeni. Se on 

valo, joka auttaa sinua erottamaan totuuden petoksesta. 

48 Näen joukossanne niitä, jotka ovat lujasti uskoneet Sanaani, sekä toisia, joiden usko on heikko ja 

jotka tästä syystä ovat epävarmoja; mutta tästä huolimatta he haluavat kiihkeästi näitä rukoushuoneita 
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saadakseen henkistä voimaa ja henkistä rauhaa Sanassani. Haluan, että tunnistatte Minut tämän opetuksen 

olemuksesta, että tunnette läsnäoloni ja valtakuntani läheisyyden. 

49 Miksi luulit, että olin kaukana, kun lupasin tulla takaisin puhumaan kanssasi? Ette ole yksin 

kärsimyksissänne, sillä menen edeltä käsin, vaikka teillä ei useinkaan ole uskoa ja luottamusta Minuun ja 

näin viivytätte saapumistanne kotiin, joka odottaa teitä. 

50 Älkää epäonnistuko velvollisuuksissanne ja ajatelkaa, että ristinne ei ole raskas, jos kannatte sen 

antaumuksella ja rakkaudella. Haluan nähdä teidän hymyilevän ja elävän rauhassa, haluan nähdä 

kodeissanne mitä terveellisimpiä iloja. 

51 Ette voi väittää, että Sanani ei ole selkeä tai että siinä on puutteita, sillä minusta ei voi tulla 

epäselvyyttä. Jos havaitsette siinä virheen, syyttäkää sitä äänenkantajan huonosta välittämisestä tai 

huonosta ymmärtämisestänne, mutta älkää koskaan syyttäkö opetustani. Voi sitä äänenkantajaa, joka 

turmelee Sanani! Voi sitä, joka välittää opetukseni huonosti ja halventaa sitä, sillä hän joutuu kärsimään 

omantuntonsa jatkuvasta moitteesta ja menettää sielunsa rauhan! 

52 Älä pelkää, että ympärilläsi olevat ihmiset tutkivat tai koettelevat sinua elämässäsi. Pelkää syntiä, 

sillä vaikka tekisitkin sen sydämesi sisimmässä, et voisi salata minulta mitään. 

53 Tämä on hengellistymisen aikakausi, jolloin luotte perustan todelliselle temppelille, johon astuvat 

ne, joiden on muodostettava uusi ihmiskunta. Pian ette enää tarvitse maanpäällisiä oppaita, sillä silloin 

henkenne kääntyy puoleeni saadakseen voimaa ja opastaa teitä vain minun innoitukseni kautta. 

54 Mitä iloa koetkaan, kun täytät käskyni ja näet sitten, kuinka niiden määrä, jotka seuraavat minua, 

moninkertaistuu. Olkaa kuitenkin tietoisia siitä, että teidän on todella valmistauduttava, jotta 

lähimmäisenne kuulevat teitä ja löytävät uskon. 

55 Sanani tuntuu jälleen omassatunnossa, sillä ihmiset eivät vaella totuuden poluilla. 

56 Tunnistatteko luonnonvoimien häiriintyneen tasapainon ja niiden kärsimän sekasorron? Oletko 

tietoinen siitä, miksi niiden vapauttamat voimat vaikuttavat sinuun? Syynä on se, että olette rikkoneet 

henkisen ja aineellisen elämän välisen harmonian ja luoneet siten kaaoksen, johon uppoatte. Mutta heti 

kun ihmiskunta on kuuliainen elämää ohjaaville laeille, kaikki on jälleen rauhaa, yltäkylläisyyttä ja 

autuutta. 

57 Teillä on vielä pitkä matka edessänne tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja teidän on todistettava 

taistelussa, että olette sen arvoisia, että saatte perintönne kokonaan haltuunne. Teistä riippuu, lähestyttekö 

päivittäin niitä alueita, joilla asuu rauha ja Henkeni armo. Tie on valmis, tulkaa luokseni, kutsun teitä. 

58 Älä kapinoi tiellesi tulevia koettelemuksia vastaan. Ymmärtäkää, että kipu, jonka tuotte eteeni, on 

jättänyt hyväntekeväisyyden siemenen henkeenne. Olen sanonut teille, että haluan teidät puhtaiksi, ja te 

tiedätte, miten puhdistautua vain kivun kautta. Ette ole halunneet nousta rakkauden ja lakieni 

noudattamisen kautta. Siksi joka kerta, kun kutsun teitä antamaan teille uuden tehtävän, teidän on ensin 

puhdistettava itsenne kivun lähteestä. 

59 Jos haluatte olla rauhani arvoisia, antakaa Mestarin opastaa teitä vastustamatta koettelemuksia, 

joihin Tahtoni teidät alistaa. On luodut, jotka ovat kumartuneet koettelemusten ankaruuden alla ja nousseet 

hengellisesti, ja toiset, jotka, koska he eivät ole vahvistaneet Tahtoani, ovat pilkanneet Minua ja vaipuneet 

epätoivon pimeyteen. Ensimmäiset ovat osoittaneet nöyryyttä ja luottamusta ja valmistautuvat kuulemaan 

sanojeni kaiun hengessään. He kumarsivat tahtoani ja siunasivat vanhurskauttani, kun taas muut hylkäsivät 

minut ylimielisyydessään ja karkottivat minut sydämistään. 

60 Olen kaikkina aikoina lähettänyt profeettoja, joiden oli määrä toimia välittäjinä henkeni ja ihmisten 

hengen välillä. Mutta ihmiset eivät ole kuunnelleet heidän sanojaan uskolla ja kunnioituksella, ja aina kun 

nämä Minun sanansaattajani ovat varoittaneet kansoja ja suositelleet heille rukousta ja parannusta, ne ovat 

kääntäneet heille selkänsä ja antaneet heidän vain puhua tyhjyyteen kiinnittämättä mitään merkitystä 

heidän sanomalleen. Siksi vaadin teiltä henkistymistä, jotta voitte havaita viestit ja merkit, jotka valon 

valtakunnasta käsin saavuttavat henkenne. Ne, jotka eivät tiedä mitään tulemisestani, olkoot 

välinpitämättömiä ilmoituksiani kohtaan niin kauan kuin kutsuni ei tavoita heitä. Mutta sinä, jolle olen niin 

läheinen, älä epäile! 

61 Näen, että te rakastatte itseänne hyvin paljon, mutta ette rakasta lähimmäistänne. Näen myös, että 

pelkäätte ihmisten tuomiota ettekä Minun tuomiotani, ja se johtuu siitä, että olette hiljentäneet 

omantuntonne äänen, joka on sisäinen oppaanne. Näin tehdessänne olette unohtaneet, että haluan 
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terästäytyä ja varustaa teidät, jotta teistä tulisi vahvaa, hyveellistä kansaa, joka on omistautunut tahdolleni. 

Sillä vain tällä tavoin voitte pelastaa lähimmäisenne ja täyttää tehtävän, jonka annan teille tällä hetkellä. 

62 Rakastakaa Minua ja pyytäkää Minulta niin kuin Minun lapselleni sopii, mutta luottakaa Minuun, 

jotta olemassaolonne olisi täynnä luottamusta ja rauhaa. 

63 Älkää koskaan epäilkö Sanani toteutumista älkääkä odottako sen toteutumista uskoaksenne, että se 

on totta. Se, mitä olen puhunut äänenkantajieni - miesten, naisten ja lasten - kautta, toteutuu. Ettekö ole 

nähneet kaikkien niiden ilmoitusten ja profetioiden toteutuvan, jotka olen antanut Damiana Oviedon 

kautta? Puhdistuksen ja tuskan ajat nuo huulet ennustivat, ja totisesti sanon teille, nuo sanat ovat 

toteutuneet. Kun näkijät olivat siirtyneet aineellisen rajojen ulkopuolelle tarkastelemaan Henkistä elämää 

haltioituneina, he pyysivät Minulta, palattuaan ruumiilliseen kuoreensa, sallia heidän asua ikuisesti siinä 

paikassa, jossa heidän henkensä tunsi niin suurta autuutta haltioitumisensa aikana. Sitten kerroin heille, 

ettei heidän ollut vielä aika asua noissa kodeissa, vaan että heidän olisi pysyttävä sinnikkäästi tielläni, joka 

tuo kaikki luvattuun kotiin. 

64 Kun katsot niitä vakavia kärsimyksiä, jotka ravistelevat maailmaa tänä päivänä, sinulta puuttuu 

rohkeutta jatkaa elämää. Rukoilkaa, niin löydätte kanssani voimaa, rohkeutta ja kärsivällisyyttä 

taistellaksenne, kunnes saavutte vuoren huipulle. 

65 Työskennelkää työssäni, ja minä luotan teille edelleen parantavan balsamin, jota pyydätte minulta 

sairaille, jotta voitte välittää sen tarvitseville. Elämän hedelmä, jota uskottomat sydämet niin kovasti 

tarvitsevat - antakaa se heille, sillä te olette saaneet sen ylenpalttisesti. Sirottele lähimmäistesi tietä hyvillä 

teoilla, ja niiden kautta kasvatat ansioitasi, jotta voit lopulta asua siinä valon kodissa, joka odottaa 

henkeäsi ikuisuudesta lähtien. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 109  
1 Tulette nöyrästi ilmestykseni luo, kuten nuo Juudean paimenet tulivat Vapahtajan luo, kun Hän oli 

juuri syntynyt. He kumartuivat polvilleen kunnioituksesta sen kuvan ihanuuden ja kauneuden edessä, jota 

heidän ihastuneet silmänsä katselivat. 

