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Johdanto  
Tämän V niteen johdantona olkoon ohjeen 123 jakeet 1-10, joissa Kristus puhuu Hengen työstään: 

1 Sanani vuodattaa päällenne ehtymättömästi. Minä olen Kristus, joka asuin ihmisten keskuudessa 

toisella aikakaudella ja joka tulen jälleen alas teidän luoksenne todistamaan itsestään ja täyttämään 

lupauksensa ja sanansa; tuolloin vahvistin teoillani lain, jonka Isä oli sanellut Moosekselle, joka ei 

toiminut oman tahtonsa eikä ihmisten tahdon mukaan, vaan Iankaikkisen tahdon mukaan; sen vuoksi 

sanon teille, että jos en kumonnut sitä, mitä Mooses puhui, en myöskään kumoa nyt sitä, mitä opetin teille 

Jeesuksessa. 

2 Olen kanssanne, sillä sen lupasin ja ilmoitin opetuslapsilleni, kun eräässä tilanteessa he ympäröivät 

minut, ja he kysyivät minulta näin: "Mestari, sanoit, että lähtisit, mutta että palaisit sen jälkeen. Kerro 

meille, milloin se tapahtuu?" Näin, että heidän yksinkertaisuutensa ja tiedonhalunsa saivat heidät 

tutkimaan Herransa salaisia neuvoja. Siitä huolimatta puhuin heille rakastavasti: "Totisesti, päivä ei ole 

kaukana, jolloin palaan ihmisten luo", ja annoin heidän ymmärtää, että Läsnäoloni olisi silloin Hengessä, 

ja samalla ilmoitin heille merkit, jotka ilmoittaisivat seuraavasta tulemisestani. Nuo merkit olisivat sotia, 

kaaosta ja suurta kärsimystä kaikkialla maailmassa. Mutta totisesti MINÄ sanon teille, että juuri tällaisena, 

kaaoksen keskellä, minun tulemiseni oli tällä kertaa. Täällä olen, te ihmiset, valon ja rauhan viestin kanssa 

sielullenne, josta teen nyt (hengellisen) arkin, johon kaikki uskovat ihmiset, jotka haluavat pelastaa 

itsensä, astuvat sisään ja jossa ihmiskunta voi löytää turvapaikan. Tämä arkki vakiintuu lujasti niiden 

uskon, toivon ja rakkaudentunnon kautta, jotka seuraavat minua, ja se muistuttaa hengellisesti sitä arkkia, 

joka uskottiin Nooalle, kun luonnonvoimat pääsivät valloilleen. 

3 Missä ajassa sinä elät? Miettikää sitä ja olkaa tietoisia siitä, että olen antanut teille opetukseni 

kolmena aikakautena. Ensimmäinen oli lain, toinen rakkauden, ja kolmas, joka on nykyinen, vastaa 

viisautta. 

4 Yksi ainoa Henki, joka on Minun, on aina ollut kanssanne. Mutta jos olen paljastanut sen kolmessa 

eri vaiheessa, muistakaa, että ne muodot, joissa ilmenen koko luomakunnassa, ovat äärettömiä ja samalla 

täydellisiä. 

5 n Ensimmäisellä kerralla tulitte tuntemaan Isän tuomarina ja lainsäätäjänä. Toisella kerralla tein 

"Sanastani" Jeesuksessa ihmisen, ja Hänen Sanansa puhui jumalallista totuutta. Kristus on "Sana", sama, 

joka sanoi ihmisille: "Joka tuntee Pojan, tuntee Isän". Nyt olette kolmannessa ajassa, jolloin vuodatan 

Viisauttani päällenne. 

6 Lupaukseni täyttymyksenä olen tullut hengessä, vertauskuvallisella "pilvellä", jonka sielunne 

muodostavat, kun ne kohoavat luokseni, ja rakennan todellista temppeliä ihmisten sydämiin. 

7 Kun kuulette Minua näiden äänenkantajien kautta, älkää ajatelko, että Henkeni asettuu tähän 

pieneen ja epäpuhtaaseen ruumiiseen. Olen jo kertonut teille, että se on älyelimenne, johon laskeutuu 

valonsäteeni, joka on jumalallista inspiraatiota, joka on viisautta ja rakkautta. 

8 Ymmärtäkää tämän kommunikaation ihme ja ymmärtäkää, että näiden kouluttamattomien 

olentojen ymmärryksen elimen ja heidän huultensa kautta tulee sana, joka valaisee tietämättömiä ja 

valistaa heitä. 

syntisen, niin että hän perustaa hänen sydämeensä Jumalan arvoisen kodin ja antaa hänelle uskon avaimen, 

joka avaa portin viisauteen. 

9 Odotin äärettömän kärsivällisesti aikaa, jolloin sielunne kehitys mahdollistaisi sen, että voisitte 

ymmärtää viestini äänenkantajan mielen elimen kautta valmistautuen Henkeni ja teidän Henkenne 

täydelliseen liittoon. 

10 Tämä on syy siihen, miksi äänen kantaja lausuu Sanani ilman, että hänen aivonsa väsyvät tai hänen 

kurkkunsa käheytyy. Sillä Minä olen se, joka liikutan noita huulia, jotta kutsuni saavuttaisi ihmiset. 

Kutsun heidät lepäämään elämän puun varjossa ja syömään iankaikkisen elämän hedelmää.  
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Ohje 111  
1 Oi ihmiset, avatkaa sydämenne ovet Minulle! Olen nähnyt elämän koettelemusten piiskaavan sinua 

kuin myrskytuuli; olen nähnyt sairauden tunkeutuvan kotiisi ja kurjuuden tarttuvan sinuun. Tulen tuomaan 

teille rauhan. 

Ah, rakas ihmiskunta, jos tietäisitte, kuinka helposti löytäisitte pelastuksenne, jos teillä olisi hyvä tahto! 

Yksi rukous, yksi ajatus, yksi sana riittäisi sovittamaan ihmiset, kansat ja kansakunnat yhteen, mutta 

ihmiset pyrkivät ratkaisemaan konfliktinsa muilla keinoin. Monien ihmisten motto on "kaikki paitsi 

Kristuksen tavoin toimiminen"; kaikki paitsi Hänen opetuksensa harjoittaminen - ja siitä seuraa 

seurauksia! 

2 Mitä voitte odottaa teoiltanne, jos niissä ei ole oikeudenmukaisuutta, rakkautta ja laupeutta? 

Eivätkö nämä ole Jeesuksen teille antamia opetuksia? Totisesti sanon teille, että rakkaus, 

oikeudenmukaisuus ja laupeus eivät ole aikakautenne elämäntavan vastaisia, vaan ne ovat henkisesti 

kehittyneille olennoille ominaisia hyveitä. 

3 Kun näen ihmisten sotivan toisiaan sodissa tappaen maailman aarteista, en voi olla vertaamatta 

ihmiskuntaa yhä uudelleen ja uudelleen pieniin lapsiin, jotka taistelevat asioista, joilla ei ole mitään arvoa. 

Lapset ovat edelleen ihmisiä, jotka taistelevat pienestä vallasta tai pienestä kullasta. Mitä nämä tavarat 

merkitsevät niiden hyveiden rinnalla, joita muilla ihmisillä on? 

4 Ihmistä, joka jakaa kansoja kylvämällä vihaa niiden sydämiin, ei voi verrata siihen, joka omistaa 

elämänsä tehtävälle kylvää kaiken kattavan veljeyden siemeniä. Se, joka aiheuttaa kärsimystä veljilleen, ei 

ole verrattavissa siihen, joka omistaa elämänsä lähimmäistensä kärsimysten lievittämiselle.  

5 Jokainen ihminen haaveilee valtaistuimesta maan päällä, vaikka ihmiskunta on alusta alkaen 

kokenut, miten vähän valtaistuin on arvokas maailmassa. 

6 Olen luvannut teille paikan valtakunnassani, mutta vain harvat ovat vaatineet sitä, ja se johtuu siitä, 

että ihmiset eivät halua ymmärtää, että taivaallisten valtakuntien kuninkaan pienin alamaiseni on suurempi 

kuin maan mahtavin hallitsija. 

7 Ihmiset ovat vielä pieniä lapsia, mutta suuri vierailu, joka on tulossa heidän päälleen, saa heidät 

kokemaan niin paljon niin lyhyessä ajassa, että he siirtyvät pian tästä lapsuudesta aikuisuuteen, ja sitten, 

kun he ovat saaneet kokemuksen hedelmän, he huudahtavat: "Jeesus, meidän Isämme, oli oikeassa, 

menkäämme Hänen luokseen." 

8 Syntiesi tähden uhrattu Karitsa puhuu sinulle tällä hetkellä, ja hänen sanansa on rakkautta ja 

anteeksiantoa. Jumalallisen oikeudenmukaisuuden kirja avataan kuudennessa luvussa, sillä Karitsa on 

avannut kaikki sen sinetit. 

9 Vuosi 1950 on pian täällä, ja tämä ilmenemismuoto loppuu; mutta kuudes sinetti ei näin ollen 

sulkeudu, vaan jatkaa loistamistaan aikansa loppuun saakka, jolloin seitsemäs sinetti päästetään irti. 

10 Haluan, että ihmiskunta valmistautuu tähän aikaan, jotta kun viimeinen sinetti avataan, ihmiset 

ovat tietoisia ja valmiita kuulemaan ja ymmärtämään uusien ilmoitusten sisällön. Haluan, että 

kansakunnista ja kansoista tulee sisäisesti vahvoja, jotta he voivat kestää noiden päivien katkeruuden. 

11 Kutsun siunatuiksi niitä, jotka kykenevät kestämään noiden aikojen koettelemukset, ja palkitsen 

heidät heidän sinnikkyydestään ja uskostaan voimaani nimittämällä heidät uuden ihmiskunnan 

vanhemmiksi. 

12 Ihmisten synnit pyyhitään pois, ja kaikki ilmestyy uutena. Puhtauden ja neitsyyden valo valaisee 

kaikki luodut, uusi harmonia tervehtii tätä ihmiskuntaa, ja silloin ihmisten hengestä nousee rakkauden virsi 

Herralleen, jota Hän on niin kauan odottanut. 

13 Äiti Maa, jota hänen lapsensa ovat häpäisseet varhaisimmista ajoista lähtien, pukeutuu jälleen 

kerran kauneimpiin juhlavaatteisiinsa, eivätkä ihmiset enää kutsu häntä "kyynelten laaksoksi" eivätkä tee 

hänestä veren ja kyynelten kenttää. Tämä maailma tulee olemaan kuin pieni pyhäkkö 

maailmankaikkeuden keskellä, josta käsin ihmiset nostavat henkensä äärettömään liitossaan, joka on 

täynnä nöyryyttä ja rakkautta taivaallista Isäänsä kohtaan. 

14 Laini on painettu lasteni henkeen ja Sanani heidän sydämeensä, ja jos ihmiskunta on menneinä 

aikoina löytänyt iloa pahasta ja nautintoa synnistä, sillä ei ole silloin muuta ihannetta kuin hyvyys, eikä se 

tunne suurempaa nautintoa kuin kulkeminen Minun tielläni. Mutta älkää luulko, että ihminen sen vuoksi 
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luopuu tieteestä tai sivistyksestä ja vetäytyy (yksinäisiin) laaksoihin ja vuorille viettämään alkukantaista 

elämää. Ei, hän nauttii edelleen sen tieteen puun hedelmistä, jota hän on hoitanut niin suurella 

mielenkiinnolla, ja sitten, kun hänen henkistymisensä on suurempaa, myös hänen tieteensä on suurempaa. 

Mutta aikojen loppua kohti, kun ihminen on kulkenut kaiken tämän matkan ja napannut viimeisen 

hedelmän puusta, hän tajuaa, miten mitättömiä hänen tekonsa ovat, jotka ennen näyttivät hänestä niin 

suurilta, ja hän ymmärtää ja tuntee Hengellisen elämän, ja sen kautta hän ihailee Luojan työtä niin kuin ei 

koskaan ennen. Inspiraation kautta hän saa suuret ilmestykset, ja hänen elämänsä on paluuta 

yksinkertaisuuteen, luonnollisuuteen ja henkistymiseen. Kestää vielä jonkin aikaa, ennen kuin tuo päivä 

koittaa, mutta kaikki lapseni tulevat näkemään sen. 

15 Nyt sinun pitäisi ottaa askel eteenpäin, jotta henkesi ei tarvitsisi valittaa, että olet elänyt 

hedelmättömän elämän. 

16 Olen puhunut teille tulevista ajoista. Sanani eivät saa vieraannuttaa teitä, sillä totisesti sanon teille, 

että huomenna ne elävöittävät uskoa ja sytyttävät toivoa monien sydämissä. 

17 ihmiskunta, Minulla on valta mitätöidä syntisi rakkauden kautta ja pelastaa sinut. En pysähdy 

katsomaan tahrojanne, ja vaikka löytäisin teidät eksyneinä maailman suohon, vapautan teidät siitä 

tehdäkseni teistä apostoleitani. 

18 Ihmiskunnan keskuudessa elää osa niistä sadasta neljästäkymmenestäneljästätuhannesta, jotka 

Minä olen merkinnyt. Nämä minun palvelijani ovat hajallaan eri puolilla maailmaa, ja he täyttävät 

tehtävänsä rukoilemalla rauhan puolesta ja työskentelemällä ihmisten veljeyden puolesta. He eivät tunne 

toisiaan, mutta - toiset intuitiivisesti ja toiset tämän ilmestyksen valaisemina - he täyttävät kohtalonsa 

valaista veljiensä tietä. 

19 Nämä rakkauteni merkitsemät ihmiset ovat osittain yksinkertaisia ihmisiä, mutta joukossa on myös 

niitä, joita arvostetaan maailmassa. Heidät voi tunnistaa vain siitä, että heidän elämässään, heidän 

teoissaan, heidän tavassaan ajatella ja ymmärtää jumalallisia ilmoituksia on hengellisyyttä. He eivät ole 

epäjumalanpalvelijoita, fanaatikkoja tai holtittomia. He eivät näytä harjoittavan mitään uskontoa, ja silti 

heidän henkensä ja Herransa välillä on sisäinen kunnioitus. 

20 Pyhän Hengen valolla merkityt ovat kuin pelastusveneet, ovat vartijoita, neuvonantajia ja 

suojelijoita. Olen varustanut heidät hengessään valolla, rauhalla, voimalla, parantavalla balsamilla, 

avaimilla, jotka näkymättömästi avaavat kaikkein vastahakoisimmat ovet, ja aseilla, joilla voitetaan esteet, 

jotka ovat ylitsepääsemättömiä muille. Heidän ei tarvitse esittää maailmalle titteleitä, jotta heidän kykynsä 

tulisivat tunnetuiksi. He eivät tunne tiedettä ja ovat köyhiä maan tavaroissa, ja silti he voivat tehdä paljon 

hyvää elämänpolullaan. 

21 Näistä ihmisjoukoista, jotka ovat vastaanottaneet Sanani, monet ovat tulleet vain vahvistamaan 

tehtävänsä, sillä he eivät saaneet hengellisiä lahjojaan maan päällä tai heille ei uskottu tehtävää. Totisesti 

sanon teille, että valo, joka jokaisella hengellä on, on sitä, mitä se on saanut pitkän kehityskaarensa aikana. 

22 Siunattuja ovat merkityt, jotka täyttävät hengellisen tehtävänsä rakkauteni innoittamina, ja 

siunattuja ovat ne, jotka jäljittelevät heitä, sillä he saavuttavat henkisen kypsyyden, joka heillä on. 

23 Kuinka monta kertaa toisella aikakaudella ne yksinkertaiset ihmiset, jotka kuulivat Jeesuksen 

sanan, ja sairaat, jotka lähestyivät Häntä, yrittivät tehdä suurempia ihmeitä kuin opetuslapseni, kuulumatta 

apostolieni joukkoon. 

24 Etsikää innokkaasti päämäärää (kehityspolullanne), tulkaa kaikki luokseni uskon, laupeuden ja 

nöyryyden tiellä, ja tulette kaikki tuntemaan itsenne yhtä arvokkaiksi Isällenne. 

25 Uuden päivänvalon koittaessa henkesi on kääntynyt ylöspäin kiittämään Isää. 

26 Tulkaa jälleen oppimaan Minulta, te opetuslapset ja aloittelijat, pitäkää Sanani syvällä sisällänne, 

jotta koettelemusten ajat eivät yllätä teitä valmistautumattomina. En halua nähdä teitä hauraina veneinä 

raivoavassa meressä. 

27 Uudistumista pyydän kansaltani, jotta kun vapautatte itsenne hyödyttömyydestä ja pahuudesta, 

voitte käyttää opetuksiani ja samalla todistaa, että se on Totuuden Henki, jota kuulette. Ymmärtäkää, että 

teidän on nyt pestävä nämä tahrat pois katumuksen ja nöyryyden kautta ja todistettava totuudestani 

rakkauden teoilla. 
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28 Ensimmäisistä askelistasi lähtien tällä polulla käytä totuutta, niin puhuessasi kuin toimiessasi. 

Valheista puuttuu jumalallinen olemus, joten ne eivät koskaan vakuuta. 

29 Puhdistan nämä suukappaleet, ennen kuin teen itseni tunnetuksi heidän kauttaan, jotta vain he 

voivat julistaa teille totuutta. Jos miehet loukkaavat teitä huomenna epäilemällä tätä Sanaa, koska se on 

välitetty myös naisten huulilta, älkää pelästykö. Kerrot heille, etten valinnut opetuslapsiani sukupuolen tai 

luokan mukaan ja että julistukseni kannalta avoin mieli ja notkeat huulet riittivät ilmaisemaan inspiraationi 

heidän kauttaan. 

30 Älä pelkää niitä, jotka etsivät sinua, vaikka kokisitkin heidät tekojesi tutkijoina tai ilmiantajina. 

Tunnistakaa niissä aina sielut, jotka etsivät valoa. 

31 Kuka voisi erottaa lampaan Minun esteestäni, joka rakastaa Minua totuudessa? Jokaisen 

työntekijäni yksinkertaisuuden takana, piilossa ihmisten katseilta, on enkeli, joka valvoo hänen jokaista 

askeltaan. 

32 Kerroin teille, että teitä vastaan taistellaan ja että - jos haluatte totuuden loistavan - teidän on oltava 

rohkeita taistelussa ja annettava anteeksi kaikki loukkaukset, joita teille saatetaan tehdä, ja että teidän ei 

pidä antaa kaunan antaa teille aseita, joita teidän ei pitäisi käyttää. 

33 Jos osaat antaa anteeksi kerskailematta, voitat taistelun. Kun teitä koetellaan, rukoilkaa, ja minä 

teen ihmeellisiä, kaikkea tiedettä suurempia tekoja, jotka saavat epäuskoiset sydämet vapisemaan. 

34 Tällä kiinnitän huomionne etukäteen niihin koettelemuksiin, jotka teidän on läpikäytävä. Mutta 

jotta et tule yllätetyksi, ole aina valmis. 

35 Olkaa vastaanottavaisia innoituksilleni älkääkä käyttäytykö kuin ne, joilla on paatunut sydän ja 

jotka odottavat elämän iskuja virheidensä korjaamiseksi. Minä sanon teille, että teidän keskuudessanne on 

myös tuskaa ja kuolemaa, he myös puhuvat teille. 

36 Nyt on jokaisen hengen aika tehdä itselleen selväksi, missä aikakaudessa se on, jotta se voi lähteä 

liikkeelle ja täyttää tehtävän, jonka olen sille uskonut. 

37 kuinka paljon tuskaa olet aiheuttanut omillesi, mutta minä rakastan kaikkia, ja kaikille annan 

heidän pelastuksensa välineet, kunnes he tulevat luokseni. 

38 Elia on auttanut Minua Kolmannen Aikakauden restaurointityössä. Nykyään ette näe häntä 

ruumiillistuneena, kuten menneinä aikakausina, kulkemassa polkuja, valmistelemassa ihmisten mieliä 

palvomaan Jumaluuttani. Havaitsette hänen läsnäolonsa vain hengessä ja hänen suuressa taistelussaan 

ihmiskunnan pelastamiseksi. 

39 Odotan teitä kaikkia sen jälkeen, kun olette suorittaneet tehtävänne, jossa tämä hyvä Paimen on 

oppaananne. 

40 Ettekö ole huomanneet hänen vilpittömyyttään ja rakkauttaan ja hänen uhrautumistaan teidän 

puolestanne kaikkina aikoina? Ettekö te nouse ylös ja ylitä esteitä saavuttaaksenne tavoitteenne, ylistäkää 

Eliaa ja ylistäkää Herraanne? 

41 On kirjoitettu, että näette Minun tulevan luoksenne suuressa majesteettisuudessa. Monet ovat 

nähneet Minut hengellisillä kasvoillani onnistumatta ymmärtämään työtä, jota teen ihmisten keskuudessa. 

Mutta jos teiltä kysyttäisiin: "Ketä te kuulette, ja miksi olette kääntyneet pois maailmasta?", mitä 

vastaisitte? - Puhukaa totuuden mukaan, älkää kieltäkö näkemäänne, älkää tehkö niin kuin Pietari teki ja 

sanoko, ettette tunne tätä työtä, sillä ette voi peittää merkkiä, joka on hengessänne ja joka erottaa teidät 

toisistanne ilman, että pystytte välttämään sitä. 

42 Tiedän, että antamistani todisteista huolimatta monet teistä kääntävät selkänsä Minulle, koska 

pelkäävät joutuvansa tuomituksi ja oikeuden eteen. Mutta jos te, jotka olette kuulleet Minua, vaikenette, 

kuka puolustaa asiaani? Mutta minä koulutan niitä, jotka, tietämättä opetuksestani, tutkivat sitä, kun se on 

tuomittava, ja pitävät sitä oikeana ja puolustavat (oikeudessa) kansaani. 

43 Jos haluatte olla työntekijöitäni, teidän on otettava Minusta mallia ja suostuttava koettelemuksiin, 

joita on tultava, koska Minä olen ne ennakoinut. Mutta kun astutte tähän aikaan, älkää hämmentykö 

älkääkä unohtako, että olin ilmoittanut teille kaiken tämän. Silloin tunnistatte voimani ja 

oikeudenmukaisuuteni, ja jos olisitte epäilleet Sanaani, huomaatte, että olen valmistanut teidät niin, ettette 

ylläty, ja näiden koettelemusten keskellä tunnistatte äärettömän armoni ja laupeuteni teitä kohtaan. 
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44 Olette antaneet ihmisille suurta voimaa ja epäilleet Minun voimiani. Pian tapahtuu tapahtumia, 

jotka todistavat teille, että kaikki on Tahtoni alainen ja kaikki tottelee lakejani. Haluan teidän olevan 

puhtaita mainittuna aikana, ja ainoa pyrkimyksenne on valaista lähimmäisiänne opetuksellani. Ajattele, 

että olisit voinut tehdä tästä maailmasta paratiisin, jos olisit noudattanut lakejani. Elämäsi olisi voinut olla 

ikuinen Jumalasi kirkastaminen. Mutta voitte silti hyvittää rikkomuksenne ja siunata jatkuvaa tilaisuutta, 

jonka annan teille palata hyvälle tielle. 

45 Rakastakaa, jotta teitä rakastettaisiin. Anna anteeksi, jotta sinusta tulisi anteeksiannon arvoinen. 

Olkaa valmiit kumartumaan niiden edessä, jotka ovat olleet palvelijoitanne, jotta voitte koetella itseänne 

nöyryydessä. 

46 Olkaa palvelijoitani, niin en koskaan nöyryytä teitä. Muistakaa, etten ole tullut kuninkaaksi, enkä 

käytä valtikkaa tai kruunua. Olen keskuudessanne nöyryyden esimerkkinä ja vielä enemmän palvelijanne. 

Pyytäkää Minulta ja Minä annan teille, antakaa Minulle, ja Minä tottelen antaakseni teille uuden todisteen 

rakkaudestani ja nöyryydestäni. Pyydän vain, että tunnistatte Minut ja teette tahtoani, ja jos kohtaatte 

esteitä velvollisuuksienne täyttämisessä, rukoilkaa ja voittakaa Minun nimessäni, ja ansionne ovat 

suuremmat. 

47 Jos ette voi lähestyä kärsivää ihmistä hoitamaan ja lohduttamaan häntä, rukoilkaa, niin henkenne 

saavuttaa hänet, ja tällä tavoin voitte täyttää siunatun tehtävänne. Vahvan tähden huolimaton saa apua, ja 

vanhurskaan tähden kansa pelastuu. 

48 Kuinka paljon aikaa onkaan kulunut siitä päivästä, jona annoin teidän tietää, että valtakuntani on 

lähestynyt ihmiskuntaa, tähän päivään asti, jolloin te kuulette Minua; mutta te ette ole uskoneet ettekä 

totelleet sanojani, ja jokainen päivä, joka kuluu, tuo teidät lähemmäksi loppua! Mitä teet, kun tämä 

ajanjakso päättyy etkä ole käyttänyt tilaisuutta hyväksenne työskennellä henkesi hyväksi? Kerron teille 

kuitenkin edelleen, että odotan teitä ja että kärsivällisyyteni on ääretön. Mutta haluan teidän ymmärtävän 

Minua, jotta voisitte armahtaa itseänne. 

49 Olen antanut teille uuden ruumiin jokaisen maallisen elämän myötä ja valistanut henkenne, jotta 

voitte aloittaa kamppailunne, ja sanon teille, että teidän ei pidä pelätä jättää riekaleet (sielun) vaatteestanne 

tai palasia sydämestänne prosessin aikana, sillä vain nämä ansiot avaavat teille portin ja vievät teidät 

ikuiseen kotiin. 

50 Olette ihmetelleet ihmeitä, joita tein toisella aikakaudella, mutta jos mietitte asiaa, ymmärrätte, että 

niitä ei ole lakannut tapahtumasta maailmassa - jotkut aineellisessa muodossa, toiset ihmisten sieluissa. 

51 "Kuurot kuulevat": se tarkoittaa niitä, jotka omantuntonsa äänen vaiettuaan ovat tänään 

kuunnelleet sanojani, jotka ovat tunkeutuneet heidän sydämeensä ja saaneet heidät tuntemaan katumusta ja 

jättämään hyviä päätöksiä, ja heidän sielunsa on nyt pelastuksen tiellä. 

52 Rampa mies on parantunut ja seuraa minua tänään: Tämä on se lapsi, joka hengelliseltä polulta 

poikenneena oli halvaantunut eikä pystynyt menemään tapaamaan Minua, ja joka tänään, kuultuaan 

Sanani, on parantunut ja valmistautuu vapautumaan kahleista, jotka sitoivat hänet, jotta hän voisi olla 

kanssani. 

53 Ja sokeat ovat nähneet: Sen pimeyden ja uneliaisuuden jälkeen, jossa tämä ihmiskunta eli, ilman 

halua katsoa sen ulkopuolelle, mikä sitä ympäröi, olen valaissut sen uuden päivän valolla osoittaakseni 

sille tien, joka on täynnä kamppailuja ja koettelemuksia ja jossa Henkeni tekee itsensä tunnetuksi ja on 

nähtävissä, jotta te kaikki, ilman poikkeuksia, voisitte tunnistaa minut. 

54 Jopa kuolleet ovat nousseet ylös: Kuinka harva tietääkään, miten pysyä armossa ja elää yhteydessä 

minuun. Niille, jotka ovat "kuolleet" armolle, olen antanut takaisin uskon, toivon, herättääkseni heidät 

uuteen elämään, jossa he ovat nähneet maailman, joka on täynnä äärettömiä yllätyksiä, joita he eivät voi 

käsittää ja jossa kaikki on voimaa, terveyttä ja rauhaa. 

55 Nämä ovat ne, jotka ovat tunnistaneet minut tänä aikana, mutta minä sanon teille: Jos vuoden 1950 

jälkeen Sanani on lakannut olemasta ja uudet ihmisjoukot lähestyvät teitä, herättäkää heidät ja opettakaa 

heitä niin kuin olen opettanut teitä. Annan teille suuren vallan, jotta voitte edelleen rohkaista uusien 

uskovien uskoa. 

56 Älkää epäilkö Sanaani sen vuoksi, että olen käyttänyt syntisiä miehiä ja naisia. Antakaa minulle 

vanhurskas mies, niin puhun teille hänen kauttaan. Mutta totisesti sanon teille, että en löydä ihmisten 

joukosta puhtaita ja täydellisiä sieluja, ja julistukseni on toteutettava tänä aikana huolimatta ihmisten 
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materialismista ja epätäydellisyydestä. Vaikka näillä luoduilla ei olekaan enkelien puhtautta tai 

patriarkkojen nuhteetonta hyveellisyyttä, olen valmistellut heitä jo kauan, olen valinnut heidän henkensä ja 

puhdistanut heidän ruumiillisen kuorensa, ja sukupolvesta toiseen heidän esi-isänsä ovat puhdistaneet 

itsensä. Kuka voi tunkeutua sisimpiin neuvoihini? Työni lähestyy loppuaan, ja kun olen antanut teille 

viimeisen Sanani, teidän on käytettävä ja ravittava itseänne sen jumalallisella olemuksella, teidän ja 

kaikkien niiden, jotka etsivät Kolmatta Testamenttia. 

57 Rukoushuone ei ole ainoa paikka, jossa teidän tulisi pohtia ja harjoittaa opetustani, vaan joka 

paikassa. En ainoastaan opeta teille, miten elää tässä maailmassa, vaan valmistan teitä myös hengelliseen 

elämään, joka odottaa teitä ja jolla ei ole loppua. 

58 Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä hetkeä, jolloin kutsun sydämenne antamaan sille inspiraatiota 

ja saamaan sen käyttämään ihmisten keskuudessa niitä hengellisiä lahjoja, jotka olen sille antanut. 

59 Olette väsyneitä kulkemasta elämän polkuja ja kärsineet paljon. Levätkää talossani, istukaa 

pöytääni ja juokaa tätä viiniä. Huomenna teidän on jatkettava elämän polkua, mutta tunnette koko 

olemuksessanne uutta voimaa, joka auttaa teitä saavuttamaan polkunne lopullisen päämäärän. 

60 Annan teille hoidettavaksenne laajoja "maita", ja on tärkeää, että teillä on riittävästi voimaa, jotta 

ette murtuisi työssänne. Jokainen teistä on ahkera työntekijä tällä "viljelysmaalla", jossa opitte kylvämään, 

hoitamaan ja niittämään jumalallisten opetusteni rohkaisemina. Se on armo, jonka annan teille tällä 

hetkellä, sillä se on kallisarvoisinta, mitä rakkauteni antaa teille, jotta voitte hankkia ansioita, jotka tuovat 

teidät lähemmäksi Minua. 

61 Älä enää juokse maailman nautintojen tai kevytmielisyyksien perässä. Seuratkaa ihannetta, jonka 

mukaan teette elämästänne moitteettoman, sillä annan teille tyydytyksiä, jotka ovat kannustimia 

sydämellenne koko olemassaolonne ajan. 

62 Ymmärtäkää, että maailmassa on paljon kurjuutta ja tuskaa. Joka käänteessä voit löytää niitä, jotka 

tarvitsevat lohtua, rakkautta, parantavaa balsamia ja oikeutta. Avaa sydämesi jokaiselle kivulle. Ryhdy 

myötätuntoiseksi, jotta voit kuulla itkevien valitukset, ja kehitä intuitiota, jotta voit tuntea myötätuntoa 

niitä kohtaan, jotka vaikenevat ja salaavat kärsimyksensä. 

63 Älkää käyttäytykö kuin herrat köyhiä kohtaan, sillä kukaan ei saisi tuntea itseään Jumalaksi, 

kuninkaaksi tai herraksi, jos hän ei halua nähdä itsensä nöyryytettynä niiden edessä, joita hän on 

nöyryyttänyt Minun oikeudenmukaisuuteni päivänä. 

64 Älä käänny pois niistä, jotka epätoivossaan pilkkaavat minua tai sinua. Annan teille pisaran 

balsamiani heitä varten. 

65 Ole valmis antamaan anteeksi kenelle tahansa, joka loukkaa sinua siinä, mikä on sinulle kaikkein 

rakkainta. Totisesti sanon teille, että joka kerta, kun annatte vilpitöntä ja aitoa anteeksiantoa jossakin 

näistä koettelemuksista, se on uusi vaihe, jonka saavutatte henkisellä kehityspolullanne. 

66 Tunnetteko siis kaunaa ja kieltäydyttekö antamasta anteeksi niille, jotka auttavat teitä pääsemään 

lähemmäksi Minua? Luovutteko siitä henkisestä ilosta, että otatte Minusta mallia, ja annatteko väkivallan 

pimentää aivonne, jotta voitte vastata jokaiseen iskuun? 

67 Totisesti sanon teille, että tämä ihmiskunta ei vielä tunne anteeksiannon voimaa ja sen 

aikaansaamia ihmeitä. Kun he uskovat Sanaani, he vakuuttavat itsensä tästä totuudesta. 

68 Rakkaat ihmiset, jätän teille veden, joka sammuttaa janon ja parantaa kaikki pahat. 

69 Tulen etsimään sydämiä asuakseni niissä, niin että kun he kuulevat Sanani, he voivat tunnistaa 

hengellisen tehtävänsä. Haluan, että opitte rukoilemaan, puhumaan taivaallisen Isänne kanssa, 

heijastamaan ja tuntemaan sen, mitä haluatte välittää Minulle, sillä läheisyydellä ja totuudellisuudella, 

jolla Jeesus opetti teitä. Mutta älkää tehkö niin kuin ne, jotka päivittäin toistavat yhä uudelleen ja 

uudelleen: "Tapahtukoon sinun tahtosi, Herra, niin maan päällä kuin taivaassa", ja jotka todellisuudessa 

eivät tiedä, mitä he sanovat, koska todellisuudessa he eivät ole lainkaan samaa mieltä Minun tahtoni 

kanssa! 

70 Ihmisten on tullut aika nousta ja harjoittaa jumalallisia opetuksiani. Siksi olen kehottanut teitä 

yksinkertaistamaan elämäänne ja vapauttamaan sydämenne aineellisista toiveista. 