2 Nämä sorretut ja nöyryytetyt ihmiset olivat odottaneet Messiasta vuosisatojen ajan, ja siksi nöyrät 

tunnistivat hänet, kun hän tuli maailmaan köyhyyden ympäröimänä. Myös herrat, suuret ja rikkaat 

odottivat Messiasta, mutta he kuvittelivat hänet eri tavalla. Siksi sen tähden, joka ilmestyi 

taivaanvahvuuteen ja ilmoitti Vapahtajan tulosta, näkivät vain ne, jotka valvoivat ja rukoilivat, vaikka se 

loisti koko maailmalle ja kaikkien sielujen edessä. 

3 Kukaan ei tiennyt varmasti, miten Messias tulisi, millainen hän olisi tai missä muodossa hän 

näyttäytyisi. Mutta tämä mysteeri selvitettiin, ja koko kansa ja sen mukana ihmiskunta tiesi sen jälkeen, 

että hän tuli Isästä, että hän oli saanut alkunsa jumalallisesta armosta ja että hänen opetuksensa oli täynnä 

oikeudenmukaisuutta, rakkautta, laupeutta ja nöyryyttä. Vain sydämeltään yksinkertaiset, hengellisesti 

köyhät ja hyväntahtoiset ihmiset uskoivat tuohon Mestariin, joka kätki nöyryytensä ja köyhyytensä taakse 

kaiken Jumalan majesteettisuuden ja voiman. Kuinka paljon Kristuksesta onkaan sen jälkeen keskusteltu, 

kuinka paljon onkaan kiistelty sanoista ja väitteistä, kuinka paljon onkaan annettu tuomioita ja 

mielipiteitä! Rikkaat eivät halunneet tietää mitään epäitsekkyydestä ja rakastavasta ystävällisyydestä; 

mahtavat eivät tunnustaneet mitään muuta valtakuntaa eivätkä mitään muuta valtaa kuin tämän maailman 

valtakunnan; tiedemiehet kielsivät hengellisen elämän olemassaolon, ja uskonnolliset yhteisöt väärensivät 

monia jumalallisia ilmoituksia. 

4 Jeesuksen lapsuus kului nopeasti; voin kertoa teille, että tuskallinen matka alkoi ennen Hänen 

syntymäänsä ja jatkui Hänen ristinkuolemansa jälkeen, kun otetaan huomioon, että Nimeäni ja oppiani 

vainottiin ja tuomittiin jatkuvasti. Siksi kärsimystieni on ollut hyvin pitkä, aivan kuten se oli Marian, 

hellän Äitini, hengelle, kun hän oli ihminen. 

5 Jos hänen sydämensä tuntui usein kuolemaan asti haavoittuneelta maan päällä, hän joutui myös 

hengessä kokemaan tuskan nähdessään, kuinka hänen nimensä ja puhtautensa häpäistiin aineellistuneiden 

ihmisten pilkan, epäilyksen, tuomion ja pilkan vuoksi. 

6 "Lihaksi tullut Sana" on aina kohdannut monia sydämiä, joiden ovet olivat todellisuudelta suljetut, 

vaikka kaikki tekoni olivat totuuden kirkkaimman valon läpäisemiä. 

7 Tänään Sanani palaa luoksenne, mutta se ei tullut lihaksi Neitsyt Marian kohdussa tullakseen 

ihmiseksi kuten toisella aikakaudella. Maria, äitiyden ruumiillistuma, on kuitenkin aina läsnä hengessä. 

8 Tänä aikana tapaan ihmisten sydämissä sen tallin oljet, jossa Jeesus tuli maailmaan, sekä Golgatan 

ristin, jolla hän puhalsi viimeisen henkäyksensä. Mutta lopulta, pimeyden jälkeen, se muuttuu valoksi 

kaikissa sieluissa, ja Minut kirkastetaan. 

9 Nykyinen ajanjakso on taistelun aikaa, mutta sitten, kun kaikki on saatu päätökseen, ihmiskunta 

kohottaa Minulle riemuvirren. Sillä lopulta, niin monen riidan jälkeen, rauhan vihollisista tulee 

hyväntahtoisia ihmisiä. 

10 Nykyinen elämäsi on ollut jatkuvaa raatamista, ja kun näet muiden nauttivan nautinnoista ja 

halujensa tyydyttämisestä, ihmettelet, miksi kohtalosi on niin vaikea ja ankara. Vastaus on tullut 

sydämeesi, kun rukoilit ja esitit Minulle murheesi, huolesi ja vastoinkäymisesi. Tämä on ollut hetki, jolloin 

intuitio on käskenyt teitä ottamaan maljan vastaan kärsivällisesti, sillä jokainen henki on saanut Minulta 

velkaa, jota ihmissydän ei tunne. 

11 Opetuslapset, omaksukaa se vakaumus, että ette ole tulleet maan päälle tänä aikana saadaksenne 

kunniaa ja loistoa ettekä herkutellaksenne nautinnon hedelmillä, vaan tehdäksenne hyvitystä ja 

puhdistaaksenne sielunne tämän elämän koettelemuksissa ja harjoittaaksenne opetuksiani. En kuitenkaan 

halua kehottaa teitä hylkäämään kaikkia niitä terveellisiä tyydytyksiä, jotka kolkuttelevat ovellanne, sillä 

silloin ajautuisitte fanaattisuuteen ja tekisitte elämänne matkasta hyvin surullisen. 

12 Tutkikaa, mitä sanon teille, sillä jos ette omistaudu Sanani tutkimiseen, saatatte sortua fatalismiin. 

Mutta katsokaa, opetukseni on uskon ja toivon soihtu, joka valaisee niiden tietä, jotka ovat joutuneet 

pettymyksen, hämmennyksen ja epätoivon pimeyteen. 
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13 Tunkeutukaa sisimpäänne, yrittäkää oppia tuntemaan itsenne opetusteni avulla, niin löydätte 

Hengen ihmeellisen elämän, joka paljastaa teille, että ette ole köyhiä, ette pieniä ettekä perinnöttömiä, ja 

joka saa teidät ymmärtämään, että olette Isänne luomakunnan etuoikeutettuja lapsia. Siksi opetan teitä, 

jotta ette jäisi lapsiksi, jotka eivät tiedä mitään eivätkä tunne itseään. 

14 Vaikka olette tieteen avulla saaneet paljon tietoa kehostanne, tiedätte nyt, että olemuksenne ei 

rajoitu materiaan, vaan että sen sisällä elää toinen, luonteeltaan erilainen olento, jota ette vielä tunne ja 

joka on sielunne. 

15 Uskonnolliset yhteisöt ovat paljastaneet ihmiskunnalle sielusta hyvin vähän. Mutta nyt he heräävät 

horroksestaan, ja siunattuja ovat ne, jotka voittavat epäilykset ja pelot ja paljastavat ihmiskunnalle 

kätkemänsä totuuden. Valaisen heidät anteeksiantoni, armoni ja viisauteni valolla. 

16 Kun ihmiskunta sitten ymmärtää, että uskonnolliset yhteisöt eivät ole olemassa vain siksi, että 

ihmiset voivat elää moraalisesti maan päällä, vaan että niiden tehtävänä on ohjata sielu ikuiseen kotiinsa, 

ihmiskunta on ottanut askeleen eteenpäin henkisen kehityksensä tiellä. 

17 Nouskaa, ihmiset, niin että löydän teidät aina hengellisessä valppaudessaan, kun ette riko lakiani, 

olette yhtenäisiä kodeissanne ja etsitte niitä, jotka ovat eksyneet polultani. Siten otatte Minut Mestarin 

esimerkkinänne. Mutta ette koskaan aio ottaa Minun paikkaani tuomarina. Teidän tulee antaa toisillenne 

anteeksi, ja jos haluatte ottaa paikkani jollakin tavalla, tehkää se opettavaisesti, rakastavasti ja 

anteeksiantavasti. Teillä on minulta monia esimerkkejä, joita voitte käyttää teostenne ohjenuorana. 

Henkeni ei halua näyttää itseään teidän edessänne, mutta teidän on ymmärrettävä, että Mestarina minun on 

näytettävä teille opetusesimerkkini, jotta voitte käyttää niitä mallina. Jos piilottaisin tekoni, miten voisitte 

ymmärtää ne? Siksi sanon teille: rakastakaa itseänne niin kuin minä rakastan teitä. 

18 Pyydätte anteeksiantoani, koska loukkaatte minua jatkuvasti, ja minä annan teille anteeksi. Sinä 

taas et ole halukas antamaan anteeksi niille, jotka loukkaavat sinua. Siksi olen sallinut ilmentymäni jatkua 

vuoteen 1950 asti, jotta voitte ymmärtää opetukseni opetusteni kautta ja antaa sille sen oikean arvon. 