71 Opetukseni harjoittaminen on paluuta menneiden aikojen yksinkertaiseen elämään, mutta samalla 

se on askel eteenpäin hengellisen tiedon hankkimisessa. 
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72 Tämän ajan valittuja ei valittu sattumanvaraisesti; jokaisen lapseni valintaan on jumalallinen syy. 

Jotta voisitte täyttää tehtävän, johon teidät oli tarkoitettu jo ennen maan päälle tuloanne, ja jotta voisitte 

täyttää sen, annan sen teille tiedoksi ohjeideni kautta. 

73 Ettekö ole kokeneet, kuinka paljon olen koetellut teitä antaakseni uskollenne terästä ja voimaa? 

Ettekö tunne sammumatonta janoa tavoittaa ja tuntea hengellinen? Ettekö ole tunteneet ahdistusta ja 

hengenahdistusta maailmaa ympäröivässä (hengellisessä) ilmapiirissä? Ettekö huomaa - vielä tietämättä 

"miksi" - kuinka pakenette likaa? Kaikki nämä merkit ovat todiste siitä, että teidät on tarkoitettu 

hengelliseen tehtävään, joka on etusijalla kaikkiin muihin tehtäviinne maan päällä. 

74 Sielu haluaa elää, se etsii kuolemattomuuttaan, se haluaa puhdistaa ja puhdistaa itsensä, se on 

tiedon nälkäinen ja rakkauden janoinen. Antakaa sen ajatella, tuntea ja toimia, antakaa sen käyttää osa 

käytettävissänne olevasta ajasta itselleen, jotta se voi ilmentää itseään siinä ja virkistää itseään 

vapaudellaan. 

75 Kaikesta siitä, mitä olette täällä maailmassa, vain sielunne säilyy tämän elämän jälkeen. Kerätköön 

se hyveet ja ansiot ja pitäköön ne sisällään, niin että kun sen vapautuksen hetki koittaa, se ei ole köyhä 

sielu Luvatun maan porteilla. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 112  
1 Olen hengen ravintoa, olen kaiken tarvitsemasi omistaja, olen valoa kehityspolullasi. 

2 Haluan, että tunnette minut. Kerran olin keskuudessanne ihmisenä; tänään tulen hengessä 

näyttääkseni teille, että olen todella lapsissani ja että voin puhua heidän ymmärryselimensä kautta. 

Tulevaisuudessa vain inspiraationi valo saavuttaa henkenne. Mutta jokaisessa muodossa, jota käytän 

puhuakseni teille, on aina uusi oppitunti ja uusi ilmestysvaihe, jonka Henkeni tuo eteenne, jotta voisitte 

tuntea minut paremmin. 

3 Iästä ikään ihmiset saavat selkeämmän käsityksen Minusta. Niillä, jotka ovat oppineet tuntemaan 

minut Kristuksen kautta, on käsitys, joka on lähempänä totuutta kuin niillä, jotka tuntevat minut vain 

Mooseksen lakien kautta. Sitä Jumalaa, jota ihmisjoukot seurasivat ja tottelivat hänen vanhurskautensa 

pelossa, etsittiin myöhemmin Isänä ja Mestarina, kun Kristuksen rakkauden siemen iti heidän 

sydämissään. 

4 Totisesti minä sanon teille. En lähetä sinulle kipua. Oletteko nähneet rakkautta, jolla puutarhuri 

hoitaa puutarhaansa? Olette minulle kuin valtava puutarha, jossa katselen teitä kuin tulililjoja, ruusuja tai 

valkoisia liljoja. Mutta jos kukkakimppunne ovat sulkeutuneet rakkauteni kasteelta, on vain luonnollista, 

että tunnette olonne heikoksi, kun myrskytuulet piiskaavat teitä. Miksi siis luulet, että minä olen se, joka 

rankaisen sinua? On virhe syyttää Minua kärsimyksistänne ja katkeruudestanne, sillä isä haluaa vain 

lastensa onnea. 

5 Kun ymmärrätte, että ette ole sopusoinnussa sen kanssa, mikä on luotu, ja lakieni kanssa, kadutte, 

että syytätte Minua onnettomuuksistanne, ja ymmärrätte, että te itse loitte tuskan. 

6 Menneinä aikoina, jolloin ihmiskunta ei vielä ollut oppinut tuntemaan todellista Jumalaa, he 

näkivät jumaluuden jokaisessa luonnonvoimassa. Kun nämä voimat päästettiin valloilleen, ihmiset 

sanoivat, että se oli heidän jumaliensa kosto, tajuamatta, että he eivät voineet pelastaa itseään valloilleen 

päästettyjen elementtien vaikutukselta syntiensä vuoksi. 

7 Säilytätte yhä jotakin näistä vakaumuksista, sillä kun näette tai kuulette maanjäristyksiä, myrskyjä 

tai vitsauksia, jotka ruoskittavat kansoja, kaupunkeja tai kansakuntia, huudatte: "Se on Jumalan 

rangaistus." 

8 Olen paljastanut teille tänä aikana, että ihmisellä on valta luonnonvoimiin nähden, valta, jota ette 

olleet havainneet tähän asti. Olen opettanut teille, että jokainen, joka rukoilee ja elää lakieni mukaisesti, 

voi saavuttaa kuuliaisuuden alkuvoimien kanssa ja tulla luonnon kuulemaksi. Vaikuttaako tämä sinusta 

hämmästyttävältä? Muistakaa, kuinka Jeesus opetuksensa esimerkkien joukossa antoi teille myös 

esimerkin siitä, kuinka hän alisti luonnon käskynsä alaiseksi. Älkää unohtako, että kun Mestari purjehti 

opetuslastensa kanssa veneessä Galilean merellä, se yhtäkkiä vaahtosi. Kun hän näki apostoliensa pelon, 

hän ojensi kätensä ja käski aaltojen rauhoittua, ja he tottelivat heti kuin kuuliaiset palvelijat. 

9 Totisesti sanon teille, että on vielä paljon sellaista, mitä teidän on tutkittava ja tutkittava noissa 

esimerkeissä, jotta ymmärtäisitte uusia opetuksiani. Teille riittää, että uskotte sanoihini, jotta voitte 

todistaa uskon voiman laini täyttämisessä elämänne vaikeina kriisiaikoina. 

10 Kuinka ilahtuneita sydämenne olivatkaan, kun rukoilitte yhdessä näistä koettelemuksista ja koitte 

konkreettisesti totuuteni. Uskon, hengellisyyden ja nöyryyden avulla saavutatte todellisen rukouksen, joka 

estää teitä olemasta jatkossakin maapallon muuttuvan kohtalon uhreja. Sillä jos elätte sopusoinnussa 

elämäänne ohjaavien lakien kanssa, kaikki teitä ympäröivä on palveluksessanne. Pitäkää mielessänne 

opetukseni, jotka esitän teille niin suurella rakkaudella ihmisen älyllisen elimen kautta. Kun säteeni 

asettuu äänenkantajan mieleen, siitä tulee Sana menettämättä sen jumalallista merkitystä. Tämä valo, josta 

ilmoitin teille toisen aikakauden vertauskuvassa, on majakka, joka ohjaa sieluja pelastuksen satamaan. 

Olen inhimillistänyt inspiraationi niin, että kun kuulette Minua, ymmärrätte ilmestysteni sisällön ja tavan, 

jolla opetukseni pannaan käytäntöön. Huomenna, kun tämä yhteys, joka minulla on ollut teidän kanssanne, 

päättyy, valoni jatkaa ihmisten hengen valaisemista. 

11 Jos Jumalan Pojan veri vuodatettiin noina päivinä kaikkien puolesta, nyt se on Henkeni valo, joka 

laskeutuu kaiken lihan ja jokaisen hengen päälle. 

12 Jokaisen ihmisen syvyyksissä kuuluu kellon soitto, joka ei anna sinun nukahtaa. Se on ääneni, joka 

kutsuu teitä ja kutsuu teidät rukoukseen, pohdintaan ja mietiskelyyn. Jotkut pysähtyvät tämän kutsun 
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edessä ja menevät sitä kohti; toiset taas vastustavat tätä ääntä ja antavat aineellisen luontonsa kovan 

kuoren näkyä. Siksi toiset kiirehtivät heräämään todelliseen elämään, kun taas toiset ovat laiskoja. 

13 Kuinka monet teistä, jotka olette kokeneet Sanani kuulemisen armon, ovat sanoneet Minulle 

sydämessänne: "Herra, miksi viivyttelit niin kauan paluusi kanssa maailmaan?" - Tähän minä sanon teille: 

Minulle kaikki tämä aika on merkinnyt vain hetkeä. Voin kertoa teille, että siitä lähtien, kun annoin teille 

viimeisen sanani Golgatalla, siihen päivään asti, jolloin annoin teille ensimmäisen opettavaisen sanani 

tässä aikakaudessa, mikään aika ei ole kulunut minulle. Aikaväli, joka kului lähtöni tuon aikakauden ja 

saapumiseni tämän aikakauden välillä, oli niin lyhyt, että vertaan sitä ukkosen valoon, joka välähtää idässä 

ja sammuu lännessä. 

14 Joskus ihmiset pitävät itseään niin kelvottomina Minulle, etteivät he ymmärrä, että voin rakastaa 

heitä niin paljon; ja kun he ovat tottuneet elämään kaukana Isästään, he perustavat elämän oman 

mielikuvituksensa mukaan, luovat omat lakinsa ja tekevät omat uskontonsa. Siksi heidän yllätyksensä on 

suuri, kun he kokevat tulemiseni. Sitten he kysyvät itseltään: "Rakastaako Isämme meitä todella niin 

paljon, että Hän etsii tapaa olla yhteydessä meihin tällä tavalla?"." 

15 Te ihmislapset, voin vain sanoa teille, etten anna sen, mikä on Minun, kadota - ja te olette Minun. 

Rakastin sinua ennen kuin olit olemassa, ja tulen rakastamaan sinua ikuisesti. 

16 Jos olette viivyttäneet paluutanne luokseni ja kohdanneet matkan varrella monia onnettomuuksia, 

se ei tarkoita, että rakkauteni olisi vähentynyt syntienne vuoksi. Minun ääneni on itse asiassa 

omantuntonne kautta aina kehottanut teitä tulemaan luokseni totuuden tielle. Minä olen portti, joka on 

avoinna koko ikuisuuden ja kutsun teitä astumaan pyhäkkööni, jossa perintönne on. 

17 Opetukseni on opettanut teitä muuttamaan rikkomukset hyviksi teoiksi. Olkaa varmoja siitä, että 

jokainen, joka kantaa Herransa ristin ja seuraa Häntä, tuntee pian sielunsa kohoamisen. 

18 Tämä ei ole viimeinen opetus, joka valaisee kolmatta aikakautta. Hengellisellä ei ole loppua; 

minun lakini loistaa nyt kaikissa omatunnoissa kuin jumalallinen aurinko. Pysähtyneisyys tai taantuminen 

on ominaista vain ihmisille, ja se on aina seurausta paheista, heikkouksista tai intohimojen irstailusta. Jos 

ihmiskunta olisi kerran rakentanut elämänsä hengelliselle perustalle ja kantanut sisällään sitä ikuisuuden 

ihannetta, jota Opetukseni inspiroi teitä, se olisi löytänyt tien edistykseen ja täydellisyyteen, eikä se enää 

koskaan poikkeaisi kehityspolultaan. 

19 Jos annoin hengellesi yhden siemenen kylvettäväksi, sen on annettava minulle takaisin sata. Ettekö 

ole nähneet siementen lisääntymistä maan päällä? Tehkää sama heille! Loin vain yhden siemenen kutakin 

lajia, ja katsokaa, kuinka ne ovat lisääntyneet lakkaamatta. 

20 Rakkaat lapset, luuletteko, että Minun on tarpeen palata maailmaan vuodattamaan Vereni vielä 

kerran, jotta ymmärtäisitte rakkauteni? Ei, tämä todiste ei ole enää tarpeen, sillä nyt riittää, että rukoilette 

ja mietiskelette muutaman hetken joka päivä, ja valoni tunkeutuu jo virkistävästi sieluunne. Tämä valo on 

Mestarin valo, se on Minun ääneni, joka paljastaa teille monia opetuksia, joita ette tunne, mutta jotka 

teidän on tunnettava, jotta voitte elää täydessä tietämyksessä kolmannella aikakaudella, valon ja 

henkistymisen aikakaudella. 

21 Noina Toisina aikoina ihmiset etsivät Minua enemmän lääkärinä kuin Mestarina, sillä ihmiset ovat 

aina uskoneet, että ruumiin kipu on suurempi kuin sielun kipu. Jeesus oli halukas ja antoi sairaiden 

kääntyä Hänen puoleensa. Hän tiesi, että tämä kipu oli tie, joka houkutteli ihmisiä Hänen Sanansa valoon. 

22 Kun sokeat näkivät jälleen ja spitaaliset puhdistettiin, kun rammat poistuivat leiristä ja riivatut 

vapautuivat (tuonpuoleisista) vaikutteista ja pakkomielteistä, he olivat eläviä todistajia siitä, että Jeesus oli 

lääkäreiden lääkäri. 

23 Pitkään ihmiset kyselivät Minua tämän vuoksi, vaikka en ollut enää heidän kanssaan maailmassa. 

Mutta nykyään, kun lääkäri tulee vuoteenne viereen ja luotatte häneen täysin ja uskotte elämänne hänen 

tieteensä varaan, unohdatte, että molempien elämä riippuu Minusta. Unohdat tällä hetkellä rukoilla Isääsi 

anoen Häneltä valaistusta tieteen miehelle ja parantavaa balsamia kärsimyksiisi. Sen sijaan, että tuo 

sairaalahuone täyttyisi valolla ja olisi täynnä voimaa ja toivoa, se pysyy surullisena ja synkkänä, koska 

siitä puuttuu hengellisyys. 
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24 Milloin te etsitte Minua jälleen sillä uskolla, jolla toisen aikakauden sairaat lähestyivät Minua? 

Minun on kerrottava teille, että janoan uskoanne ja että jos luotatte minuun, ansaitsette oikeuden niihin 

suuriin ihmeisiin, joita minulla on varattuna teille. 

25 En kiellä tunnustustani tieteen miehiltä, koska olen antanut heille tehtävän, jota he suorittavat. 

Mutta monilta heistä on puuttunut rukous, rakkaudenhalu ja hengen kohotus, jotta he olisivat olleet 

todellisia ihmisten lääkäreitä. 

26 Puhun myös heille vielä, mutta ääneni merkitsee heille tuomiota, kun he näkevät, kuinka 

opetuslapseni parantavat hengellisin keinoin sairaita, joita tiede ei osannut parantaa; ja silloin, kun ihmiset 

parantavat toisiaan hengellisillä lahjoillaan, materialistit avaavat silmänsä tämän ilmestyksen edessä ja 

sanovat: "Todellakin, meidän tieteemme takana on meitä korkeampi viisaus ja voima." Tämä on totta. 

27 Teille, ihmiset, sanon, että älkää unohtako tätä jumalallista lahjaa, sillä sen avulla levitätte valoa 

sieluihin, tuotte lohtua kärsiville ja käännytätte monia vapauttamalla heidät surustaan. 

28 Kipu on polku, joka johtaa ihmiset terveyden lähteelle, joka olen Minä. Mutta muistakaa aina, että 

olen antanut teille pisaran parantavaa balsamia, jotta voitte käyttää sitä aina, kun joku koputtaa ovellenne. 

Valvokaa ja rukoilkaa, jotta tämä avunpyyntö löytäisi teidät aina valmiina. 

29 Kolmannen aikakauden opetuslapset, totisesti sanon teille, että koska olette saaneet uudet 

ilmestykseni, teidän on tulkittava totuudenmukaisesti ja oikein menneiden aikojen opetusten sisältö. 

30 Kaikella, mitä teille on niissä ilmoitettu, on jumalallinen merkitys, vaikka teistä näyttääkin siltä, 

että joissakin tapauksissa niissä puhutaan ihmiselämästä. Etsikää niiden hengellistä sisältöä, ja huomaatte, 

että ne näyttävät teille aina hengellistä elämää. 

31 Älkää keskittykö liikaa kirjainten tutkimiseen, joka on pinnallista, sillä se voi johtaa teidät 

hämmennykseen. Tutustukaa Sanan merkitykseen, sieltä löydätte totuuden. Varmistakaa, että tutkintanne 

on yksinkertainen, koska se on Minun Sanani, älkääkä vaikeuttako sen ymmärtämistä, mikä on selkeää, 

äänekästä ja luonnollista. 

32 Rukousta ja hengellistä mietiskelyä tarvitaan jumalallisten oppituntien tutkimiseen. Totisesti sanon 

teille, että jokainen, joka etsii minun valoani tällä tavalla, löytää sen pian. Olen jo osoittanut teille, että 

rukoilemalla ihminen saavuttaa viisauden. 

33 Oppilas, joka tällä tavoin tutkii Sanaani ja kysyy Mestariltaan neuvoa, löytää aina totuuden eikä 

koskaan joudu hämmennykseen. 

34 Tulee päivä, jolloin herkkyytenne hengelliselle sallii teidän helposti löytää hengellisen 

merkityksen, joka sisältyy jokaiseen minulta lähtöisin olevaan sanaan. 

35 "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta", sanoin teille toisessa aikakaudessa; siksi puhun teille 

hengellisestä valtakunnasta. "Minä olen tie", sanoin myös teille ja annoin teidän ymmärtää, että 

valmistaisin teille tien, joka johtaisi teidät asumaan kanssani taivaallisessa kodissa. 

36 Ihmiselämään riitti laki, jonka annoin teille Mooseksen kautta; mutta iankaikkisen elämän 

elämiseksi oli välttämätöntä, että Jumalan "Sana" oli kanssanne, jotta Hän voisi valmistaa teille tien 

todelliseen paratiisiin. Mutta koska matkalla valon, täydellisyyden ja rakkauden korkeisiin koteihin on 

väijytyksiä, jyrkänteitä ja kiusauksia, oli välttämätöntä, että kulkijan tiellä näkyi tähti, majakka, valonsäde, 

joka valaisi hänen askeleensa. Tämä valo on Henkeni valo, joka on tullut luoksenne hälventämään 

epäilyksen, tietämättömyyden ja epävarmuuden. 

37 Katsokaa, kuinka olen askel askeleelta ja pikkuhiljaa tehnyt teille tunnetuksi Hengen tien niistä 

ajoista lähtien, jolloin teitä hallitsi luonnonlaki, toisin sanoen omantunnon sanelut, tähän aikaan saakka, 

jolloin saatte hengellisen valon inspiraation avulla. 

38 Tämä inspiraatio on pitkän kehityspolun hedelmä, jonka varrella et voi pysähtyä ja joka antaa 

sinulle tarvittavan täydellisyyden, jotta voit korjata parhaat hedelmät. 

39 Tänään sanon teille: Tervetuloa, väsymättömät kulkijat täydellisyyden tiellä. Tulkaa luokseni 

kaikki te, jotka hengessä janoatte tai nälkää tunnette, sillä jokainen, joka osaa ottaa vastaan tämän Sanan ja 

ottaa siitä irti sen olemuksen, löytää rauhan. 

40 Siunaan sitä, joka on kulkenut polkua rauhallisin ja lujain askelin, sillä hän ei kompastu. Minä 

valistan teitä, jotta voisitte käyttäytyä opetusteni hyvien opetuslasten tavoin. 
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41 Aika, jonka olen asettanut tämän julistuksen päättymiselle tässä aikakaudessa, on vuoden 1950 

loppu - sopiva aika valmistautumisellenne. Sillä jos Sanani vetäytyisi teiltä ennen sen päättymispäivää, 

monet teistä heikkenisivät, ja toiset teistä palaisivat vanhoihin tapoihinne. Kohtalonne on suunniteltu 

äärimmäisen täydellisesti, ja kohtaamanne koettelemukset ovat teille motivaatio kääntää mielenne 

ylöspäin ja rakastaa Minua. Jos olette elämässänne saaneet vain tyydytystä ja aineellisten hyödykkeiden 

runsautta, olette pysähtyneet hengelliselle tielle ja etääntyneet Minusta; mutta nyt olen antanut teille uuden 

tilaisuuden täyttää tehtävänne. Älkää kuitenkaan unohtako, että olemassaolonne maan päällä on vain hetki 

keskellä ikuisuutta ja että jos jätätte tämän hetken käyttämättä, tunnistatte henkenne jäänteet ja valon 

puutteen, kun heräätte tuonpuoleisessa. Se on sielulle surullinen herääminen, sillä se tulee tietoiseksi 

köyhyydestään ja alastomuudestaan, joka johtuu siitä, että se ei ole täyttänyt tehtäväänsä, ja sen on 

vuodatettava kyyneleitä menetetyn ajan vuoksi, kunnes se on puhdistanut itsensä. 

42 Kyllä, opetuslapset, hänen on silloin otettava itselleen sovitus, jotta hän voi vaientaa omantunnon 

moitteet ja tehdä itsestään kelvollisen jatkamaan kehitystään. 

43 Kulkekaa aina lain tiellä, niin se suojelee teitä. 

44 Kuinka harvassa ovatkaan opetuslapseni ja kuinka suuri onkaan ihmiskunnan määrä! Silti 

vahvistan niitä, jotka ovat kyenneet ottamaan tämän tehtävän ja vastuun itselleen, sillä he ovat valmiita 

lähtemään kylvämään, kun kutsun heitä tekemään niin. Siihen asti heillä on palvelijan kuuliaisuus ja 

apostolin sielunvoima. 

45 Kun Sanaani ei enää kuulla, kuten se nyt on, eikä se voi enää varoittaa teitä, kun vihollinen 

lähestyy ja epäpuhtaat vedet haluavat samentaa kristallinkirkkaan lähteen, jonka olen teille uskonut, teidän 

on turvauduttava rukoukseen, ja silloin omatuntonne kertoo teille, mitä teidän on tehtävä. Omatunnon 

valossa olen läsnä ja tulen aina olemaan. 

46 Tunnette jo tämän puun hedelmän maun, ja varoitan teitä, jotta väärät profeetat eivät 

tulevaisuudessa eksytä teitä; mutta teidän tulee myös varoa lähimmäisiänne opettamalla heitä erottamaan 

opetukseni ydin (muista opetuksista). On kirjoitettu, että minun lähtöni jälkeen nousee vääriä profeettoja, 

jotka tulevat ja kertovat kansalleni, että he ovat minun sanansaattajiani ja tulevat minun nimessäni 

jatkamaan sitä työtä, jonka olen tehnyt teidän keskuudessanne. 

47 Voi teitä, jos kumarratte vääriä profeettoja ja vääriä mestareita tai jos lisäätte opetukseeni sanoja, 

joilla ei ole hengellistä sisältöä, sillä silloin syntyy suuri sekaannus! Siksi sanon teille yhä uudelleen ja 

uudelleen: "Valvokaa ja rukoilkaa." 

48 Olen alistanut ihmisen kahdelle laille, ja minun tahtoni on, että te, työntekijäni, täytätte molemmat, 

jotta hengen ja aineen liitossa voitte tehdä täydellisiä tekoja elämässänne. Jokaiseen lakiini olen sijoittanut 

viisauteni ja täydellisyyteni. Täyttäkää molemmat, sillä ne johtavat teidät luokseni. Älkää pyrkikö elämään 

maan päällä ikään kuin olisitte jo hengellisessä, sillä silloin lankeaisitte fanaattisuuteen, joka on väärää 

hengellistymistä. Tämä aiheuttaisi sen, että ruumiisi sairastuisi ja vajoaisi hautaan ennen aikojaan, ilman 

että olisit suorittanut tehtävääsi. Ymmärtäkää siis, että henki on varustettu korkeammalla älyllä, joka ohjaa 

ja hallitsee kehoa. 

49 Tänään asutte tässä kamppailun ja tuskan laaksossa, jossa koettelemukset kertovat teille joka hetki, 

että tämä koti on ohimenevä, mutta että kaikki, mitä ette ole saavuttaneet tässä hetkessä, saatte haltuunne 

huomenna. Rauha ja ilo, jotka kestävät maailmassa vain hetken, ovat Hengellisessä kodissa ikuisia. Siksi 

kutsun teidät ikuisen rauhan ja loputtoman tyytyväisyyden valtakuntaan. Valmistautukaa suureen matkaan, 

odotan teitä. 

50 Opettele kuulemaan omantuntosi ääni, niin kuulet ääneni puhuvan sydämellesi. Tämä sisäinen ääni 

on Isäsi - aina ystävällinen, rohkaiseva ja vakuuttava. 

51 Tänään olen kulkenut polullasi, ja olet ottanut minut vastaan iloiten hengessäsi. Mestarin ja 

tulevien opetuslasten välinen tapaaminen on ollut onnellinen. 

52 Lahkot valmistautuvat ja puhuvat välittömästä tulemisestani. Kuitenkin kun lähestyn heitä 

hengellisesti, he eivät tunne Minua, koska heiltä puuttuu herkkyys ja koska he eivät usko. Kerron 

kansalleni, että tänä aikana suuret miehet, oppineet ja papit tunnistavat Minut ja tuntevat Minut siinä 

muodossa, jonka olen valinnut tehdäkseni itseni tunnetuksi tämän aikakauden ihmiskunnalle. Valitsen 
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heidän keskuudestaan ne, joiden on palveltava minua; sillä kun olen valmistanut heidät, lähetän heidät 

saarnaamaan ilmestyksistäni ja opetuksistani tänä aikana. 

53 Olen kutsunut teidät rakkauden pöytääni, jossa olette nauttineet jumalallista ruokaa: leipää ja 

Hengen viiniä. Voi, jospa te kaikki ymmärtäisitte, millainen on Hengen nälkä: kuinka suurella rakkaudella 

te etsisitte nälkäisiä! Nämä hetket täällä ovat muistotunti teille, uusille opetuslapsilleni. Ei niin minun 

kohdallani, joka olen Ikuinen Läsnäolo. Intohimoni ja uhrikuolemani jatkuvat salassa, (vuodatettu) vereni 

on yhä tuoretta. Mutta te, jotka olette tilapäisesti maan päällä ja olette kuin atomeja ikuisuudessa, muistatte 

ja koette uudelleen, kaukaisena, sen Passion, jonka Mestari jätti teille rakkauden suurimpana 

testamenttina. Kuunnelkaa minua ja oppikaa, sillä näin voitte rakastaa opetustani, palvella veljiänne ja 

sisarianne ja täydellistää itsenne hengellisesti. Jos haluatte olla herroja ihmisten joukossa, teidän tarvitsee 

vain seurata Jeesusta. Kun kuulette minua, ette ole enää tietämättömiä lapsia, jotka kyselevät kaikesta, 

koska eivät tiedä mitään, ja teistä tulee opetuslapsia, jotka tuntevat Henkeni inspiroivan heitä, kun he 

avaavat huulensa puhuakseen opetuksistani. Ihmisten kysymyksissä sanasi on silloin valo, joka sytyttää 

uskon soihdun jokaiseen sydämeen. 

54 Minä olen tie, totuus ja elämä, ja siksi tulen luoksenne ja vuodatan rakkauteni tässä pöydällä 

olevaan maljaan, jotta voitte juoda siitä, kunnes janonne on sammutettu. En ole tullut pelastamaan 

muutamia, vaan jokaisen valoa tarvitsevan sielun. Silti valmistan vain muutamia, jotta he voivat sitten 

pelastaa muita, ja nämä puolestaan pelastavat muita. 

55 Kansakunnat ovat ahdistuneita, masentuneita ja sairaita. He eivät enää odota tieteen tai inhimillisen 

voiman ratkaisevan heidän vaikeuksiaan ja katkeruuttaan. Ihmiset alkavat uskoa, että vain ihme voi 

pelastaa heidät. Monet heistä tietävät, että ensimmäisen aikakauden profeetat ilmoittivat uudesta 

tulemisestani; monet heistä tietävät, että kaikki, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, vastaa niitä 

merkkejä, jotka on ennustettu minun tulemiseni ja teidän keskuudessanne olemiseni ajaksi. Pian kaikki 

tietävät, että kolmas aikakausi on tullut ja että olen paljastanut itseni sen mukaisesti, mitä ilmoitettiin; että 

tulin "pilvessä" eli hengessä lähettääkseni Sanani valonsäteenä valittujeni mieliin. Mutta kenen kautta 

ihmiskunta saa vastaanottaa ilosanoman ja kaikki ne todistukset, jotka minä olen puhunut ja tehnyt teidän 

keskuudessanne? Kenen kautta tämä tapahtuu, jos ei niiden, jotka ovat kuunnelleet minua? 

56 Tässä on pöytä, istukaa sen ääreen, kohottakaa henkeänne ja tuntekaa läsnäoloni. Tunnette sen 

paitsi hengessä myös lihassa, jos todella henkistätte itsenne ja vapisette kosketuksessa valoni kanssa. 

57 Kun nousette sisäisesti, viipykää hetki henkimaailmassa, jotta voin tällä hetkellä ottaa teidät 

vastaan ihmiskunnan puolesta ja siunata teissä kansoja, lohduttaa surevia, sairaita ja yksinäisiä kärsiviä. 

Muistakaa, että maailmassa on nyt enemmän leskiä ja orpoja kuin koskaan aikaisemmin. 

58 Teissä, jotka rukoilette täällä, otan vastaan kaikki rodut, kaikki kansat, uskonnot ja lahkot, sillä te 

olette juoneet iankaikkisen elämän viiniä. Kaadan rakkauteni voiman jokaisen hengen päälle, niin ettei 

näinä hetkinä ole yhtään lastani, joka janoaa tai janoaa oikeutta. 

59 Maailman synnin edessä on välttämätöntä, että Henkeni valo saavuttaa teidät. Jos silloin saitte 

aikaan sen, että veri, hiki ja kyyneleet purkautuivat Ruumiistani, nyt saatte Mestarin valumaan valona 

ihmisten tuskan, turmeluksen ja pimeyden päälle. 

60 Suuret ovat ne murheet ja synnit, jotka peittävät kansat kuin surun vaippa. Mutta tänään, kun ette 

näe Minun itkevän tai vuotavan verta, tunnette hengessänne anteeksiantoni, rakkauteni ja valoni 

ehtymättömän virtauksen. 

61 Tämä on uutta vertani, jota vuodatan ihmiskunnan päälle tänään. Näinä hetkinä henkenne virkistää 

itseään niillä alueilla, joille se voi nousta tässä yhteydessä Minun kanssani. Mutta älkää unohtako, että se 

oli Elia, hengellinen Paimen, joka valmisti teidät ja johdatti teidät luokseni vastaanottamaan Mestarinne 

sanan ja samalla Marian, Taivaallisen Äitinne, hellän hellästä hellittelystä, sillä hänen Henkensä on aina 

läsnä minussa. 

62 Jätän rauhan sydämiinne, sillä tämän jälkeen tulee surun ja pelon hetkiä. Valmistautukaa, sillä ette 

tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

63 Muistakaa, että olen sanonut teille, että vääriä profeettoja ja vääriä spiritistejä ilmestyy. Muistakaa, 

että olen aina tehnyt teidät tietoisiksi näistä koettelemuksista ja kertonut teille, että ilmentymiseni, jonka 

aloitin Damiana Oviedon mielielimen kautta, jatkuisi vuoteen 1950 asti ja että sen vuoden jälkeen en enää 
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ilmentäisi itseäni tässä muodossa. Olen sanonut teille monta kertaa, että tuon ajan jälkeen vuodattaisin 

Henkeni teidän hengellisten lahjojenne kautta, mutta kun tahtoni asettama ajanjakso olisi ohi, toivoisitte, 

että Äänenkantajan Sana ei lakkaisi joissakin yhteisöissä, kun taas toisissa näitä ilmenemismuotoja ei enää 

olisi - silloin voi niitä, jotka häpäisevät käskyjäni ja aikovat uhmata Tahtoani! 

64 En halua, että olet vastuussa näin vakavista rikkomuksista. Mutta jotta ette lankea kiusaukseen, 

teidän on työskenneltävä liittonne eteen, niin että kun julistukseni viimeinen päivä koittaa, saatte kaikki 

kuulla sen, että Mestarin lähtö Äänenkantajan kautta on lopullinen ja että se ei koske vain yhtä 

kokoontumispaikkaa tai yhtä seurakuntaa, vaan koko kansaa. 

65 Valmistautukaa, sillä lähetän kutsun uskonnollisten yhteisöjen papistolle, ministereille ja johtajille, 

jotta he kuulisivat viimeiset sanani. Sanon teille vielä kerran, valmistautukaa siihen, että tällä kertaa suuri 

väkijoukko voi todistaa jäähyväisiani. Kaadan voimaa henkeenne, jotta ette tunne "poissaoloani", sillä 

todellisuudessa en ole poissa. Koska olen tullut luoksenne hengen tietä, teidän on tultava luokseni samaa 

tietä. 

66 Äänenkantajan tehtävä päättyy Minun määräämänäni päivänä, mutta hänen ymmärryksensä elin 

pysyy avoimena inspiraatiolle ja kaikille hengellisille lahjoille, kuten myös "työntekijän" tai johtajan ja 

kaikkien niiden, jotka täyttävät rakkauden lakiani. Minun on vielä kerrottava teille, että myös sanan lahja 

tulee esiin keskuudessanne, ja te pystytte puhumaan Työstäni ihmisille, jotka puhuvat muita kieliä. Kaikki 

te, jotka kuulette minua tänä päivänä, saatatte vastuuseen Sanastani, sillä te olette niitä ihmisiä, jotka 

löysin eksymästä polulta, mutta jotka löysivät oikean polun takaisin Sanastani. Ne, jotka saapuivat 

köyhinä ja nyyhkyttäen, tuntevat tänään rauhan. 