19 Laini ja oppini, jotka on tehty tunnetuksi kautta aikojen, ovat ainoa kirja, jossa kaikki on totuutta. 

Ihmiset etsivät kuitenkin maan kirjoista jotakin, joka paljastaisi heille sen, mikä on ikuista, ja paljastaisi 

heille totuuden, mutta kaikki, mitä he saavuttavat, on se, että he ylikuormittavat mielensä teorioilla 

löytämättä todellista valoa hengelleen. 

20 Tarvittiin Minun huolehtiva rakkauteni, jotta tämä opetus juurtuisi sydämiinne, paljon vaivalloista 

kärsivällisyyttä ja rakkautta, jota vain Minä, teidän Herranne, pystyin keräämään. Sen, mitä teidän tulisi 

tietää tällä hetkellä, paljastan teille opetuksissani. Mutta se, minkä pidättelen, pysyy piilossa, jotta voitte 

tietää sen tulevina aikoina. Jos kertoisin teille kaiken tänään, monet olisivat hämmentyneitä, ja toiset, jotka 

luulevat ymmärtävänsä, olisivat täynnä turhamaisuutta. Tuo ylemmyyden tunne turmelisi heidät, ja teidän 

on ymmärrettävä, että opetuksellani ei ole tarkoitus johtaa teitä harhaan totuuden tieltä. 

21 Pidä tätä elämää taisteluna, taistele siinä voittoon asti. Tulkaa läsnäolooni hyvinä sotilaina, ja 

annan teille palkkion, joka täyttää henkenne valolla ja armolla. Mutta ne, jotka ovat hengellisesti unessa ja 

käyttäytyvät uskottomuudessaan kuin vertauksen tyhmät neitsyet, tulevat yllättymään kuolemasta, joka 

löytää heidät lampun sammuneena. 

22 Jokaisella ihmisellä, jokaisella luodulla on määrätty paikka, jota se ei saa menettää, mutta yhtä 

lailla se ei saa ottaa sellaista paikkaa, joka ei sille kuulu. 

23 Mikä vastuu on niillä, jotka ovat kuulleet Minua tänä aikana, vaikka he ovatkin kuulleet Minut 

vain kerran! 

24 Kun saitte kutsuni, lähditte kiireesti kokoontumaan ja keskustelemaan hengellisesti kanssani. 

Haluan nähdä, että henkenne on täynnä toivoa ja uskoa tehtävänsä mukaisesti, rohkea ja rauhallinen 

koettelemuksissa. Älkää väsykö ponnistelemaan, älkää epäröikö, kun tuntuu, että tie on pitkä. Älkää 

unohtako, että Henkeni seuraa teitä ja että voitte siksi olla voittamattomia koettelemuksissa. 

25 Maljasi on sisältänyt iloja ja rauhaa sekä kipua ja epävarmuutta. Olette nauraneet ja itkeneet 

elämänne aikana, ja jotkut ovat vanhentuneet ennenaikaisesti, koska he ovat tulleet heikoiksi 

koettelemuksissa ja tunteneet voimiensa hiipuvan. 

26 Naiset, näen sydämenne haavoittuneina. Vastoinkäymiset ovat uuvuttaneet ruumiillisen kuoren, 

mutta hengessä on vielä voimaa jatkaa rohkeasti eteenpäin. Kärsimyksestä huolimatta olette luottaneet 

Minuun ja toivoneet Minuun tietäen, että puutun aina asiaan kuivatakseni kyyneleenne ja keventääkseni 
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työtänne. Muistakaa, että kerroin teille, että "puun lehti ei liiku ilman minun tahtoani". Ettekö ole 

ajatelleet, että tämä kärsimyksen malja, jonka olette tyhjentäneet, on sulatusuuni, jossa sielunne 

puhdistuu? Ettekö tiedä, että elätte hengellisen kamppailun aikakautta, jossa teidän on osoitettava 

voimanne? Olkaa siunattuja, sillä monissa koettelemuksissa olette olleet vahvoja, ja siksi teidän ansionne 

oikeuttavat teidät saamaan rauhani. En ole tarjonnut teille ikuisia nautintoja maan päällä. Henki tietää, että 

kun se tulee tähän maanlaaksoon, sitä odottavat vaikeudet ja kamppailu, jotta se voisi terästäytyä ja 

täydellistyä. Mutta vaikeassa elämäntaistelussanne Isän rakkauteni on aina ollut kuin vaippa, joka on 

suojellut teitä. 

27 Ihmiset, ettekö ole tyytyväisiä tietäen, että olen tällä hetkellä paljastamassa itseäni niin selvällä 

tavalla ihmisten keskuudessa ja että kaikissa kansakunnissa odotan valittujani? Haluan olla kaikille kuin 

ystävä, kuin veli ja henkenne luottohenkilö. 

28 Kaikki teistä eivät usko Minuun. Mutta tämä ei ole este sille, että rakastan sinua ja tulen luoksesi. 

Kuka voisi pysäyttää Henkeni voiman, koska olen täynnä rakkautta lapsiani kohtaan? Ja kuka voisi 

arvioida työtäni ja tunkeutua salaisiin neuvoihini? 

29 Opetuslapset, tänään te olette minun kanssani; levätkää, sillä minä vahdin teitä. Älä enää heikennä 

terveyttäsi turhilla töillä. Kuinka paljon sinun onkaan täytynyt kärsiä palauttaaksesi sielullesi puhtauden ja 

hyveet, joilla se oli varustettu. 

30 Voi, jospa olisit pysynyt puhtaana niin kuin olit lapsuudessa, siinä iässä, jolloin liha on viaton ja 

sielu aloittaa uuden elämän matkan. Kuinka lähellä olisitkaan minua, ja kuinka enkelit tulisivat luoksesi 

laulamaan kanssasi ylistyslaulua! Mutta kun ihminen vanhenee, hänen sielunsa siirtyy yhä kauemmas 

puhtaalta ja valoisalta tieltä ja joutuu jatkuvaan konfliktiin maailman kanssa, jossa joskus sielu voittaa ja 

joskus liha. Olette kaikki eksyneet hyvyyden tieltä, ja teidän on rukoiltava, että pääsette eroon vaaroista ja 

että käännytte pois pahasta. Tällä vaelluksella sinulla on mukanasi sauva, johon nojaat, ja tämä sauva on 

suojelusenkeli, joka seuraa sinua kaikkialle. 

31 Olen tullut luoksenne lunastaakseni teidät rakkauden ja vanhurskauden todisteilla ja opettaakseni 

teille oppiani, jotta voisitte seurata minua. 

32 Hyväksyn hyvistä teoistanne sen, mikä niissä on ansiokasta, jopa ne, joita pidätte hyvin vähäisinä; 

sillä minä olen ainoa, joka voi arvioida niiden todellisen arvon. Se, joka rakastaa ihmisiä ja palvelee heitä, 

rakastaa minua ja palvelee minua. Vaadin teiltä vain, että rakastatte itseänne, ja se riittää, että saan aikaan 

suuria tekoja teidän avullanne. Olen antanut teille monia todisteita tästä, sillä olen aina ollut läsnä, kun 

olette auttaneet apua tarvitsevia, ja olen saanut henkenne kokemaan rauhan, jonka velvollisuuden 

täyttäminen Isää ja kanssaihmisiä kohtaan antaa. 

33 Teillä on lähtemätön merkki, joka erottaa teidät kaikista muista uskonnollisista yhteisöistä. Tämä 

merkki on valo, jonka olen saanut loistamaan sielussasi. Olen myös antanut teidän esiintyä tässä 

valmistelemassani kansakunnassa, jotta sielunne voi pyrkiä siinä ylöspäin ja löytää sopivan toiminta-

alueen velvollisuuksiensa täyttämiseksi. 

34 Vartioi aarretta, jonka olen antanut sinulle Sanassani, äläkä anna uskottomien käsien viedä sitä 

sinulta. Anna se jokaiselle, joka haluaa tietää sen tai joka etsii pelastusta siitä. 

35 Jos ette pysty puolustamaan perintöäni, minä puolustan sitä, mutta silloin teidän on vastattava 

minulle piittaamattomuudestanne. Työskennelkää rakkaudella henkisten ja aineellisten lakien 

täyttämiseksi. Jos noudatatte hengellisiä velvollisuuksianne, aineellisesta työstä tulee teille helppoa. Jos 

todella tunnette Sanani ja harjoitatte sitä, vartioitte teojanne mustasukkaisesti siellä, missä vain Minä voin 

nähdä ne, silloin nöyryyden esimerkkinne rohkaisee veljiänne ja sisarianne seuraamaan esimerkkiänne. 

36 Rakastakaa itseänne samalla rakkaudella, jolla olen opettanut teitä, tietäen, että olette syntyneet 

Minusta, että olette kaikki muodostuneet samasta aineesta ja että aivan kuten alussa olitte Minussa, niin 

olette myös lopussa, kun palaatte Herranne luo. 

37 Etsin sinua, jotta voisit lähestyä elämän lähdettä. Tässä on polku, joka johtaa sinne. Sen 

löytämiseksi on joskus tehtävä uhrauksia, ponnisteltava ja sinnikkäästi pysyttävä hyveessä. 