67 Teidän joukossanne on niitä, jotka tulivat hylkiöinä ja jotka nyt istuvat pöydässäni. Joukossa on 

niitä, jotka olivat sokeita ja näkevät nyt valon, on myös niitä, jotka olivat mykkiä rakkauden ja laupeuden 

sanalle ja jotka nyt, jo kääntyneinä, ovat palvelijoitani; on niitä, jotka olivat kuuroja, jotka eivät kuulleet 

omantunnon ääntä, mutta jotka ovat saaneet sen takaisin ja kuulleet Korkeimman tuomarin äänen, ja jotka 

ovat oppineet kuulemaan kärsivien valittamista. Löydän näistä ihmisjoukoista aviorikoksen tehneen naisen 

ja myös katuvan syntisen, joita syyttävät ja leimaavat ne, jotka usein tekevät syntiä enemmän kuin he itse. 

Silti annan heille anteeksi ja käsken heitä olemaan tekemättä enää syntiä. 

68 Oi ihmiset, jos vain voisitte pitää kaikki sanani sydämessänne - kuinka rikkaita olisitte 

hengellisissä aarteissa, kuinka vahvoja ja valaistuneita! Mutta muistisi ja sydämesi ovat heikot. Antakaa 

Sanani ja sen hengellisen olemuksen, joka on Ruumiini ja Vereni symboli ja joka on sen leivän ja viinin 

symboli, jonka tarjosin opetuslapsilleni viimeisellä ehtoollisella, tunkeutua henkeenne tämän iltapäivän 

muistotunnilla. 

69 Syökää elämän leipää, syökää koko ihmiskunnan puolesta tänä tuskan, hyvityksen ja 

puhdistumisen aikana. Samalla kun nautitte tätä ruokaa, muistakaa, että samaan aikaan miljoonat ihmiset 

tyhjentävät hyvin katkeraa maljaa ja että monet veljistänne juovat rakkauteni viiniä sen sijaan, että he 

vuodattaisivat lähimmäisensä verta sodan taistelukentillä. 

70 Istutte pöydässäni, enkä halua kenenkään teistä tuntevan katumusta, tuntevan olevansa arvoton 

ollakseen täällä tai tuntevan halua jättää paikkansa ja poistua tästä kokouksesta. 

71 On totta, että opetuslasteni joukossa oli tuolloin yksi, joka vehkeili Mestariaan vastaan ja joka 

kuultuaan viimeiset suositukseni ja rakkaustestamenttini viimeiset sanat ei voinut jäädä läsnäolooni ja 

poistui Herran ehtoolliselta. Syynä oli se, että hänellä oli jo laukussaan ne rahat, joista hän oli myynyt 

mestarinsa. Muut opetuslapset eivät tienneet tätä, mutta Jeesus tiesi. Hän teetti sen, jotta kirjoitettu 

toteutuisi tällä tavoin. Iankaikkinen käytti hyväkseen sydämen uskottomuutta, jotta kaikki hänen 

ennustamansa asiat toteutuisivat hänen Pojassaan. 

72 Rukoilkaa, kolmannen aikakauden opetuslapset, ettei teidän keskuudestanne nouse petturia, joka 

vaihtaa Minun Totuuteni maailman turhuuksiin ja sanoo tekopyhästi Juudaksen tavoin: "Mestari, olenko se 

minä?" 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U  113 

19 

Ohje 113  
1 Rakas Israelin kansa, opetuslapset, oppilaat ja viimeiset: Aineellisen ruumiin avulla tehdyt 

henkenne teot tuomitsee ainoa Olento, joka voi tuomita teidät totuudessa. Sinua on katsonut ainoa katse, 

joka voi tunkeutua ajatuksiisi, ja henkesi on vapissut tästä tuomiosta. Ei liha tule tietoiseksi rikkomustensa 

suuruudesta, vaan henki, ja se on se, joka ei ole uskaltanut katsoa jumalallisia kasvoja. Mutta te, rakkaat 

opetuslapset, olette kumartaneet niskanne kuullaksenne Tuomarin äänen. Lähetän teille siunaukseni, 

rakkauteni ja anteeksiantoni Isänä. 

2 Milloin tuomarin äänellä ei ole enää mitään moitittavaa sinua kohtaan, ja hän näkee vain, että 

kyyneleesi puhdistavat sielusi ja sydämesi kuin kaste? 

3 Olen kanssanne; olen tullut jälleen kerran Mestarina, Isänä, Ystävänä ja matkakumppanina 

henkenne polulla. Olen astunut sydämenne sisimpään, ja täällä olen jälleen keskuudessanne opettamassa 

teitä ja antamassa teille Taivaallista Neuvontaa, joka näyttää teille tien, jolla armoni on ja josta teidän ei 

pidä erota. 

4 Elia paimenen äänellään, kaikki hänen lampaansa tietävät, kerätä ja pitää teidät lammastarhassa. 

Sydämen salainen kammioni on avautunut inkarnoituneille ja ei-inkarnoituneille sieluille, armoni ja 

laupeuteni vuodatetaan universumiin hengessä ja totuudessa. - Isän rakkaus on ikuista. Mutta jumalallisen 

rakkauteni ilmentymän vuoksi ketkä teistä ovat omistautuneet hengelliselle mietiskelylle ja uudistuneet 

saavuttaakseen hengellisyyden? Kuka on se oppilas, joka on jo ymmärtänyt ja harjoittanut opetuksiani? 

5 Toisella aikakaudella puhuin suurille joukoille, ja monet ymmärsivät Minua, ja jos nyt 

kolmannella aikakaudella ymmärrätte Minua ja noudatatte ohjeita, joista muistutan teitä, olkaa siunattuja, 

sillä nyt otatte askeleen eteenpäin henkistymisen tiellä. 

6 Koko olemassaolonne ajan tulette elämään oman kärsimykseni kautta, sillä jo toisella aikakaudella 

näytin teille, miten syntyä ja elää nöyrissä oloissa. Opetin teitä elämään niin, että "annatte Jumalalle sen, 

mikä on Jumalan, ja maailmalle sen, mikä on maailman". Opetin teille, että kun tulee hetki täyttää Isän 

tahto, on jätettävä taakseen se, mikä kuuluu maailmaan, ja lähdettävä kohti luvattua maata, taivaan 

valtakuntaa. Näytin teille uhrauksen, rakkauden, anteeksiannon ja laupeuden kapean tien, joka kulkee aina 

eteenpäin ja ylöspäin, kunnes saavutaan uhrin ristille. 

7 Tänä aikana otatte Minusta esimerkkiä tuon Toisen Aikakauden kärsimyksessäni, sillä synnyitte 

nöyrissä oloissa ja ihmiselämänne aikana koitte tuskaa, putoamisia, orjantappuroita, loukkauksia ja 

vuodatitte kyyneleitä rakkaudesta Työhöni. 

8 Toisella aikakaudella Johannes kastoi Jumalallisen Mestarin Jordanin vedessä, vaikka hän oli 

sielultaan ja ruumiiltaan puhdas, antaakseen teille todistuksen kuuliaisuudesta ja nöyryydestä. Mutta jos 

Hän, jolla ei ollut minkäänlaista tahraa, ei hylännyt puhdistuksen symbolia, miten tämän kolmannen 

aikakauden syntiset voivat kutsua itseään puhtaiksi suhteessa ihmisiin? 

9 Kun olin vetäytynyt autiomaahan mietiskelemään ja siten näyttämään teille, miten pääsette 

yhteyteen Luojan kanssa, pohdin autiomaan hiljaisuudesta käsin minua odottavaa työtä, jotta 

ymmärtäisitte, että jos aiotte suorittaa teille uskomani työn, teidän on ensin puhdistettava itsenne. Sen 

vuoksi etsi sen jälkeen olemuksesi hiljaisuudessa suoraa yhteyttä Isääsi, ja tällä tavoin varustautuneena - 

puhtaana, vahvistuneena ja päättäväisenä - lähde täyttämään vaikeaa tehtävääsi vakaasti. 

10 Toisella aikakaudella saarnasin vain kolme vuotta niiden kansanjoukkojen keskuudessa, jotka 

kuuntelivat minua ja seurasivat minua. Se suuri rakkauden, viisauden, oikeudenmukaisuuden ja lain 

rikkaus, joka oli Hengessäni, ilmeni paitsi sanassani myös teoissani, katseessani, parantavassa voimassa, 

jonka annoin sairaille, anteeksiannossa, joka uudisti itsepäiset syntiset, äänessäni, joka herätti kuolleet, 

sanassani, joka poisti epäpuhtaat sielut ja palautti heille menetetyn valon. Oli tullut aika, ja se oli 

kirjoitettu, jolloin minun oli mentävä Jerusalemin kaupunkiin, jossa fariseukset ja sen ajan 

vaikutusvaltaiset papit vain odottivat tilaisuutta tappaa Jeesus. Teokseni jäivät katoamattomaan muistiin 

koko ihmiskunnalle: päivä, jolloin tulin riemuvoittoisena Jerusalemiin, pyhä ehtoollinen, vangitseminen, 

tuskien yö, tuskallinen matka ja lopulta ristiinnaulitseminen. 

11 Niinä päivinä näitte vain miehen, joka opetti teitä, joka itki ja kärsi opetuslastensa ja 

kansanjoukkojen puolesta. Nykyään teillä on korkeampi tietämys ja näette tuon työn syvyyden, ettekä itke 

vain Jeesuksen inhimillisen tuskan vuoksi ettekä liikuttunut vain sen veren vuoksi, joka virtasi hänen 
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ruumiistaan, vaan opintojen ja hengellisen kohotuksen kautta ymmärrätte, että tuossa ihmisessä ja hänen 

ympärillään oli jumalallinen Henki, joka valollaan opetti ihmisiä täyttämään tehtävän, jonka tarkoituksena 

on puhdistaa heidät kaikista rikkomuksistaan. Se oli Jumala, joka itki ja vuoti verta ruumiin kautta 

ihmiskunnan peittämän pimeyden ja tietämättömyyden vuoksi - Jumala, joka tuli ihmiseksi asuakseen 

ihmisten kanssa, opettaakseen heille oikeaa tietä ja rakastaakseen toisiaan - Jumala, joka inhimillisti 

itsensä tunteakseen ihmisen tuskan ja ollakseen lähellä häntä. 

12 Nuo ajat ovat menneet, mutta ihminen ei ole unohtanut minua. Ihmiset kantavat nimeäni 

kaiverrettuna omaantuntoonsa. Silti he ovat eksyneet oikealta tieltä, ja nykyään he tyytyvät tuntemaan vain 

nimeni, muistamaan sen ja häpäisemään opetukseni. Sillä ihminen kääri nämä rituaaleihin, seremonioihin, 

tapoihin ja juhliin, ja niihin hän tyytyy. Hän ei enää rakastanut omaa veljeään, ei enää tuntenut 

lähimmäisen tuskaa, täytti sydämensä itsekkyydellä, teki itsestään Herran unohtaen, että hänen Mestarinsa 

vuodatti verensä ja muutti sen parantavaksi voimaksi, armoksi, pelastukseksi ja elämäksi ihmiskunnalle ja 

että jokainen, joka rakastaa Minua ja seuraa Minua, voi tehdä saman kuin Minä tein: uudistaa ja pelastaa 

Sanan kautta, herättää kuolleet eloon ja parantaa kaikki sairaudet hengellisellä hyväilyllä. 

13 Lähdettyäni toiselle aikakaudelle apostolini jatkoivat työtäni, ja ne, jotka seurasivat apostoleitani, 

jatkoivat heidän työtään. He olivat uusia työläisiä, sen pellon viljelijöitä, jonka Herra oli valmistanut ja 

joka oli hedelmöitynyt hänen verellään, kyynelillään ja sanallaan, jota ensimmäisten kahdentoista 

apostolin työ ja myös heitä seuranneet viljelivät. Mutta aikojen kuluessa ja sukupolvesta toiseen ihmiset 

saastuttivat tai vääristelivät työni ja opetukseni. 

14 Kuka sanoi ihmiselle, että hän voisi tehdä minusta kuvan? Kuka käski häntä kuvaamaan Minut 

ristillä roikkumassa? Kuka kertoi hänelle, että hän voisi jäljentää Marian kuvan, enkelten hahmon tai Isän 

kasvot? 

15 Voi teitä vähäuskoisia ihmisiä, joiden täytyi symboloida hengellistä voidakseen tuntea läsnäoloni! 

16 Isän kuva oli Jeesus, Mestarin kuva olivat hänen opetuslapsensa. Sanoin toisella kerralla: "Joka 

tuntee Pojan, tuntee Isän." Tämä tarkoittaa, että Kristus, joka puhui Jeesuksessa, oli Isä itse. Vain Isä voi 

luoda oman kuvansa. 

17 Kuoltuani ihmisenä paljastin itseni täynnä elämää apostoleilleni, jotta he ymmärtäisivät, että minä 

olen elämä ja iankaikkisuus ja että olen läsnä keskuudessanne aineellisessa ruumiissa tai sen ulkopuolella. 

Kaikki ihmiset eivät ymmärtäneet tätä, ja siksi he sortuivat epäjumalanpalvelukseen ja fanaattisuuteen. 

18 Jotkut kysyivät Minulta: "Herra, olemmeko ajautuneet uuteen fanaattisuuteen tai uuteen 

epäjumalanpalvelukseen?" Mutta Mestari sanoo teille: Ette ole täysin puhtaita, ette ole valmistautuneet 

kaikkeen siihen henkistymiseen, jota Mestari opettaa teille tällä hetkellä, mutta vähitellen saavutatte sen. 

Tänä Kolmantena Aikana olen valmistanut profeettoja näkemään Hengen avulla ja todistamaan ihmisille. 

19 Kuunnelkaa ääntäni omantunnon kautta, ymmärtäkää, että olette valittu kansaani, että teidän on 

näytettävä esimerkkiä ja oltava selkeä peili, josta ihmiset voivat katsoa itseään. Myöhemmin, kun te kaikki 

muodostatte yhden ruumiin ja yhden tahdon, teistä tulee esimerkki (kristillisille) opetuksille ja 

uskonnollisille yhteisöille, ja teillä on oikeus puhua rakkaudesta ja rauhasta ja kehottaa muita rakastamaan 

toisiaan, koska annatte heille esimerkin. Opetatte muita uudistumaan, koska olette uudistuneet aiemmin ja 

ymmärtäneet opetukseni. 

20 Ellette henkistää itseänne, miten voitte lähteä kukistamaan vääriä jumalia? Vain hengellisenä voitte 

mennä maailmaan ja tehdä lopun vihasta, typerästä vallan tavoittelusta, valheellisesta suuruudesta ja 

huonoista tieteistä. Vain tällä tavoin voitte varustautuneina pysäyttää korruption leviämisen. Millä tavalla? 

Rakkaudella, joka on henkistämistä. Silloin olet avoin kirja. Älkää kertoko kenellekään, että olette 

mestareita, älkääkä että olette minun opetuslapsiani. Ilman kerskailua teidän on lähdettävä liikkeelle, ja 

minä tuon kansanjoukot luoksenne. Minä valmistelen maat ja tasoitan tiet, minä annan teidän 

kommunikoida toisen kielen veljienne kanssa. Kaikki teistä eivät ylitä meriä. Minä olen määrännyt ne, 

joiden on lähdettävä kaukaisille tai lähialueille; mutta he kaikki lähtevät liikkeelle kuin kyyhkylälauma. 

Lähettilääni ovat kaikkialla maan päällä rauhan sanansaattajina. 

21 Kyllä, ihmiset, tämä on tehtävä, joka odottaa teitä. Tänään puhun teille äänenkantajieni kautta 

selkeämmin. Toisella aikakaudella puhuin opetuslapsilleni ja suurille väkijoukoille vertauskuvin ja 

vertauksin. 



U 113 

21 

22 Ihmiset eivät ymmärtäneet Minua, mutta heidän henkensä ymmärsi tuon sanan merkityksen. 

Opetuslapseni kysyivät toisiltaan: "Mitä Mestari halusi sanoa tuolla sanalla?". Mutta kukaan heistä ei 

onnistunut ymmärtämään koko opetustani, vaan se pysyi heissä, kunnes koittaisi aika, jolloin se 

ymmärrettäisiin täydessä selvyydessä. 

23 Tällä kolmannella aikakaudella Sanani, joka on annettu ihmisen älyelimen avulla, on ollut 

selkeämpi ja ymmärrettävämpi ymmärryksellenne, koska olette kehittyneet. Kuinka voisin odottaa teidän 

kehittyvän ja täydellistyvän, jos olin aiemmin riistänyt teiltä hengelliset lahjanne? 

24 Jos on ihmisiä, jotka ovat menettäneet todellisen elämän merkityksen polullaan ja muuttuneet siten 

loiskasveiksi, annan heille iankaikkisen elämän mehua, jotta heistä tulee jälleen hedelmällisiä kasveja. 

25 Ihmiset, käyttäkää opetuksiani, sillä monet sanoistani jäävät "kultasulkien" tallentamatta, ja monet 

tallenteista jäävät itsekkäiden ja tietämättömien sydänten piiloon. 

26 Muistakaa, että pian ette enää kuule minua tässä muodossa ja että silloin teillä on valmiudet ottaa 

vastaan ilmestyksiäni ja ohjeitani inspiraation kautta. 

27 Voi niitä, jotka kuvittelevat vääristelevänsä aikomuksiani, sillä kun sadonkorjuun hetki koittaa, 

oikeudenmukaisuutta rakastava sirppini kohtelee heitä kuin myrkyllisiä kasveja tai rikkaruohoja! 

28 Ymmärtäkää, että olen tullut opettamaan teitä jakamaan kanssaihmistenne tuskan, jotta voitte 

valmistautua kylvämään rauhaa ja vuodattamaan parantavaa balsamia jokaiseen kärsimykseen. 

29 Katsokaa sotaa, kuinka se peittää surulla, kuin mustalla vaipalla, kansat ja kansakunnat, joiden läpi 

se kulkee. Meret, vuoret ja laaksot ovat muuttuneet veren ja kuoleman paikoiksi. Mutta teidän ei pidä 

menettää uskoanne; vaikka maailmassa vallitsee kuinka suuri sekasorto - älkää epäilkö voimianne kestää 

koettelemukset. Silloin hengellinen kohotus ja rukoustapa, joita olen opettanut teille, auttavat veljiänne ja 

sisarianne löytämään tien todelliseen valoon. 

30 Näettekö ne ihmiset, jotka elävät vain tyydyttääkseen liiallista vallanhimoa ja jotka eivät piittaa 

lähimmäistensä hengestä kunnioittamatta oikeuksia, jotka Minä, heidän Luojansa, olen heille antanut? 

Näettekö, kuinka heidän teoksensa puhuvat vain kateudesta, vihasta ja ahneudesta? Teidän on siis 

rukoiltava heidän puolestaan enemmän kuin muiden puolesta, jotka eivät tarvitse valoa niin paljon. Anna 

näille ihmisille anteeksi kaikki se tuska, jota he sinulle aiheuttavat, ja auta heitä tulemaan järkiinsä 

puhtaiden ajatustesi avulla. Älkää tehkö sumua, joka ympäröi heitä, entistäkin paksummaksi, sillä jos he 

jonain päivänä joutuvat vastaamaan teoistaan, aion kutsua tilille myös ne, jotka sen sijaan, että olisivat 

rukoilleet heidän puolestaan, lähettivät heille vain pimeyttä pahoilla ajatuksillaan. 

31 Tuntuuko teistä mahdottomalta, että jonain päivänä nämä ihmiset kuulevat omantunnon äänen? 

Minä sanon teille, että pian tulee hetki, jolloin he kolkuttavat ovelleni ja sanovat Minulle: "Herra, avaa 

meille, sillä ei ole muuta valtakuntaa kuin sinun valtakuntasi." 

32 Ihmisten elämässä paha on aina tukahduttanut hyvän. Mutta sanon teille vielä kerran, että paha ei 

tule voittamaan, vaan että rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakini tulee hallitsemaan ihmiskuntaa. 

33 Kuulkaa sanani, oi opetuslapset, sillä tulee päivä, jolloin ette enää pysty kuulemaan sitä, ja on 

välttämätöntä, että säilytätte sen merkityksen sydämissänne. Minä yksin voin sammuttaa vanhurskauden 

janonne tänä itsekkyyden ja valheiden aikana. Juokaa tätä kristallinkirkasta vettä, sillä sanon teille jälleen 

totuuden nimissä: "Joka juo tätä vettä, ei enää koskaan tunne janoa." 

34 Kun ajattelette, että annan Jumalallisen Sanani näiden kouluttamattomien mielten kautta ja että 

tuhannet sydämet löytävät siitä pelastuksen ja lohdutuksen, kumarratte tämän ihmeen edessä. 

35 Totisesti minä sanon teille: Jos Mooses kosketti sauvallaan kalliota erämaassa ja sai siitä 

pulppuamaan vettä, joka sammutti kansan janon, niin tällä kertaa olen koskettanut 

oikeudenmukaisuudellani, joka on rakkautta ja voimaa, näitä kivisiä mieliä ja sydämiä ja saanut niistä 

pulppuamaan iankaikkisen elämän vettä. 

36 Sanani on polku; kulkekaa sitä, ja rakkauteni valossa tunnette tien. Minä olen opas, joka ohjaa 

askeleesi. Ääneni, joka on omassatunnossasi, rohkaisee ja opastaa sinua, ja ihmeeni sytyttävät uskosi. 

37 Minun lakini on kaikkina aikoina ollut ääni, joka on johdattanut kansat valoon. Ihmiset, jotka olen 

lähettänyt kansanjoukkojen johtoon, ovat olleet esimerkkejä uskosta, uskollisuudesta ja kestävyydestä, ja 

he ovat jatkuvasti näyttäneet ihmisille oikean tien. 

38 Omistautukaa rakkaudella opetukseni tutkimiseen, sillä vähitellen lähestytte aikaa, jolloin teillä ei 

ole muuta opasta kuin omatuntonne eikä muuta paimenta kuin Henkeni. 
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39 Kunnes saavutat täydellisen varustuksen, tarvitset jonkun, joka auttaa sinua eteenpäin ja ohjaa 

askeleesi hyvälle tielle. Siksi valitsen keskuudestanne joitakin lapsiani seurakuntien tai suurempien 

ryhmien johtajiksi. Kuinka vaikea tämä tehtävä onkaan ja kuinka vakava vastuu siitä onkaan! Autuaita 

ovat ne, jotka täynnä intoa, kuuliaisuutta ja pelkoa johtavat veljiään ja sisariaan Minun tielläni, sillä silloin 

heidän maljansa on vähemmän katkera, kun seurakunnan jäsenet painavat heitä alas kuin raskasta ristiä. 

Seison heidän rinnallaan, kun he ovat lähellä romahtaa vastuunsa painon alla, enkä koskaan anna heidän 

kaatua. 

40 Siunattuja olkoot myös ne uskonveljet ja -sisaret, jotka kuuliaisesti seuraavat niiden askelia, jotka 

"vahtivat" ja kärsivät, jotta he eivät poikkeaisi askeltakaan tehtäviensä täyttämisen tieltä. 

41 Yhdistykää totuudessa, ja kuulette selvästi Jumalallisen Paimenen äänen, joka ohjaa teitä askel 

askeleelta Taivaalliseen esteeseen. 

42 Kaikki valmisteltiin, jotta voisitte kuulla Minua kolmannella aikakaudella ihmisälyn avulla. Ne, 

jotka ovat kuulleet Minua tällä tavalla, olivat jo ennalta määrättyjä siihen. 

43 Kaikki eivät odottaneet minua, ja vielä vähemmän siinä muodossa, jossa minä ilmoitin itseni; sillä 

sanani oli salattu teiltä, ja te unohditte lupaukseni palata. Mutta minä, jolle aika ei kulje, olen täyttänyt 

teille antamani lupauksen. Nyt Sanani ilmoittaa teille uudesta ilmestysten ajasta, joka vapauttaa teidät 

kaikesta orjuudesta. Ei enää kahleita, ei enää orjuutta, ihmiskunta! 

44 Ensimmäisellä kerralla minulle riitti yksi mies johdattamaan teidät lupauksen maahan. Toisella 

kerralla kaksitoista opetuslasta valmistautui levittämään opetustani ja opettamaan ihmisille oikeaa tietä. 

Nyt valmistan suuren uskon kansan, joka on pukeutunut armooni ja joka on lahjakas Sanallani, tuomaan 

maailman kansoille ja maille iankaikkisen elämän leipää, joka ruokkii hengellisesti tarvitsevia ja niitä, 

jotka janoavat vanhurskautta. 

45 Jätän sydämeenne rakkauden ja totuuden leivän jaettavaksi ihmisten kanssa, sillä he ovat 

ulkonäöltään vahvoja, mutta juhlavaatteidensa, loistonsa ja voimansa takana heillä on heikko, sairas ja 

väsynyt sielu. 

46 Katso, tässä minä olen keskuudessanne, olen täyttänyt lupaukseni. Tulen Jumalana, Isänä, 

Mestarina ja Ystävänä. 

47 Uutisen tullessani monet ovat kääntyneet (pyhien) kirjojen ja historiankirjoituksen puoleen 

löytääkseen vahvistuksen uudelle tulemiselleni, ja kaikki ovat kertoneet heille, että läsnäoloni on totta. 

Tuntuuko teistä oudolta, että olen nyt tullut hengessä? Ymmärtäkää, että nyt ei ole enää oikea aika 

"Sanan" tulla ihmiseksi ja asua keskuudessanne. Tämä rakkauden opetus kuuluu menneisyyteen. Elätte 

nykyään Pyhän Hengen aikakautta. 

48 Tämä on hengellisen kohoamisen aikaa, jolloin teidän on valmisteltava sielunne, jos haluatte nähdä 

tai tuntea Minut; sillä te ette saa kysyä keneltäkään, onko totta, että Minä olen keskuudessanne. Eikö teillä 

ole henkeä tai herkkyyttä? Eikö teillä ole sydäntä eikä aisteja? Keneltä te sitten kysytte, onko minun 

ilmestymiseni teidän keskuudessanne tosiasia? Älkää kehdatko kysyä siitä oppineilta, sillä he eivät tiedä 

Minusta mitään. Muista: Kun toisen aikakauden vallanpitäjät yllättyivät Läsnäolostani ja kun 

kirjanoppineet olivat hämmentyneitä ja papit tuomitsivat Minut, nöyrät ja yksinkertaiset mielet kuulevat 

Sanani kaiun sydämensä sisimmässä. Niille, jotka kuulevat minua tällä hetkellä ja jotka eivät kykene 

ymmärtämään läsnäoloani tässä ilmentymässä, sanon, että jos he epäilyksistään ja vastahakoisuudestaan 

huolimatta haluavat tietää, puhunko minä, heidän tulisi koetella opetustani soveltamalla sitä. että he 

tutkivat Sanaani, että he puhdistavat sydämensä ja mielensä, että he etsivät vihollisensa ja antavat hänelle 

anteeksi, että he pesevät spitaalisen haavan, että he lohduttavat surevaa - silloin he tietävät itsestään, 

olinko se Minä, Kristus, joka puhuin näiden ihmishuulten kautta. 

49 Omatuntosi kertoo sinulle, onko tämä sana Jumalalta vai ihmiseltä. 

50 Kun puhun ihmisen ymmärryselimen kautta, en ole piilossa, päinvastoin, paljastan itseni sen 

kautta. 

51 Silloin sanoin teille: "Puun tunnistaa hedelmistään". Tunnistakaa ne hedelmät, joita Opetukseni 

antaa; tieteen hylkäämistä sairaista tulee terveitä, rappeutuneet tekevät parannuksen, pahantahtoiset 

uudistuvat, epäilijöistä tulee kiihkeitä uskovia, materialistit henkistyvät. Ne, jotka eivät näe näitä ihmeitä, 

tekevät niin, koska he pitävät kiinni sokeudestaan. 
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52 Ihmiskunta viljelee monia "puita"; ihmisten nälkä ja kurjuus saavat heidät etsimään niistä varjoa ja 

hedelmiä, jotka tarjoavat heille pelastusta, oikeutta tai rauhaa. Nämä puut ovat opetuksia ihmisiltä, joita 

usein inspiroivat viha, itsekkyys, vallanhimo ja suuruudenhulluus. Niiden hedelmiä ovat kuolema, veri, 

tuhoaminen ja ihmisen elämän pyhimmän asian, uskon, ajatuksen ja puheen vapauden, häpäiseminen - 

toisin sanoen hengen vapauden riistäminen. 

53 Pimeät voimat nousevat taistelemaan valoa vastaan. 

54 Kiinnitin huomionne, kun ilmoitin teille, että tulisi aika, jolloin aatteelliset sodat, opit ja 

veljessodat puhkeaisivat, levittäytyisivät kansakunnasta toiseen ja jättäisivät nälän ja tuskan jäljen 

ihmiskunnan keskuuteen. Ja että tämä olisi se aika, jolloin tulisin "pilvessä", toisin sanoen hengellisesti. 

55 Hetkeä ennen kuin kuolin ristillä, puhuin Jeesuksen huulilla: "Kaikki on täytetty." Tämä oli 

viimeinen sanani ihmisolentona, sillä henkisesti ääneni ei ole koskaan lakannut, sillä "Sanani" lauloi 

rakkauden konserttia kaikkien olentojen kanssa niiden luomisesta lähtien. 

56 Tällä hetkellä puhun teille ihmisäänenkantajan välityksellä; vuoden 1950 jälkeen keskustelen 

kanssanne hengestä henkeen ja tuon tietoonne suuria ihmeitä ja ilmestyksiä. Mutta tulen aina puhumaan, 

koska olen Ikuinen Sana. 

57 Teidän on oltava valmiita opettamaan veljillenne ja sisarillenne, mitä olette oppineet Minulta, eikä 

tule olemaan mitään kysymystä, vaikka se olisi kuinka syvällinen, johon ette vastaisi oikein - edellyttäen, 

että olette nöyriä, jotta ette menetä armoani. 

58 Rakkaus, puhukaa, kun teidän on pakko - olkaa hiljaa, kun se on sopivaa, älkää kertoko 

kenellekään, että olette valittujani. Vältä imartelua äläkä tee tunnetuksi hyvää, jota teet. Työskennelkää 

hiljaisuudessa ja todistakaa rakkauden teoillanne opetusteni totuudesta. 

59 Rakastaminen on kohtalosi. Rakastakaa, sillä tällä tavoin voitte pestä pois virheenne sekä 

nykyisestä elämästänne että menneistä elämistä. 

60 Älkää sanoko, että olen köyhyyden tai surun Jumala, koska ajattelette, että Jeesusta seurasi aina 

sairaiden ja kärsivien joukko. Etsin sairaita, murheellisia ja köyhiä, mutta se on täyttääkseni heidät ilolla, 

terveydellä ja toivolla, sillä minä olen ilon, elämän, rauhan ja valon Jumala. 

61 Jos joku on sanonut teille, että on olemassa syntejä, joita minä en anna anteeksi, hän ei ole kertonut 

teille totuutta. Suuria rikkomuksia varten on suuria puhdistuksia, ja vilpittömän katumuksen myötä on 

rajattomasti anteeksiantamustani. Sanon teille jälleen, että te kaikki tulette luokseni. 

62 Tänä aikana liittoani kanssanne ei sinetöidä verellä, kuten tapahtui Egyptissä, kun kansani merkitsi 

talojensa ovet esikoiskaritsan verellä, tai kuten tapahtui myöhemmin toisella aikakaudella Jeesuksen, 

Jumalan Karitsan, sinetöidessä verellään hengellisen liiton Mestarin ja hänen opetuslastensa välillä. 

63 Nyt haluan, että lähdette liikkeelle rakkaudesta, omantunnon valon ja henkistymisen ihanteen 

ohjaamina, jotta viattoman ihmisen veri ei sinetöisi tätä liittoa. Se on Henkeni valo ja teidän valonne, jotka 

yhdistyvät yhdeksi kirkkaaksi hehkuksi, yhdeksi valonsäteeksi. 

64 Tie, jonka Mooses näytti väkijoukoille meren ja erämaan läpi johdattaakseen heidät Luvattuun 

maahan, on vertauskuvallinen ohjeille, jotka edelsivät niitä opetuksia, jotka paljastin teille Jeesuksen 

kautta - opetuksia, jotka alkoivat Betlehemin seimestä ja päättyivät Golgatalla. 

65 Tällä hetkellä teidän on lähdettävä liikkeelle ja opetettava opetuksiani; sitä tehdessänne teidän on 

tuntea myötätuntoa lähimmäisenne sydäntä kohtaan suurimmalla kunnioituksella, sillä ihmisen sydän on 

temppelini. Jos sinne astuessasi löydät sammuneen lampun tai kuihtuneen kukan, sytytä lamppu ja kastele 

kukka, jotta hengen valo ja tuoksu olisivat jälleen läsnä tuossa pyhäkössä. Mutta älä halua korjata 

hedelmää heti. Kun kylvät siemenen maahan, itääkö se heti vai kantaako se heti hedelmää? Miksi siis 

haluatte korjata sadon ihmissydämestä, joka on kovempi kuin maa, samana päivänä, jona kylvitte sen? 

66 Sinun on myös tiedettävä, että aivan kuten aineellisessa maaperässä on eroja, myös ihmisissä on 

eroja. Usein kylvät, ja kun olet jo menettänyt kaiken toivon, että siemenesi nousee, yllätyt, koska näet sen 

nousevan, kasvavan ja kantavan hedelmää. Toisinaan luulet kylväneesi hedelmälliseen peltoon etkä näe 

siemenen itävän. Jos kohtaatte niin kovaa maaperää, että se vastustaa ponnistelujanne, jättäkää se Minulle, 

ja Minä, Jumalallinen Maanviljelijä, teen siitä hedelmällisen. 

67 Puhun teille vertauskuvin, jotta voisitte pitää opetukseni muistissanne. En halua, että tunnette 

itsenne orvoiksi ilman perintöä vuoden 1950 jälkeen. Jos ääneni on silloin hiljainen, monet tulevat 

edelleen kaipaamaan minua. Mutta ääntäni ei enää kuulla tässä muodossa. - Kansalle koittaa heikko hetki, 
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jolloin miehet ja naiset ovat hämmentyneitä. Kun heidän hämmennyksensä saavuttaa huippunsa, annan 

läsnäoloni näkyä kaikessa loistossaan. Silloin jokainen, joka on valmistautunut, avaa silmänsä ja tuntee 

opetukseni totuuden. Nämä ovat niitä, jotka näkevät minut ja todistavat läsnäolostani keskuudessanne. 