38 Kuunnelkaa ääntäni, joka jatkuvasti ravistelee teitä hereille, tuota sisäistä ääntä, joka vaatii teitä 

täyttämään lakini. Sillä tähän asti olet elänyt niin kuin haluat ja tehnyt elämässäsi mitä haluat. 

39 Olen tehnyt elämän vastoinkäymisissä paatuneista sydämistänne rakastavia antamalla niille 

maistettavaksi jumalallisen rakkauden leipää, ja sydämenne ovat liikuttuneet siitä sisäisesti. 
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40 Minussa on Tuomari, Isä ja Mestari - kolme eri ilmestymisvaihetta yhdessä olennossa, kolme 

voimakeskusta ja yksi olemisen ydin: rakkaus. 

41 Näin ilmoitan itseni teille auttaakseni teitä täyttämään tehtävän, jonka asetin henkeenne aikojen 

alusta lähtien. 

42 Opetan teitä nyt uudestaan, jotta voitte opettaa ihmiskunnalle tätä Sanaa. Kun tämä Minun kansani 

on valmis, ihmiset löytävät siitä lohtua suruihinsa, balsamia kärsimyksiinsä ja valoa hengelleen. 

43 Tämä sukupolvi ei tule kulkemaan ohi ilman, että te lähdette todistamaan Toisesta tulemisestani. 

Mutta minä olen sanonut teille: Jos ette lähde toteuttamaan opetustani, kivet puhuvat ja todistavat minun 

läsnäolostani; mutta tästä teidän on annettava minulle tili. 

44 Jos tiellänne on esteitä, jotka estävät teitä seuraamasta Minua, osoittakaa Minulle hyvää tahtoanne 

ja innostustanne, niin Minä raivaan tien, Minä autan teitä. 

45 Haluan, että olette varustautuneet, sillä maailma koettelee teitä, ja jos ette pysty todistamaan niistä 

ihmeistä, joita olen tehnyt keskuudessanne, epäilykset heräävät lähimmäisissänne. 

46 Näen joukossanne ne, jotka ovat pystyneet murtamaan kahleet, jotka sitoivat heidät maailmaan, ja 

jotka pyytävät Minulta voimaa pysyä lujana jalossa tahdossaan uudistua, ja rohkaisen heitä sanoillani ja 

läsnäolollani. He tulevat kokemaan enemmän koettelemuksia, jotka auttavat heitä kulkemaan polkuaan 

lujasti. Tarkkaile ja rukoile, etteivät koettelemukset yllätä sinua unissasi, sillä heräämisesi olisi katkera, jos 

tajuaisit, että sinun on aloitettava matka alusta. 

47 Jos kaadutte, muistakaa heti Isäänne ja rukoilkaa, jotta voitte löytää minussa uutta voimaa 

voittamiseen. Jos valmistaudutte tällä tavoin, omantuntonne ääni kuuluu selvästi sisällänne. 

48 Ette enää ole kiusausten orjia. Pyrkikää säilyttämään henkinen vapautenne. Haluan, että 

opetuslapseni ovat hyviä veljiä ja sisaria ihmisten keskuudessa, jotka aina odottavat veljellisen ja 

vilpittömän käden ojentamista heitä kohti. 

49 Ihmiset etsivät innokkaasti totuuden valoa, ja monet odottavat tuloani tietämättä, että läsnäoloni on 

jo keskuudessanne. 

50 Kaikki eivät tule kuulemaan Minua ilmestymiseni aikana, mutta opetan tällä hetkellä tätä kansaa, 

jotta jokaisesta niistä, jotka kuuntelivat Minua, voi tulla ihmissydämen johtaja, kun Sanani ei enää ilmene 

näiden äänenkantajien kautta. Siihen mennessä olette henkistyneet ja otatte vastaan Sanani ja käskyni 

intuition kautta, ja silloin puhutte opetuksista, joita ei vielä tunneta ja jotka ovat todellisia ilmestyksiä. 

51 Jopa nyt olen paljastanut teille paljon siitä, mitä ihmisille on luvattu, ja teidän kauttanne olen 

ilmoittanut tapahtumista, joiden olette nähneet toteutuvan. Siksi voitte sanoa, että te ette ole olleet vain 

minun suukappaleitani vaan myös profeettojani. 

52 Ette ole vielä päässeet Sanani pohjalle, mutta uudet sukupolvet, jotka olen luvannut teille, tulevat, 

ja he antavat teille syvällisen ja oikean valaistuksen siitä, mitä ette ole voineet ymmärtää. Mutta myös 

muista kansoista tulee ihmisiä, jotka osaavat tulkita opetuksiani. Kerron teille kuitenkin, että ne, jotka 

kuulivat minut suullisesti ja tunsivat läsnäoloni, ymmärtävät ensimmäisenä työni, jotta he voivat opettaa ja 

selittää sitä. 

53 En halua teidän moittivan itseänne niinä vuosina, jolloin voitte vielä kuulla Minua, sillä silloin 

opetukseni pysähtyisi, vaikka tahtoni on paljastaa itseni yhä selkeämmin jokaisella uudella oppitunnilla, 

niin että julistukseni lopussa voitte tuntea olevanne tarpeeksi kehittyneitä tullaksenne mestareiksi. Olen 

sijoittanut teihin jumalallisen kaipuuni, että saavuttaisitte rakkauden ja viisauden avaamalla 

ymmärryksenne hengellisestä tiedosta. 

54 Opetan teitä valmistautumaan vastaanottamaan jumalallisen inspiraation, jotta voitte paljastaa 

lähimmäisillenne, että kaikki ihmiset voivat saada tämän armon. 

55 Antakaa Sanalleni pysyvä koti sydämissänne, niin että kun olette Mestareita, se on aina läsnä 

sisäisessä temppelissänne. 

56 Älkää pelätkö joutuvanne ihmisten "repimiksi" opetuksestani. Ihmissydän on niin kyllästynyt 

turhiin teorioihin ja sanoihin, että kun se vastaanottaa tämän hyvän uutisen, se tuntee hengessään totuuden 

valon, joka laskeutuu kuin virkistävä kaste antamaan sille elämän. 

57 Täydellinen Ystävä on tullut luoksenne kertomaan teille, ettei teidän tarvitse pelätä, sillä vaikka 

monissa sydämissä on myrkkyä, pahuutta ja petosta, nämä koettelemukset eivät pysty pelottamaan 

uskollista ja varustettua opetuslasta. 
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58 Olkaa kuin ne apostolit, jotka seurasivat minua toisella aikakaudella. Jos ette ole vielä pystyneet 

parantamaan sairasta, vahvistakaa hengellistä valmistautumistanne puhdistumalla rakkauden toiminnassa 

ja olemalla yhteydessä kipuun. Jos ette ole sisäisesti valmistautuneet, älkää koskeko sairaaseen odottaen, 

että hän paranee, sillä silloin ette näe tätä ihmettä. Mutta jos valmistaudutte hengellisesti ja fyysisesti, 

saatte - jos se on minun tahtoni - pian sen ihmeen, jota minulta pyydätte. 

59 Jos uskosi voimaani ei ole suuri eikä rakkautesi lähimmäisiäsi kohtaan ole aitoa, työsi ei tuo 

pelastusta, ja ponnistuksesi ovat turhia. Mutta jos saavutatte henkisyyden, näette todellisia ihmeitä 

tapahtuvan matkallanne. 

60 Jos ette ole saavuttaneet rauhaa rakkaittenne keskuudessa tai jos sovinnon ja rakkauden siteet ovat 

katkenneet, katsokaa ja rukoilkaa, yhdistäytykää Henkeni kanssa, ja rauha on kanssanne. 

61 Jos ette vielä osaa puhua minusta, sulkekaa huulenne, mutta kohottakaa henkenne, sillä se puhuu 

ajatuksen kautta niille, jotka ovat hengellisessä hädässä. 

62 Jos ette ole kyenneet ymmärtämään opetustani ja haluatte ymmärtää sen merkityksen, henkistäkää 

itsenne, ja sitten, kun kuulette Minua tai muistatte Sanani, yllätytte syvällisestä ymmärryksestänne. Sanani 

on selkeä ja yksinkertainen, jotta voitte käsittää sen, mutta se sisältää jumalallisen ytimen, jotta voitte 

tuntea läsnäoloni. 

63 Tänään pidän uuden aterian, jota ympäröivät opetuslapset ja opetuslapset, jotka pohtivat ja 

muistelevat sitä päivää ja hetkeä, jolloin "Sana" tuli Jeesuksessa ihmiseksi. Sulkekaa silmänne ja yrittäkää 

kuvitella syntymäpaikkani, tuon hetken juhlallisuutta, Äidin puhtautta, Marian oikeudenmukaisen ja 

siveän kumppanin lempeyttä ja kaikkea, mikä ympäröi tuota tapahtumaa. Silloin ymmärrätte Kristuksen 

jumalallisen nöyryyden - nöyryyden, jota hän saarnasi ensimmäisestä hetkestä lähtien tekojensa ja 

jumalallisen Sanansa kautta. 

64 Rakkaat ihmiset, kokekaa nuo hetket sisimmässänne ja virkistäytykää niiden muistelemisella ja 

pohdiskelulla, sillä niiden pohtimisesta virtaa valo, joka poistaa tietämättömyytenne. 