68 Valmistelen teitä näihin aikoihin, sillä kun ette enää kuule Sanaani, kiusaukset hyökkäävät 

sydämiinne ja käyttävät heikkouttanne hyväkseen näyttääkseen teille monia tapoja. Teidän pitäisi sitten 

käyttää muistianne etsiäksenne Sanaani ja pysyä kirjoissa, joita kirjoitetaan, jotta voitte löytää sieltä 

rohkeutta, jota hengeltänne puuttuu. Silloin ymmärrätte, että elätte puhdistuksen aikaa. 

69 Olet vielä heikko, mutta sinusta tulee taas vahva. Sillä siihen aikaan tulee olemaan hallitsijoita, 

jotka vapisevat kansani vallan edessä. Milloin nämä tapahtumat tapahtuvat? Kun tämä kansa lisääntyy, sen 

henkistyminen ja sen hengellisten lahjojen avautuminen saavuttaa korkean asteen. Silloin huhut 

auktoriteetistasi leviävät. Nämä huhut kulkevat kansakunnasta toiseen, ja silloin ilmestyy uusi farao, joka 

yrittää orjuuttaa teidät onnistumatta siinä; sillä tämä on hengen vapauden aikaa maan päällä. Kansani 

ylittää panettelun ja epäoikeudenmukaisuuden autiomaan, mutta se ei taivu tuskan edessä, vaan kulkee 

tiensä askel askeleelta, ja henkensä aarrearkussa se kantaa mukanaan sen ainoan kirjan opetusta, joka on 

ilmoitettu ihmisille kolmena aikakautena - kolmen testamentin valoa, jotka ovat Jumalan laki, rakkaus ja 

viisaus. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 114  
1 Aina kun tämä epäilevä, epäuskoinen ja materialistinen ihmiskunta kohtaa jumalallisen 

ilmoituksen tai sen, mitä se kutsuu ihmeeksi, se etsii välittömästi syitä tai todisteita osoittaakseen, ettei 

yliluonnollista työtä ole tapahtunut eikä sellaista ihmettä ole ollut. Kun esiintyy henkilö, joka osoittaa 

epätavallisia hengellisiä kykyjä, häntä pilkataan, häntä epäillään tai hänen äänensä vaiennetaan 

välinpitämättömyydellä. Ja kun Luonto Jumaluuteni välineenä puhuu oikeudenmukaisuuden äänensä ja 

hälytyshuutonsa ihmisille, he luulevat kaiken olevan sattuman syytä. Mutta ihmiskunta ei ole koskaan 

ollut niin tunteeton, kuuro ja sokea kaikelle jumalalliselle, hengelliselle ja ikuiselle kuin näinä aikoina. 

2 Miljoonat ihmiset kutsuvat itseään kristityiksi, mutta suurin osa heistä ei tunne Kristuksen 

opetusta. He väittävät rakastavansa kaikkia tekojani, joita tein ihmisenä, mutta uskomalla, ajattelemalla ja 

tarkastelemalla asioita he osoittavat, etteivät he tunne opetukseni ydintä. 

3 Opetin teille hengen elämää, paljastin teille sen sisältämät kyvyt; tätä varten minä tulin maailmaan. 

4 Paransin sairaita ilman mitään lääkkeitä, puhuin henkien kanssa, vapautin riivatut oudoista ja 

yliluonnollisista vaikutuksista, keskustelin luonnon kanssa, muutuin ihmisolentona henkiolennoksi ja 

henkiolentona taas ihmisolennoksi, ja jokaisella näistä teoista oli aina tavoitteena näyttää teille tie hengen 

kehittymiseen. 

5 Ihmiset ovat salanneet opetukseni todellisen hengellisen sisällön näyttääkseen teille sen sijaan 

Kristuksen, joka ei ole edes kuva Hänestä, joka kuoli antaakseen teille elämän. 

6 Tänään koette seurauksen siitä, että olette etääntyneet Mestarista, joka opetti teitä. Tuska ympäröi 

sinua, köyhyytesi masentaa sinua, tietämättömyys piinaa sinua. Mutta on tullut aika, jolloin ihmisessä 

uinuvat kyvyt ja lahjat heräävät ja julistavat sanansaattajien tavoin, että uusi aika on koittanut. 

7 Uskonnolliset yhteisöt, tiede ja ihmisten oikeus pyrkivät estämään sen etenemisen, joka on heille 

vieras ja haitallinen vaikutus. Mutta mikään voima ei voi pysäyttää hengen heräämistä ja edistymistä. 

8 Vapautumisen päivä on lähellä. 

9 Myös tänä aikana minulla on ollut profeettojani, niin kuin minulla on ollut heitä menneinä aikoina. 

Jokainen äänenkantaja on ollut profeetta, sillä hänen suunsa kautta olen puhunut teille siitä, mikä on 

tuleva. 

10 Tämän kolmannen aikakauden Sanani, joka on koottu kirjoituksiin, sisältää monia profetioita 

huomispäivän ihmiskunnalle. Olen ennustanut teille, mitä tulee tapahtumaan, kun monta vuotta on 

kulunut, ja olen puhunut teille koettelemuksista, joita tulee tapahtumaan toisina aikakausina. Todistaakseni 

teille ennustusteni totuuden olen antanut teille joitakin, joiden olette jo nähneet toteutuvan. Siksi tämän 

kansan keskuudessa on järkkymättömän uskon sydämiä, jotka ovat kokeneet Sanani täyttymisen ihmeen ja 

ilon vallassa. 

11 Ei ainoastaan äänenkantaja ilmestymiseni aikana ole profeetta tänä aikana. Kun tämä kansa 

herättää henkensä, kun se kuuntelee minua, se on tuntenut uinuvien hengellisten lahjojensa heräämisen ja 

siitä on tullut profeetta. Jotkut näkevät, toiset kuulevat, ja toiset taas jumaloivat. 

12 Mestari sanoo sinulle: Valmistautukaa, avautukaa hengellisistä lahjoistanne, sillä ne opastavat teitä 

valon tiellä, jotta teoissanne, sanoissanne ja ajatuksissanne olisi aina se olemus, joka tulee totuudesta. 

13 Historia on säilyttänyt antiikin profeettojen nimet, joista monet ennustivat aikoja, joita parhaillaan 

elätte. Joelista Johannekseen he ovat ennustaneet ihmiskunnan historian teitä varten. 

14 Nuo nimet muistetaan jälleen, kun kansat vähitellen heräävät totuuteen, jonka lähettämäni henkilöt 

olivat jo paljastaneet teille. 

15 Tänään kerron teille, että uusien opetusteni profetiat liittyvät aiempien aikojen profetioihin, sillä ne 

kaikki puhuvat teille yhtenä ilmestyksenä. 

16 Autuaita ovat tämän ajan lapset, jotka uskossaan, kiihkossaan ja rakkaudessaan Isää kohtaan 

muistuttavat noita aikaisempia profeettoja, sillä heidän suunsa kautta Henkeni puhuu tämän ajan ja 

tulevien aikojen ihmisille. 

17 Älkää hävetkö, kun kerron teille, että nimenne eivät jää historiaan. Jos olet jo nöyrä, osaat osoittaa 

armoa oikealla kädelläsi ja pitää huolen siitä, ettei vasen käsi saa tietää. 

18 Rukoilkaa, ihmiset, antakaa Sanani valon valaista teitä, jotta omantuntonne valo ohjaisi teitä 

kaikilla teillänne. 



U 114 

26 

19 Tänään olen kutsunut teitä kirkkauteni perillisiksi, koska teidän on määrä saada valtakuntani. 

20 Kun lähditte Minusta, teille annettiin kaikki tarvittavat ominaisuudet kulkea elämän laajaa polkua 

ja palata lähtöpisteeseen. Mitään näistä lahjoista ei hankittu matkan varrella, vaan sielulla oli kaikki alun 

alkaen sen alkuperästä. Omatunto on sielussa synnynnäinen, se on valoa. Se neuvoo sitä lakkaamatta 

hankkimaan ansioita, jotka auttavat sitä palaamaan Isän luo. 

21 Toisinaan sielu harhailee polulta, sitten se löytää sen uudelleen; lyhyen aikaa se etenee nopeasti, 

sitten se viipyy taas. Syynä tähän on se, että ei ole olemassa pidempää polkua eikä polkua, joka sisältäisi 

enemmän koettelemuksia kuin sielun kehityksen polku. 

22 Kuinka paljon vahinkoa onkaan tullut niille, jotka uskovat, että he voivat päästä hengelliseen 

taivaan valtakuntaan kuoleman hetkellä! Nämä sielut eivät kykene näkemään sen ulkopuolelle, mitä he 

ovat luoneet mielikuvituksessaan tässä elämässä. 

23 Kun Dimas, joka tunnisti Jeesuksen voiman, tunnusti ristiltään uskonsa Kristuksen jumaluuteen ja 

pyysi nöyrästi häntä muistamaan syntisen, hän lupasi viedä hänet paratiisiin samana päivänä, kun hän 

näki, miten tämä mies saavutti sillä hetkellä puhdistuksen katumuksen, uskon ja tuskan kautta. 

24 Mestari halusi saada teidät ymmärtämään, että kun sielu puhdistaa itsensä, se nousee rauhan ja 

valon alueille, joista käsin se voi täyttää Isän rakkauden innoittamana veljiensä ja sisartensa rakastamisen 

tehtävän, joka on ainoa hengellinen tikaporras, jolla voi saavuttaa täydellisen valtakunnan. 

25 Kaikilla teistä on oikeus saada valtakuntani, kaikkien teidän on määrä tulla luokseni - vaikka 

olisitte suurimpia syntisiä ja epätäydellisiä - heti kun olette Dimaksen tavoin rakkautenne ja uskonne, 

nöyryytenne ja toivonne kautta saavuttaneet tuon rauhan maailman. Siitä lähtien alatte tarjota 

Jumalallenne niitä tekoja, jotka ovat Hengen täydellinen kunnianosoitus Isälle, joka loi teidät niin suurella 

rakkaudella ja joka on määrännyt teidät elämään hänen kanssaan täydellisyydessä. 

26 En ole jättänyt ketään perinnöttömäksi, heissä kaikissa on lahjoja, jotka saavat heidät jonain 

päivänä katumaan syntejään ja loukkaamaan Minua, ja myöhemmin nämä saavat heidät innostumaan 

suurimmista teoista. 

27 Vielä kerran paljastan itseni keskuudessanne. Jokainen sielu on Herran temppeli, jokainen mieli on 

Korkeimman asuinpaikka, jokainen sydän on jumalallisen paimenen pyhäkkö, joka johdattaa lampaansa 

iankaikkiseen elämään. Herra tutkii sielut oikeudenmukaisuudellaan ja puhdistaa ajatukset valollaan. 

28 Totisesti sanon teille, etten ole vierailija, vaan olen sielunne ikuinen asukas, olen valo ja nykyinen 

elämä sisällänne. Kuka voisi sammuttaa valoni hengessänne? Anna siis tämän loistavan tähden näyttäytyä 

polullasi. 

29 Voi, jos ihmiset vain seuraisivat Minun Tahtoani ottamalla esikuvakseen Jeesuksen, joka maan 

päällä teki vain Taivaallisen Isänsä Tahtoa - kuinka suuria ja kauniita olisivat henkenne ilmentymät 

teoissa, sanoissa tai ajatuksissa! 

30 Valmistan asuinpaikkani ihmisten sisällä - sekä niissä, jotka rakastavat minua, että niissä, jotka 

eivät tunne minua, jotta valoni saisi sielunne valtakunnakseen. Tunne valoni, josta on tullut ilmestys ja 

opetus. Se on luvatun Lohduttajan sanoma, sen, jonka ilmoitin teille tulevan. Kauan odotettu Yksi on nyt 

täällä, Hän odottaa vain, että ihmisten uinuva sydän herää ja loistaa heissä kuin uuden aamunkoiton valo. 

Silloin huomaatte, että vaikka aikaa on kulunut, totuus on edelleen sama, koska se on muuttumaton. 

Totuus on Jumala, ja voitte löytää siitä todisteita luonnosta, joka on yksi Luojanne monista ilmentymistä. 

Ja aivan kuten näytän itseni luonnon kautta, haluan myös paljastaa itseni sinussa. 

31 Ihmiskunta, herää! Tutkikaa Hänen sanaansa, joka oli tuleva ja joka nyt on teidän keskuudessanne! 

Hän, joka ravitsee sieluja, on nyt täällä. Hän, joka valaisee evoluutionne tietä, lähettää parhaillaan valoaan 

korkeudesta ja käyttää ihmisaivoja kääntääkseen jumalalliset inspiraatiot sanoiksi - sanoiksi, jotka 

tavoittavat kärsivän sydämen, hämmentyneen sielun, sairaan ja nälkäisen. Se, joka ottaa tämän valon 

vastaan sielussaan, näkee sen voimien lisääntyvän. Jumalallinen voimani liikuttaa maailmankaikkeutta ja 

tulee luoksesi hellästi. Jokainen näistä viesteistä on ajatus Herralta. 

32 Ihmiset, pelastan teidät ja saan teidät tulemaan täydelliseksi lähettimeksi, joka ilmentää paremmin 

tahtoani. Oi opetuslapset, jotka kuulette Minua näinä hetkinä, jos ette voi ymmärtää kaikkea, tuntekaa 

ainakin tämä rakkaus, tämä elämän säteily, joka tulee luoksenne. Minun valoni pelastaa teidät tänä aikana. 
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33 Mitä suuruutta ihmisellä voisi olla ilman jumalallista? Minun valoni on se, joka kaunistaa kaikkea 

olemassa olevaa. Antakaa sen loistaa olemuksessanne ja teoissanne, ja te tulette tuntemaan autuuden, joka 

syntyy siitä, että elätte Minun seuraajissani. 

34 Ymmärtäkää, että vaikka olen "Sana", en ole vain Sana vaan myös teko. Annoin teille todisteen 

tästä, kun minusta tuli ihminen asuakseni kanssanne ja ollakseni teille esimerkki. Minusta tuli totuudessa 

ihminen, mutta kun tämä ruumis muodostettiin, se ei tehnyt pienintäkään syntiä eikä siinä ollut 

pienintäkään virhettä. Se oli todellinen temppeli, jonka sisältä "Jumalan sana" tuli esiin. Hän, joka herätti 

nöyrät ja paransi sairaat sanalla - Hän, joka siunasi lapset ja istui köyhien pöytään, on Hän, joka nyt tulee, 

on sama "Sana". Se on Totuuden Valo, jonka näitte ilmestyvän idässä ja jonka säteily valaisee nyt länttä. 

Nykyään en ilmesty ruumiillistuneena ihmisenä, vaan osoitan itseni valmistelemieni ihmisten kautta, jotka 

ovat syntyneet täyttämään tämän tehtävän. Totisesti sanon teille, että ne, joiden kautta olen antanut teille 

Sanani, olen valmistanut sitä varten jo ennen kuin he tulivat maan päälle. Sitten ohjasin niitä niiden 

syntymästä lähtien, ja nyt kun käytän niitä, jatkan niiden kouluttamista. 

35 Haluan puhua teille monista hengellisistä aiheista, mutta te ette vielä ymmärrä niitä. Jos 

paljastaisin teille, millaisiin koteihin olette laskeutuneet maan päällä, ette pystyisi käsittämään, miten 

olette eläneet sellaisissa paikoissa. Nykyään voitte kieltää tuntevanne hengelliset sfäärit, sillä niin kauan 

kuin sielunne on ruumiillistunut, menneisyyden tunteminen on sille kielletty, jottei siitä tulisi turhamainen, 

masentunut tai epätoivoinen uuden olemassaolonsa edessä, jossa sen on aloitettava uudelleen kuin uudessa 

elämässä. Vaikka haluaisitkin, et voisi muistaa; sallin sinun vain säilyttää aavistuksen tai intuition siitä, 

mitä paljastan sinulle, jotta voisit sinnikkäästi pysyä elämän taistelussa ja kestää koettelemukset 

vapaaehtoisesti. 

36 Saatatte epäillä kaikkea, mitä kerron teille, mutta tuo hengellinen sfääri oli todella kotinne niin 

kauan kuin olitte henki. Olette olleet sen paikan asukkaita, jossa ette tunteneet kärsimystä, jossa tunsitte 

Isän kirkkauden olemuksessanne, sillä hänessä ei ollut vikaa. Mutta teillä ei ollut ansioita, ja siksi teidän 

oli välttämätöntä jättää tuo taivas ja tulla alas maailmaan, jotta sielunne voisi saavuttaa tuon valtakunnan 

ponnisteluillaan. Mutta vajositte moraalisesti yhä enemmän ja enemmän, kunnes tunsitte olevanne hyvin 

kaukana jumalallisesta ja hengellisestä, alkuperästänne. 

37 Minun - Mestarin - ääneni on aina puhunut teille opettaakseen teitä; olette tunnistaneet sen 

rakastavasta luonteestaan. Mutta kun olet pitänyt kiinni virheistäsi, kipu on armottomana opettajana tehnyt 

sinut tietoiseksi tottelemattomuudestasi. Yksi piikki tänään ja toinen huomenna - näin otsaasi on vähitellen 

muodostunut surullisen kokemuksen seppele. Miksi ette opi rakkautta Minulta ja anna ohjata itseänne 

ohjeillani, jotka eivät satuta ketään, vaan pikemminkin tekevät sydämenne ystävällisiksi, kun ne sanovat 

teille: "Rakastakaa toisianne"? Se, joka rakastaa lähimmäistään, rakastaa Isää hänessä. 