65 Etsikää Minua olemuksenne kätketyimmistä ja ylevimmistä asioista, tuntekaa läsnäoloni 

hengessänne ja tunnistakaa ilmenemismuotoni elämänne huomaamattomimmissa asioissa. Muistakaa, että 

mitä korkeampi ja henkisempi ilmentymäni on, sitä suurempi onnenne on, sillä se on todiste siitä, että 

olette jo kykeneviä ymmärtämään syvällisiä opetuksiani. 

66 Te kuulutte niihin, jotka tänä aikana ovat vahvistaneet tuloni hengessä ja uskoneet näkemättä. On 

kuitenkin niitä, jotka odottavat Minua siinä muodossa, jossa olin maailmassa toisella aikakaudella, ja 

toisia, jotka odottavat Minua eri muodoissa sen mukaan, miten kukin on tulkinnut profetioita. Siunaan 

kaikkia, jotka odottavat minua, ja lähetän heille valoni, jotta he eivät hämmenny, kun he oppivat, että 

läsnäoloni ja ilmenemismuotoni tänä aikana on henkinen. 

67 Siunaan myös niitä, jotka eivät odota minua. Joistakin on tullut uskossaan heikkoja, ja toisia ovat 

hämmentäneet monet inhimilliset ajatukset ja opetukset. Mutta minä vuodatan valoni kaikille heidän 

teilleen, jotta he voisivat saavuttaa pelastuksen (sielunsa). 

68 Jotkut odottavat Minua hengellisesti, ja silti he kieltävät, että se olen Minä, joka ilmoitan itseni, 

koska he haluavat nähdä Minun tulevan häikäisevän valon loisteessa voidakseen uskoa. He haluavat nähdä 

Minun tulevan maan kuninkaan majesteettisuudessa, koska he eivät ymmärrä todellista suuruutta, joka 

piilee nöyryydessä. Minun on siis sanottava teille jälleen: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 110  
1 Opetuslapset, Elia on valmistanut teidät ja jättänyt kohotuksen ja rauhan henkeenne. Totisesti minä 

sanon teille: te ette tiedä, kuka Elia on, kuka hän oli tai kuka hänestä tulee. Mutta tulee hetki, jolloin 

katsotte häntä ja sanotte: "Herra, me emme ole ennen tätä päivää pystyneet erottamaan, kuka Paimen oli. 

2 Puhun nyt vielä kerran rakkauden kielellä, jonka olen opettanut teille, jotta voisitte saavuttaa 

täydellisen yhteyden Isänne kanssa. Teidän ruumiillinen kuorenne ei tunne Jumalallista Läsnäoloani, sillä 

silmänne eivät näe Minua, korvanne eivät kuule Minua eivätkä huulenne puhu Minulle. Fyysiset aistinne 

havaitsevat ilmentymäni ihmiskehon kautta, mutta äänen kantajan lausuman sanan ydin on se jumalallinen 

osa, jonka henkenne vastaanottaa. 

3 Olette sotilaita tämän elämän pitkällisessä taistelussa, ja te kaikki saavutatte vielä sen maan, jota 

etsitte. Mikä ilo se onkaan Isällenne ja myös hengellenne, kun saavutte luvattuun valtakuntaan elettyänne 

läpi niin monien vastoinkäymisten ja selvittyänne niin monista taisteluista! Se tapahtuu silloin, kun henki 

lopulta voittaa lihan ja voi paljastaa valonsa sen kautta. Silloin ruumis ei enää ole sielun este, turmio ja 

kiusaaja. 

4 Minun merkityt tunnistetaan maan päällä. Vaikka kätesi sulkeutuisivat kätkeäkseen lahjansa, ne 

löydetään sieltä; vaikka pysyisit hiljaa, huulillasi oleva opetukseni yllättää ihmiset, ja vaikka pyrkisitkin 

kätkemään merkin, jolla olen merkinnyt sinut, se säteilee valoa ja tekee sinut tunnistettavaksi. Mutta miksi 

piiloutua? Johtuuko se siitä, että tunnet itsesi yhä heikoksi ja kömpelöksi? Jatkan opettamista, kunnes 

olette vahvoja, täynnä uskoa ja rakkautta asiaani kohtaan. Silloin ette enää pelkää mitään. 

5 Ihmisten käsitys hengellisestä on muuttunut, valoni on saanut heidät ymmärtämään, että henki on 

vapaa uskomaan. En määrää kenellekään tiettyä uskontunnustusta, enkä pakota ketään rakastamaan 

Minua. 

6 Armoni kasteella valmistetut pellot tarjoavat teille suotuisat olosuhteet tämän siemenen 

viljelemiseen. Uskonnollisen fanaattisuuden kahleet katkeavat tänä aikana, ja epäjumalanpalveluksellinen 

pahuus katoaa. Henki ei enää ole orja, vaan se nousee etsimään Minua totuuden tiellä. Hengen elämässä 

saavuttama kehitys ja tietämys antavat sille tänään mahdollisuuden toteuttaa sille antamani tehtävän. 

7 Totuus on, että te ette ole tulleet maailmaan vasta tänä aikana. Olette henkisesti samoja ihmisiä, 

joita olen opettanut kaikkina aikoina ja jotka ovat jälleensyntyneet aikakaudesta toiseen, koska he eivät 

olisi pystyneet täyttämään suurta tehtävää, joka on heidän kohtalonsa. Joskus yksi elinikä riittää hädin 

tuskin siemenen kylvämiseen, eikä aikaa riitä sen vaalimiseen, vielä vähemmän sen kukkimiseen. 

8 Monissa opetuksissani mainitsen Israelin kansan, koska se oli Jumaluuteni väline, jolla annoin 

opetusnäytteitä ja puhuin ihmiskunnalle. Annoin sille rakkauteni ja armoni täysimääräisesti, mutta myös 

oikeudenmukaisuuteni ankarat kärsimykset. Antaakseni hänelle opetukseni käytin hyväkseni hänen 

rakkauttaan sekä hänen heikkouttaan ja epäuskoa; kuninkaat, papit, veronkerääjät ja jopa kaikkein 

kouluttamattomimmat ihmiset olivat oppituntieni ja opetusnäytteideni välineitä. Mutta katsokaa - vaikka 

nykyään jotkut ovat nousseet uuteen elämään eri maissa ja ymmärtäneet, että luvattu maa ei ole Kanaan 

vaan Minun valtakuntani, toiset, jotka ovat vain perineet tuon kansan veren, elävät edelleen kiinni 

perinteissään ja sidottuina siihen aineelliseen tulkintaan, jonka heidän esi-isänsä antoivat jumalallisille 

opetuksille. 

9 Uudessa ilmestymisessä olen muuttanut kaiken: ilmestymispaikat ja -välineet, jotta 

tietämättömyys, erehdys ja väärintulkinta, joita aiemmat ilmestykseni saivat aikaan, saataisiin poistettua. 

Aivan kuten aurinko nousee idässä ja näette sen korkeimmillaan keskipäivällä vain nähdäksenne sen 

laskevan lännessä, niin Henkeni valo on siirtynyt idästä länteen ajan myötä, jotta ette rajoita kirkkauttani 

ja voimaani tiettyihin paikkoihin, ihmisiin tai rotuihin. 

10 Asutte tänään väliaikaisesti uudessa maassa, jonka myös löysitte jumalallisen lupauksen kautta, 

jotta se olisi perintönne, vaikkakin väliaikaisesti. Tämä maa on täynnä ihanaa kauneutta, ja sitä on 

kehitetty, mutta muut ihmiset ovat tehneet elämästänne katkeraa ja vaikeaa. Tämä kansa ei kuitenkaan 

koskaan tee kostotoimia, vaan ainoastaan anteeksiantoa lähimmäisilleen. Myös Juudea oli muukalaisten 

saalista, kunnes he muuttivat sen raunioiksi ja raunioiksi. 
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11 Tuska on ollut teidän tulikokeenne, siinä henkenne on terästäytynyt, sillä huomenna sen on 

siirrettävä ihmiskunnalle kehityksensä ja kokemuksensa hedelmät. Sota ei ole saavuttanut sinua - mitä 

uutta voit oppia siitä? Mitä terästäytymistä se voisi antaa niille, jotka ovat jo vahvistuneet kärsimyksessä? 

12 Sinun tehtäväsi on erilainen: Vuoden 1950 jälkeen te nousette profeetoiksi, teidän huulenne 

puhuvat minun innoituksestani, ja teette ihmeitä. Silloin ette enää odota Sanani tulevan äänenkantajien 

huulilta, kuten nyt. Mutta jos valmistaudutte rukouksessa, kaikki se, minkä olitte näennäisesti unohtaneet, 

nousee sydämistänne, koska minä puhun teille edelleen omantuntonne kautta. 

13 Tulette yllättymään siitä, kuinka eri uskonnollisista yhteisöistä tulevat ihmiset seuraavat teitä ja 

tunnustavat, että se, joka oli keskuudessanne, oli Mestari. He ovat kuin Nikodeemus, joka puhui kahden 

kesken Jeesuksen kanssa, jonka hän tunnusti Jumalan Pojaksi, jota hän rakasti Mestarinaan, ja itki 

katkerasti, kun hän näki Jeesuksen lähtevän Jerusalemista vääryyden ja kiittämättömyyden risti harteillaan. 

Sillä hetkellä hänen henkensä sanoi Minulle kyyneleet silmissä: "Mestari, minä seuraan Sinua". Ja hänkin 

seurasi minua. 

14 Autuaita ovat ne, jotka päättävät samoin tänä aikana, pelkäämättä ihmisiä, sillä heissä on minun 

valoni. 

15 Mitä te ajattelette, lapseni? Tiedän: ajattelette sitä, että Isä on juuri antanut teille uuden vuoden, 

jotta voisitte siinä onnistua ottamaan askeleen eteenpäin - vuoden, joka joskus ei tunnu päättyvän, mutta 

joka kuitenkin on hengelle vain sekunti ikuisuudessa. 

16 Vuosi on nyt kulunut, ja se on jättänyt jälkensä ihmisiin. Kun kuulit tuomion sanani, henkesi 

heräsi, ja muistisi kautta kulki muisto teoistasi, sanoistasi ja ajatuksistasi, kaikista kärsimyksistäsi ja 

iloistasi, kaikesta siitä, mitä olet saavuttanut, ja siitä, mitä et voinut saavuttaa. Kun olit lopettanut 

itsetutkistelun omantuntosi valossa, kiittelit Luojaasi kaikesta siitä, mitä olit saanut Häneltä. 

17 Ihminen ja koko luomakunta ovat uhranneet minulle kunnianosoituksia ja uhrauksia. Olkaa 

siunattuja! 

18 Aivan kuin kaikki luodut kokoontuisivat tällä hetkellä kunnioittamaan Isää, näen kaikki maailmat 

ja kaikki olennot yhdistyneinä katseeni edessä. Näen pienimmätkin teot, jotka on tehty puolestani, kuulen 

luotujeni äänen, kun he kutsuvat minua, ja niiden ylistyslaulun, jotka ylistävät minua. 

19 Kaikessa luodussa on elämää ja herkkyyttä. Totisesti sanon teille, että jopa kivet tuntevat 

jumalallisen kosketuksen. Kaikki luodut löytävät virkistystä itsestään, mikä on kuin ne löytäisivät 

virkistystä Jumaluudestani. 

20 Kuninkaallinen tähti on kuva isästä, joka antaa elämänsä, energiansa, lämpönsä ja valonsa 

lapsilleen. 

21 Maa on kuin äiti, jonka kohtu on ehtymätön hellyyden lähde. Hänellä on vaippa, joka suojelee 

orpoja, rinta, joka ravitsee, ja lämmin ja mukava suoja lapsilleen. Hänen kätketty aarteensa on paljastanut 

suuret salaisuutensa miehille, ja hänen kasvoillaan on aina näkynyt siveys ja kauneus. 

22 Nyt kulunut vuosi oli täynnä koettelemuksia - vuosi, jolloin jumalallinen oikeudenmukaisuus 

tuntui jokaisessa ihmisolennossa. Kuka ei tyhjentänyt katkeruuden maljaa? 

23 Kuinka monet rakastetut olennot jättivät tämän maan paetakseen tuonpuoleiseen, koska Henkinen 

elämä kutsui heitä. Sydämet vuodattivat lopulta kristallinkirkasta vettä, ja vanhusten ohimoille ilmestyi 

monia valkoisia hiuksia. Oli kuitenkin myös iloja: uusia lapsia tuli maailmaan viattomuuden viestinsä 

kanssa, sairaat saivat terveytensä takaisin, ja jotkut teistä, jotka oli hylätty, näkivät rakkaan rakkaansa 

palaavan. 

24 Kuuntelette Minua iloisin mielin ja pyydätte Minua nostamaan salaperäisyyden verhon, joka 

peittää uuden vuoden, joka näyttää teistä tieltä, joka teidän on kuljettava. Mutta minä sanon teille: tehkää 

tulevaisuudessa sitä, mitä olette tehneet aiemmin. Kuunnelkaa Minua tänään, kun Sanani olemus yhä 

valuu päällenne kuin Vapahtajan veri, joka kerran valui jokaiseen sieluun. 

25 Vuosi kului, ihmiset, mutta sota ei saanut loppua. Ihmiset eivät tehneet sovintoa, eivätkä 

vaikutusvaltaiset johtajat kättelleet rauhan merkiksi. Juuri tällä hetkellä, kun virkistäydytte hengellisesti 

yhteydessänne Jumalallisen Henkeni kanssa, ihmishenkiä tuhoutuu, orpojen ja leskien määrä lisääntyy, ja 

veri virtaa edelleen maan päällä ja kastelee sitä, ihmisten veri, joka on Minun vertani. 
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26 Laitan jälleen kerran rauhan ihmisten sydämiin ja annan heille hieman lisää aikaa, jotta he voivat 

saavuttaa tämän korkeimman henkisen hyvän. Mutta jos he eivät käytä tätä tilaisuutta, heidän 

kärsimyksensä ja katkeruutensa lisääntyvät. 

27 Tuokaa esiin rauha uudistumisenne, rukouksenne ja opetukseni harjoittamisen kautta. Tehkää teot, 

jotka ovat teidän henkenne ja minun henkeni arvoisia. Teidän on aika arvostaa itseänne hieman 

korkeammalle, antaa todellista arvoa sille, minkä olen asettanut ihmiseen: hengelle. 

28 Kun saavutatte todellisen tiedon arvostanne, älkää tulko ylimielisiksi. Ymmärtäkää, että olette 

pelkkiä kuolevaisia, että olette jumalallisten neuvojeni sanansaattajia ja välineitä. 

29 Kukaan ei ole syntynyt sattumalta, ketään ei ole luotu sattumanvaraisesti. Ymmärtäkää Minua, niin 

ymmärrätte, että kukaan ei ole vapaa elämänpolullaan, että on olemassa laki, joka ohjaa ja säätelee kaikkia 

kohtaloita. 

30 Puhukaamme toisillemme, lapseni, puhukaamme Mestarille! En moiti teitä, vaan siunaan teitä, ja 

niin kuin aloitin opetuspuheeni, niin lopetan sen teidän keskuudessanne: hyväilen teitä. 

31 Kertokaa Minulle kärsimyksistänne hiljaisuudessa, uskoutukaa Minulle kaipauksenne. Vaikka 

minä tiedän kaiken, haluan, että opitte vähitellen muotoilemaan oman rukouksenne, kunnes olette valmiita 

harjoittamaan täydellistä henkenne yhteyttä Isän kanssa. 

32 Vanhoja miehiä, nuoria miehiä ja neitsyitä, lapsia ja vanhempia: Pyytäkää, niin teille annetaan. 

Minä olen vanhurskauden ja rakkauden lähde ja näytän teille elämänne polun, jota valoni valaisee. 

33 Mitä pyydätte Minulta maata varten, joka suojelee teitä? Mitä tunnet kaikkia Isän luotuja kohtaan? 

Eläkää sopusoinnussa kaikkien olentojen kanssa, sillä totuudessa olette kaikki veljiä ja sisaria Minun 

edessäni. Siunatkaa kaikkia luotuja asioita, niin siunaatte Minua. 

34 Näen, että pelkäätte tulevaisuutta, koska sodan varjo ja sen jyrinän kaiku tavoittaa teidät, koska 

nälänhädän, ruton ja tuhon uhka vaanii kaikkialla. Mutta mitä voitte pelätä, kun teillä on Minun valoni 

sielussanne? Enkö ole kutsunut teitä asiani sotureiksi? Jättäkää pelko niille, joilla ei ole uskoa, niille, jotka 

kieltävät minut. 

35 Ihmiskuntaa kohtaa monia vastoinkäymisiä, mutta niiden kautta he oppivat tuntemaan Sanani ja 

Työni. 

36 Haluan, että sydämenne pysyy herkkänä kivulle, hädänalaisille, nälkäisille ja sairaille, että se on 

ikään kuin Uuden Jerusalemin kynnys, jonne Jumalan kansa kokoontuu, joka on ihmisyys. 

37 Kuudes sinetti on avattu, ja sen myötä olette kuulleet sanani ihmisen älyllisen elimen kautta, joka 

on ollut laki, ilmestys ja profetia teidän keskuudessanne. Myönnän teille vielä seitsemän vuotta, jolloin 

kuulette Minut tässä muodossa - seitsemän vuotta, jolloin henkimaailma lähettää edelleen viestejään siihen 

valittujen aivojen kautta, ja näistä vuosista teidän on annettava tili Isälle vuoden 1950 viimeisenä päivänä, 

joka on teille tuomion päivä, jolloin kuulette Minun puhuvan teille viimeisen kerran Uuden Siionin 

vuorelta. 

38 Kirjoitan nämä sanat sydämeesi ja omantuntoosi, sillä haluan, että ne jäävät sinulle 

unohtumattomiksi. 

39 Älkää unohtako sitä, mitä olette kuulleet Jumalalliselta Mestarilta, älkääkä sitä, mitä olette kuulleet 

Universaaliselta Äidiltä Marialta, älkääkä sitä, mitä olette kuulleet Eliakselta, Kolmannen Aikakauden 

sanansaattajalta, joka keräsi teidät paimenen tavoin rakkauteni esteeseen. 

40 Olette nauttineet monista suosioista, mutta ne loppuvat, koska on tullut aika, jolloin teidän on 

tehtävä uskollisesti työtä puhtaudessa lakini mukaisesti. 

41 Älkää etsikö mitään henkilökohtaista hyötyä palvellessanne Minua. Palvelkaa Minua rakkaudesta 

ajattelematta palkkiota tai palkkiota, joka teitä odottaa. Ajattele niitä, jotka kärsivät, niitä, jotka ovat 

langenneet, niitä, jotka eivät näe valoa eivätkä tunnista tietä, ja anna heille opetukseni rakastavalla 

sydämellä. Johda heidät luokseni äläkä ole huolissasi, jos he saavuttavat määränpäänsä ennen sinua. Olkaa 

"viimeisiä", muistakaa tehtävänne, sillä Minä tiedän, miten odottaa teitä, koska te kaikki saavutatte Minut. 

42 Ihmiset, annan teille uuden vuoden taistella. Sodan, tuhon ja kuoleman ylle levittäytyy taivaan 

sininen kuin rauhan vaippa. Minä koristelen maan kasvot kukilla, siellä on kalkki-ilmiöitä, jotka ovat kuin 

rakkauden lahja. Kaikkien elävien olentojen äitien kohdusta tulee hedelmällinen, ja niiden runsaus 

hyödyttää teitä. Valaistan ihmisälyä, jotta se voi löytää luonnosta uusia kehitysmahdollisuuksia lasteni 
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hyväksi. Siunaan meriä, jotta sen helmassa elävät olennot lisääntyisivät ja jotta ihmiset eivät kärsisi nälkää 

sodan jälkeen. Tasoitan uusia teitä, jotta eri rodut oppisivat tuntemaan ja hyväksymään toisensa. 

43 Anna kevään tulla sinulle rauhan ja toivon, sovinnon ja anteeksiannon lahjana ihmisten välille. 

44 Kesä ja sen auringon tuli polttaa monet alueet ja erämaat, ja ihmiset, jotka ylittävät ne, vajoavat 

maahan ja rukoilevat Jehovalta armoa. Ne, jotka olivat unohtaneet minut, muistavat minut jälleen. Ja 

tiedemiehet ovat hämmentyneitä näiden ilmiöiden edessä, mutta sydämensä pohjasta he kuulevat ääneni, 

joka kehottaa heitä puhdistamaan tekonsa ja ajattelunsa päästäkseen viisauden tielle. 

45 Syksy tarjoaa minulle maanviljelijöiden sadon, ja sato on runsas, sillä jotkut kansakunnat palaavat 

rauhaan ja tarttuvat jälleen työvälineisiin. 

46 Siunaus lepää siemenen päällä, sillä lapset ja naiset viljelevät maata miesten poissa ollessa. Kädet, 

jotka laskevat aseensa ja tarttuvat kyntöön, tulevat siunatuiksi, ja niin myös ne, jotka olivat vihollisia ja 

syleilevät toisiaan kuin veljekset, sillä taivaan leipä putoaa kuin manna erämaassa. 

47 Talvi tulee, ja sen lumi on puhdistuksen symboli. 

48 Kaikki on valmista. Katsokaa ja rukoilkaa, työntekijät. Siunaan myös käsiä, jotka hoitivat sairaita, 

huulia, jotka puhuivat Sanaani rakkaudella, silmiä, jotka voittivat unen ja valvoivat kuolemansairaan pään 

päällä, sydäntä, joka sykki kärsivän puolesta, sillä he ovat sen Hengen välineitä, joka kykenee nousemaan 

rukoukseen ihmisten puolesta. 

49 Haluan saada sydämenne sykkimään kohti uutta elämää, sillä mielestäni ne ovat kuolleet uskolle, 

toivolle ja rakkaudelle. 

50 Minä olen ainoa tuomari, joka voi tuomita sieluja, ja silti en pidä teitä syytettyinä vaan lapsina ja 

opetuslapsina. 

51 Antakaa Minun olla keskuudessanne Isänä. Mittaatteko sen sanan arvon, jonka annan teille, vai 

haluatteko Minun olevan tuomarinne? Haluatko, että teen vanhurskauteni tuntuvaksi paitsi sanassa myös 

elämässäsi, jotta heräät ja uskot Minuun? 

52 Ette ole aina kylväneet hyvin sitä siementä, jonka annan teille tällä kertaa, ja katsokaa, ette ole sen 

vuoksi niittäneet odotettua satoa. Mutta älkää luopuko taistelusta tämän vuoksi, ymmärtäkää, että vaikka 

se joskus aiheuttaakin kyyneleitä, sekin on totta, että sielunne rauha perustuu tähän velvollisuuden 

täyttämiseen. 

53 En halua nähdä tämän kansan itkevän maan poluilla ja valittavan tien kuoppia. 

54 Olen aina asettanut teidät tielle, joka johtaa siihen kotiin, jossa odotan teitä. Älkää pelätkö, että sen 

ovi on suljettu. Vain se, joka on kulkenut koko matkan, saavuttaa sen. 

55 Sinä näytät Minulle sydämesi, ja Minä kerään siitä, kuin viljavarastosta, hyvän siemenen ja jätän 

arvottoman jäljelle, jotta voit tuhota sen. 

56 Te ette enää ruoki epätäydellisillä tai epärehellisillä palvontatoimilla: Olette nyt kolmannella 

aikakaudella. Jokainen, joka noudattaa opetustani niin kuin minä sen teille annan, tekee minun tahtoni, ja 

jokainen, joka tekee Isän tahdon, löytää pelastuksen. 

57 Olen antanut teille suuria todisteita rakkaudestani kaikkina aikoina. Olen antanut teille tilaisuuksia 

tulla luokseni. Silti ette ole koskaan totelleet minua ja olette pitäneet maailman tuskaa ja sen ohimeneviä 

nautintoja parempana kuin laini täyttämistä, joka antaa teille todellisen rauhan. 

58 Jos tulisin luoksenne vain tuomarina, pelästyisitte; mutta vanhurskauteni ja ihmisten väliin tulee 

aina risti, ja siksi minulta tulee aina vain rakkauden ja anteeksiannon sanoja. 

59 Kuinka paljon olenkaan auttanut teitä tässä maailmassa, jotta ette katuisi, kun tulette tuomarin 

eteen henkiolentona! 

60 Olette samoja, jotka kulkivat erämaan läpi Mooseksen kanssa, samoja, jotka seurasivat Jeesusta 

Juudean halki, ja edelleen tänä aikana pyydätte ihmeitä uskoaksenne tai pyydätte maan tavaroita ikään 

kuin ette tietäisi kohtalonne lopullista tarkoitusta. 

61 Älkää antako tämän ilmentymän tulla tavalliseksi, sillä silloin menetätte sen kunnioituksen ja 

uskon, joka teidän pitäisi sitä kohtaan tuntea. Mitä hyötyä siitä on, jos henki on poissa ja mieli hajallaan? 

62 Jumaluudessani elää esirukoileva rakkaus; se on Maria. Kuinka monet sydämet, jotka olivat 

pysyneet suljettuina uskolle, ovatkaan avautuneet katumukselle ja rakkaudelle hänen kauttaan! Hänen 
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äidillinen olemuksensa on läsnä kaikessa luomakunnassa, kaikki tuntevat sen, ja silti jotkut kieltävät sen 

silmät auki. 

63 Teistä tulee väsymättömiä ilmestysteni kylväjiä, jotta maailma tulisi järkiinsä ja saavuttaisi 

ylöspäin suuntautuvan kehityksen ja valon. 

64 Ennen lähtöäni tasoitan tiet, joita sinun on kuljettava. Te ette tiedä, mitä olen päättänyt viimeisten 

vuosien aikana, jolloin ilmentymäni on ollut olemassa. Minä valmistan teitä, sillä noina päivinä tulee 

suuria koettelemuksia. Poistan keskuudestanne kaikki väärennökset, joita olette aiheuttaneet oppiini, jotta 

voitte tunnustaa Työni kaikessa puhtaudessaan. 

65 Katsokaa, ihmiset, sillä lähtöni jälkeen jotkut ilmestyvät ja saavat teidät uskomaan, että jatkan 

itseni ilmaisemista ihmisen ymmärryselimen kautta. Teen teistä valppaita ja valmistelen sydämenne, jotta 

se ei anna petkuttajien vietellä sydäntään, koska se tuntee olemukseni ja tämän hedelmän maun. Mutta jos 

ette valmistaudu näihin aikoihin ja menetätte sen, mitä olen antanut teille, miten voitte erottaa totuuden 

valheesta? 

66 Älkää ottako vastaan haitallisia vaikutteita, jotka voivat viedä antamani tiedon ja valon voiman, 

sillä silloin joutuisitte samaan pahuuteen kuin ne, jotka pettävät minut. Minun on varoitettava teitä 

päivästä toiseen, jotta elätte valppaasti ettekä horju. Monet teistä itkevät lähtöäni eivätkä löydä lohtua. 

Kaipaatte sitä aikaa, jolloin tein itseni tunnetuksi ihmisen ymmärryselimen kautta. Mutta niinä hetkinä, 

kun rukoilette, valaisen teitä ja muistutan teitä kaikesta siitä armosta ja lahjoista, jotka olen asettanut 

teihin, jotta ette tuntisi oloanne yksinäiseksi ja hylätyksi, vaan tietäen, että olen lähellä opetuslapsiani, 

lähtisitte liikkeelle perintöosanne kanssa ja ansaitsisitte ansioita tekemällä rakkauden töitä lähimmäisiänne 

kohtaan. 

67 Käytä tämä opetusaika. Ottakaa huomioon, että kansassanne vallitsee rauha, kun muut kansat 

repivät itseään hajalle. Teidän on ymmärrettävä, että teidän on luotava kansanne keskuuteen rauhan 

ilmapiiri, jotta jokainen luoksenne tuleva ulkomaalainen voi levätä ja löytää lohtua keskuudessanne, ja kun 

hän palaa, hän tuntee, että häntä valaisevat hyvät ajatukset ja että häntä innoittavat jalot aikeet. 

68 Nyt kansoista tulee esiin ihmisiä, jotka ovat vahvoja hyvyydessä ja täynnä valoa. He saavat kaikki 

ne, jotka tulivat maailmaan suuren tehtävän kanssa ja jäivät siitä jälkeen, tunnustamaan virheensä ja 

erehdyksensä. 

69 On myös lähellä aika, jolloin kansakunnissa puhkeaa epidemioita, jotka tuhoavat väestöjä. 

70 Tänä päivänä kysyn teiltä: Jos lähettäisin teidät noihin maihin ja sanoisin teille: "Ylittäkää meret ja 

astukaa tuskan ja hävityksen kaupunkeihin", tekisittekö sen, lapseni? 

71 Kuoleman tuolla puolen elämä odottaa kaikkia; mutta ketkä ovat niitä, jotka menevät ja tuovat 

pisaran balsamia ja valon sanan niille, jotka voivat vielä nousta totuuteen tässä elämässä? Nämä ovat 

minun opetuslapsiani. 

72 Monet ihmiset näkevät ilmestymisteni salaisuudet, jotka on jo selvitetty tässä maailmassa, mutta 

toisten on astuttava henkimaailmaan nähdäkseen totuuden. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 98 

Jos haluamme todistaa, että seuraamme Kristusta, 
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 meidän on ensin täydellistettävä itsemme3 

 Intuition avulla tiedämme, onko viesti aito7. 

Spiritistien tehtävä ja vastuu 

 jälkeläiselle19 

Jumalan hengellisen yhteyden eri muodot 

 ihmisten kanssa20-23 

Se on tuomion aika, jolloin maksamme velkamme... 

 must30-32 

Kaikki inhimillinen katoaa, vain Jumalan sana katoaa. 

 ja hänen lakinsa pysyy ikuisesti39 

Jumalallisen Mestarin kehotukset ja neuvot 

 hengelliseen taisteluumme45 

Olemmeko ymmärtäneet käskyn "rakastakaa toisianne" oikein? 

 Ymmärrätkö?  50-51 

Jumala haluaa valloittaa meidät rakkaudellaan ja rakkaudellaan. 

 ei taivuta kivun läpi53 

Ohje 99 

Odottaminen turhaan uskonnollisten yhteisöjen varten 

Kristuksen toinen tuleminen2 

 Meidän on itse saavutettava siunauksemme.9 

 Hengellinen Israel, sen alkuperä ja tehtävä10-15 

Kolmannen aikakauden uudet opetukset ovat seuraavat 

 laajemmat kuin toisen aikakauden24-25 

Kunnes vuoropuhelu hengestä henkeen on saavutettu. 

 

 Henki kuluttaa vielä aikaa33 

Kuka on lähimmäisemme ja mikä on 

 Palvelus hänelle?  51-52 

Johanneksen vesikaste ja Jeesuksen kaste Hengessä. 

 ja niiden merkitys56-60 

 Ihmiskunnan perisynti62 

Ohje 100 
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 Tuomioni syntyy rakkaudesta, ei kostosta1-3. 

Miksi Jumala ei estä interventioita ja 

 Luomakunnan tutkijat?  6-9 

Suojelusenkeliemme apu ja vastuumme 

 heitä kohtaan18-24 

 Jumalan ilmestykset unen aikana30-31 

Jeesuksen uhrikuoleman kautta tapahtuva lunastus tulee voimaan vasta, kun 

 perimämme kautta71 

Opetus 101 

 Kehotukset hengellisten tehtävien suorittamiseen6-9 

Me elämme vierailujen aikoina, jolloin 

 Jumalallinen oikeus35 

Mahdollisuus jälleensyntymiseen on teko 

jumalallisen rakkauden ja oikeudenmukaisuuden37-40 

Nöyryys on yksi niistä hyveistä, jotka ovat eniten 

 olisi harjoitettava55-63 

Ohje 102 

Olemme jatkuvasti alttiina kiusauksille, 

mutta voimakkain vihollinen on meissä itsessämme11-12. 

Täydellinen hengellinen vuoropuhelu on vain 

 tavoittaa tulevat sukupolvet ....  20 

Kolmannen aikakauden Jumalan sana on Uusi testamentti28. 

Tehtävä julkaista opetusten kirja 

 jumalallisen mestarin38-39 

 Jälleensyntymisen mahdollisuus on Jumalan armo52. 

Ohje 103 

Jumalan kansa ei ole mikään tietty rotu, vaan  

 valittujen henkien yhteisö8-14 

Jumalan tuomion aika - aikakauden loppu ja uuden alku 15-17. 

 Käytännön neuvoja Jeesuksen seuraamiseen28 

Ihmeellinen muoto, jossa Jumala paljastaa ilmestyksensä ihmiselle 

Ihmiset ilmoittautuivat37-38 
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Lähestyy aika, jolloin ihmiset ymmärtävät, että on tärkeää, että 

 hengen42-43 

Jumalallisen Työn tulisi olla puhdasta ja vailla 

 Riitit leviävät56-58 

Ohje 104 

Rauha maan päällä ei ole mahdollista ilman rakkautta30+1-2 

Ihmisten näkemysten korjaaminen 

Ensimmäinen kerta Jumalasta11-15 

 Jumalan synkkä arvio nykyisestä ihmiskunnasta33-34. 

Tuonpuoleinen on erilainen kuin mitä kuvittelemme maan päällä39-41. 

Jumalallinen tehtävä hengelliselle Israelille:  

rukoilemaan rauhan puolesta55-58 

Ohje 105 

Spiritualistien vastuu käyttää hengellisiä lahjojaan 

 käyttää3-10 

Jumalan välineet eivät vain ilmesty keskellä 

Hengellinen Israel11-14 

 Mikään koe ei ole ilmainen27 

Hengellisesti kypsällä henkilöllä on valta 

Luonnonvoimat39-44 

Monet kansat, seurauksena niiden materialismi ja 

Korkealentoisuus putoaa syvälle45-47 

Oppi reinkarnaatio ei ole uusi, mutta on olemassa. 

ensimmäisen kerran jälkeen52-54 

Ohje 106 

Meidän ei pidä olla liian riippuvaisia maallisista asioista. 

Nautintojen ja velvollisuuksien välttäminen15 

 

 Kukaan ei ole profeetta omassa maassaan19-20. 

 Rukouksen merkitys32 

 Hengen ja sielun kohtalo maallisen kuoleman jälkeen6-38 

Kehotukset vanhemmille ja lapsille57-59 
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Ohje 107 

Valaistuminen tuonpuoleisesta1-4+15 

 Uusi vaihe ─ ensin tuomio, sitten rauha18-21. 

 Totuuden Henki ja sen työ24 

Israelin vaeltaminen aavikon läpi erämaahan ja 

 Luvattu maa28-33 

Ohje 108 

 Elian mahtavat tehtävät kolmena aikana9 

Sodoman ja Gomorran syntinen perintö tuo myrkyllistä 

Hedelmät, joita vastaan on taisteltava10-16 

Totuuden Hengen tulo oli 

 Jeesuksen ennustama22-23 

 Jumalan valtakunnasta32 

Häiriintynyt harmonia välillä henkisen ja 

aineellinen elämä on hämmennyksen syy 

 luonnonvoimissa56 

Ohje 109 

Ihmisten reaktiot ulkoasuun ja 

Vapahtaja ja hänen opetuksensa3-6 

Miksi Jumalan lasten elämä on usein niin vaikeaa? 

 käsittämättömän vaikeaa?  11-13 

Sielun luonnetta koskeva mysteeri on oltava 

 nyt lähetetään14-16 

Jumala odottaa, että hänen lapsensa rakastavat toisiaan32  + 36 

 Selitys Jumalan luonteesta40-41 

Vain todellisen henkistymisen avulla voimme saavuttaa ihmeitä. 

 ks. toteutunut58-59 

Jeesuksen syntymästä63-64 

Ohje 110 

144 000:sta Herran piirtämästä 4 

Looginen vahvistus jälleensyntymiselle 7 

Hengellinen ja kansallinen Israel 8 

Ilmestys Nikodeemuksesta 13 
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