38 Rakastin sinua ennen kuin olit olemassa, hyväilin sinua itsessäni, ja kun synnyit, annoin sinun 

tuntea jumalallisen hellyyttäni. Jos rakastat myös Isääsi, sinun on rakastettava suurempia ja pienempiä 

veljiäsi ja sisariasi tietäen, että jokainen olemassa oleva ihminen on olemassa, koska Jumala on niin 

halunnut, ja että jokainen luotu on jumalallisen ajatuksen (näkyvä) muoto. Muistakaa lisäksi, että te ette 

ole vain ihmisten veljiä ja sisaria, vaan että on monia luotuja, jotka ovat teidän veljiänne ja sisarianne, 

vaikka heillä ei ole henkeä, ja joita voitte kutsua vähäisemmiksi, mutta jotka eivät siksi lakkaa olemasta 

Isänsä sama, joka loi teidät. Tunne paikkasi elämän keskellä, jotta voit täyttää tehtäväsi asianmukaisesti. 

39 Kun henkenne hyväksyy opetusteni valon totuudessa, kaipaatte taivasta paljon enemmän kuin nyt 

maan tavaroita. Hän, joka kaipaa taivaan hyveitä saavuttaakseen henkensä ylösnousemuksen, tuntee 

sisäisen liekin, joka valaisee häntä, ja kuulee sisällään rakkauden virren Isäänsä kohtaan. Tämä valo saa 

teidät tuntemaan Hänen läsnäolonsa, joka asuu sisällänne ja joka näyttää teille lyhimmän tien, joka johtaa 

Luvattuun maahan, ja poistaa teidät siten niiltä poluilta, joille ihmiset ovat jättäneet tuskan jälkiä kautta 

aikojen. 

40 Kerran, kun olin opetuslasteni keskuudessa ja lähtöni oli jo lähellä, sanoin heille eräässä 

tilanteessa: "Katso, pian teillä ei ole minua enää keskuudessanne, sillä minä menen Isän luo, jonka luota 

olen tullut." Teille sanon nyt: Toimi kuten minä, ja taivas on sinun, jopa vähemmälläkin kuin mitä minä 

tein - jos haluat. 

41 Astukaa tämän ikuisen aamunkoiton valoon, niin ettette enää näe yötä, sillä valaistuneiden 

sielussa, niiden sielussa, jotka ovat kuunnelleet opetuksiani, ei saa esiintyä pimeyttä. Kuten yö on 
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aineellistuneen sielu, niin aamunkoitto on sen sielu, joka tavoittelee henkistymistä. Anna sielusi paljastaa 

valonsa, joka on kuin antaisit Minun loistaa. 

42 Olkaa opettajia siinä, mitä olen opettanut teille, mutta olkaa ensin kuurot kiusausten äänelle, 

kevytmielisyyden ja turhuuksien maalliselle melulle. Kuunnelkaa ääntäni hiljaisuudessa, niin saatte 

viestini. 

43 Kukaan ei eksy; jotkut saapuvat aikaisemmin osoittamalleni polulle, ja toiset saapuvat 

myöhemmin seuraamilleen poluille. Kaikissa uskonnoissa ihminen voi ottaa vastaan sen opetuksen, jota 

hän tarvitsee tullakseen hyväksi. Mutta jos hän ei saavuta tätä, hän syyttää uskontoa, jota hän tunnustaa, ja 

pysyy sellaisena kuin on aina ollut. Jokainen uskonto on polku; toiset ovat täydellisempiä kuin toiset, 

mutta kaikki tähtäävät hyvyyteen ja pyrkivät Isän luokse. Jos jokin asia ei tyydytä teitä tuntemissanne 

uskonnoissa, älkää menettäkö uskoanne Minuun. Vaeltakaa rakkauden tiellä, niin löydätte pelastuksen, 

sillä rakkauden voima valaisee polkuni. 

44 Näin valmistan asuinpaikkani, temppelini. Kun puhun asunnostani, en puhu ruumiistanne vaan 

sielustanne, sillä rakennan tämän kodin ikuisille perustuksille, en katoavalle. 

45 Monet ovat tulleet tähän ilmentymään nälkäisinä tälle Elämän Sanalle, kun taas toiset eivät vielä 

ymmärrä näitä opetussanoja. Kosketan heitä, jotta he janoavat ja janoavat rakkautta ja etsivät valoani. 

46 ihmiskunta, näen, että pelkäät myrskyä, joka raivoaa ylläsi. Älkää pelätkö sitä, sillä minä rauhoitan 

sen, jos uskotte minuun ja kuuntelette ääntäni. Jos ette vielä osaa kuunnella hiljaisuudessa, tulkaa ja 

oppikaa Minulta, joka opetan teitä näiden valmisteltujen ymmärryksen elinten kautta, tai odottakaa, että 

tämä viesti saavuttaa teidät hengestä henkeen. Tämä viesti on valoa kaikille uskonnoille, kaikille lahkoille 

ja uskontokunnille sekä erilaisille tavoille johtaa ihmisiä. Mutta mitä te, opetuslapset, olette tehneet 

sanalleni? Näinkö haluatte puun kukkivan? Anna sen kukkia, sillä he ilmoittavat, että se kantaa 

myöhemmin hedelmää. Miksi piilotatte näitä viestejä ettekä tuo maailmalle tämän uuden aikakauden 

yllätystä tämän hyvän uutisen avulla? Miksi ette uskalla kertoa maailmalle, että Kristuksen ääni kuuluu 

keskuudessanne? Puhukaa ja todistakaa opetuksestani rakkauden teoillanne; sillä jos jotkut sulkevat 

korvansa, jotta eivät kuulisi teitä, toiset avaavat ne, ja äänenne on silloin heille yhtä suloinen ja sointuva 

kuin satakielen laulu. 

47 Tämän ajan Sanani ei pyyhi pois niitä sanoja, jotka annoin teille toisella aikakaudella. Aikakausia, 

vuosisatoja ja aikakausia kuluu, mutta Jeesuksen sanat eivät mene ohi. Tänään selitän ja paljastan teille 

sen merkityksen, jonka kerroin teille silloin ja jota ette ymmärtäneet. 

48 Olen sama kylväjä kuin ennenkin; tänään kylvän ja huomenna niitän hedelmän, mutta Totuuteni on 

sama kuin aina ennenkin. Ette elä ainoastaan maan leivästä, vaan myös opetuksistani. Ruumiisi vajoaa 

maan kohtuun, mutta sielullesi minä sanon: "Nouse ja vaella, palaa Isäsi luo." 

49 Minun "Sanani" on jo tullut ihmiseksi toisena aikana opettamaan teitä esimerkin kautta 

rakastamaan teitä; sillä jos olisin opettanut teitä vain sanoin, maailma olisi sanonut: "Vain sanoja, ei 

tekoja." Olin keskuudessanne opettamassa teitä, sillä sitä varten olin tullut. Mitä sellaista voisin oppia 

miehiltä, mitä en itse tiennyt? Ei mitään. Omistin elämäni ihmiskunnalle. Temppeleissä minä olin valo 

lainopettajien joukossa. Kolme vuotta ennen kuin lähdin jälleen maan päältä, lähdin opettamaan ihmisiä 

pelloilla, meren tai jokien rannoilla ja torilla. Puhuin kaikille, en kieltänyt opetustani keneltäkään. 

50 Tänään sanotte Minulle: "Mestari, maailma on yhä samanlainen uhrauksestasi, Sanastasi ja 

vuodatetusta verestäsi huolimatta." On totta, että ihmiset ovat vuodattaneet vertaan, kunnes maa on 

kastunut siitä. Se ei ole tapahtunut rakkaudesta, vaan ahneudesta ja ilkeydestä. He ovat vuodattaneet verta 

lähimmäisiltään, joita he eivät rakasta. 

51 Monet tekevät Minusta kuvan ja peittävät sen silkillä, kullalla ja jalokivillä, samalla kun he antavat 

köyhien kuolla nälkään ja kylmyyteen; mutta Jumalallinen suunnitelmani on vahvempi kuin ihmisten 

kovasydämisyys, ja se toteutuu. Voi niitä, jotka valehtelevat! Heidän olisi parempi tunnustaa 

syyllisyytensä sen sijaan, että he tuntevat itsensä muita paremmiksi, sillä heidän omatuntonsa ei jätä heitä 

rauhaan edes nukkuessaan. Ne, jotka yrittävät peittää häpeän tahrat tekopyhyyden viitalla, ovat 

valkopestyjä hautoja, jotka kätkevät sisimmässään lahoa. Voi teitä, kirjanoppineet ja tekopyhät 

fariseukset! Jos haluatte vaeltaa Herran teillä, tehkää niin kuin opetukseni opettaa, ottakaa Minusta mallia, 

ottakaa ristinne ja seuratkaa Minua. 
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52 Lapseni, löydättekö viestistäni mitään pahaa? Vahingoitanko teitä tällä sanalla, joka sisältää vain 

rakkautta kaikkia kohtaan? Tutkikaa sitä, ettekä löydä siitä mitään epäoikeudenmukaista. 

53 Tämä viesti, joka muistuttaa teitä siitä ajasta, jolloin tein itseni tunnetuksi, säilyy kirjallisena, ja 

monet tulevat muistamaan, kuinka lähellä olin heitä. Jopa toisella aikakaudella, niin kauan kuin olin 

heidän kanssaan, apostolini eivät rakastaneet Minua yhtä paljon kuin lähtöni jälkeen. Niin kauan kuin he 

olivat kanssani, he eivät antaneet henkeään puolestani; sen jälkeen he antoivat kaiken, mitä heillä oli, 

rakkaudesta Mestariaan kohtaan. Kun Jeesuksen ääntä ei enää kuultu, vasta silloin opetuslapset kärsivät, 

koska he halusivat saada minut jälleen luoksensa, eivätkä he koskaan rakastaneet minua niin kuin silloin. 

Syynä oli se, että minä jo hallitsin heidän sydämissään. Minun tahtoni mukaan niin käy myös teille. 

54 Tunnistatte läsnäoloni siitä rauhasta, jonka tunnette sielussanne. Kukaan muu kuin Minä en voi 

antaa sinulle todellista rauhaa. Pimeyden henkiolento ei voisi antaa sitä sinulle. Kerron teille tämän, koska 

monet sydämet pelkäävät viettelevän olennon ansoja, jolle ihmiset ovat antaneet elämän ja muodon 

mielikuvituksensa mukaan. 

55 Kuinka väärin Pimeyden Ruhtinaan olemassaolo onkaan tulkittu! Kuinka moni onkaan uskonut 

enemmän hänen voimaansa kuin minun, ja kuinka kaukana totuudesta ihmiset ovatkaan olleet! 

56 Pahuus on olemassa, kaikki paheet ja synnit ovat peräisin siitä, toisin sanoen niitä, jotka tekevät 

pahaa, on aina ollut olemassa, sekä maan päällä että muissa kodeissa tai maailmoissa. Mutta miksi 

personoitte kaiken olemassa olevan pahan yhdeksi ainoaksi olennoksi ja miksi asetatte sen vastakkain 

Jumaluuden kanssa? Kysyn teiltä: Mikä on epäpuhdas olento absoluuttisen ja äärettömän voimani edessä, 

ja mitä sinun syntisi merkitsee täydellisyyteni edessä? 

57 Synti tuli maailmaan. Kun henget tulivat ulos Jumalasta, jotkut jäivät hyvään, kun taas toiset, jotka 

eksyivät tältä polulta, loivat toisen, pahan polun. 

58 Ihmiskunta on tulkinnut virheellisesti ne sanat ja vertaukset, jotka annettiin teille aikaisempina 

aikoina vertauskuvina ilmestyksenä. Ihmisten intuitiivinen tieto yliluonnollisesta vaikutti heidän 

mielikuvitukseensa, ja niin he muodostivat vähitellen pahan voiman ympärille tieteitä, kultteja, 

taikauskoisia käsityksiä ja myyttejä, jotka ovat säilyneet meidän päiviimme asti. 

59 Paholaiset eivät voi tulla Jumalasta; te olette keksineet ne mielessänne. Ajatus, joka teillä on siitä 

olennosta, jota jatkuvasti vastustatte Minua vastaan, on väärä. 

60 Olen opettanut teitä valvomaan ja rukoilemaan, jotta voisitte vapautua kiusauksista ja huonoista 

vaikutteista, jotka voivat tulla sekä ihmisiltä että hengellisiltä olennoilta. 

61 Olen käskenyt teitä alistamaan hengen lihalle, koska se on heikko olento, joka on jatkuvasti 

vaarassa kaatua, jos ette valvo sitä. Sydän, mieli ja aistit ovat avoimia ovia, joiden kautta maailman 

intohimot ruoskitaan sielua. 

62 Jos olette kuvitelleet, että pimeyden olennot ovat kuin hirviöitä, minä näen heidät vain 

epätäydellisinä olentoina, joita ojennan käteni pelastaakseni, sillä hekin ovat lapsiani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 115  
1 Otan teidät vastaan, rakkaat ihmiset, ja teissä ihmiskunnan, joka on tyttäreni. Tänä aikana, jolloin 

teen itseni tunnetuksi ihmisen mielen elimen kautta, annan teille voimaa, jotta voitte palata täydellisyyden 

tielle, parantaa elämäntapaanne ja tuntea omassa sydämessänne jumalallisen ääneni kaiun. Työskentelen 

teidän parissanne tänä suotuisana aikana, jotta herättäisitte henkenne, joka nukkuu tänään, ja jotta tekisitte 

sydämenne herkäksi. Sillä minä en halua olla siellä vain ohimenevänä vierailijana vaan ikuisena 

asukkaana, sillä teidän on rakennettava sinne temppelini juuri minun tahtoni mukaan. 

2 Olen sama "Jumalallinen Sana", joka toisella aikakaudella ilmeni ruumiillisessa muodossa nimeltä 

Jeesus, joka eli kanssanne ja toi teille täydelliseen esimerkkiinsä sisältyvän Sanansa lempeyden. Nyt 

käytän niitä inhimillisiä välineitä, jotka olen valmistanut ja jotka oli ennalta määrätty ennen heidän 

syntymäänsä tämän ylevän tehtävän täyttämistä varten. 

3 Olen kertonut teille, että tämä maa ei ole teidän todellinen isänmaanne, sillä oli todellakin aika, 

jolloin teillä oli taivas asuinpaikkananne ja olitte taivaallisen Isän kanssa. Kun ette olleet vielä tulleet tälle 

planeetalle, olitte henkisessä kodissa, jossa kaikki on valoa ja totuutta. Mutta ette ole painaneet tätä 

vaikutelmaa lujasti sieluunne, ja siksi muistinne pettää teitä, ettekä muista mitään tuosta elämästä, 

oleskelustanne siinä, mitä kutsutte Taivaaksi, joka ei vastaa sitä, mitä kuvittelette mielenne perusteella 

tässä maailmassa, jota kutsutte Maaksi. 

4 Ennen luomistanne olitte minussa; sen jälkeen hengellisinä luoduina olitte paikassa, jossa kaikki 

värähtelee täydellisessä harmoniassa, jossa on elämän ydin ja todellisen valon lähde, josta ravin teitä. 

5 Isä ei luonut kipua. Niinä aikoina, joista puhun teille, teillä ei ollut mitään syytä huokaista, teillä ei 

ollut mitään valittamista, te tunsitte taivaan sisällänne, sillä täydellisessä elämässänne olitte tuon 

olemassaolon perikuva. Mutta kun lähdit tuosta kodista, annoin hengellesi vaatteen, ja vajosit yhä 

syvemmälle. Sitten sielusi kehittyi askel askeleelta, kunnes se saavutti olemassaolon tason, jolla olet nyt ja 

jossa Isän valo loistaa. 

6 Minä olen rakkauden Mestari; siksi, jos ette vaella teitäni ja rakasta ihmisiä sillä rakkaudella, jonka 

olen opettanut teille, teitä kohtaa tuska tottelemattomuutenne vuoksi. Näin saat lisää kokemusta jokaisen 

uuden tapauksen myötä. 

7 Ihminen on Jumalan luomana veli kaikille tämän ja muiden maailmojen luoduille, sillä jokainen 

elämänmuoto on Isän ajatus eri ilmenemismuodoissa. Koska teillä on järki, ymmärtäkää, että olette osa 

tätä luomakuntaa ja tässä mielessä kaikkien olentojen veljiä ja sisaria, ja teidän on oltava tietoisesti selvillä 

asemastanne luomakunnassa, jumalallisessa suunnitelmassa ja universaalissa yhteisymmärryksessä. Miksi 

ette toimi teille paljastamani tehtävän mukaisesti? Olkaa opetukseni apostoleja siinä selvässä tiedossa, että 

teidän on kehityttävä vaihe vaiheelta. Armahtakaa itseänne, lähestykää mahdollisimman nopeasti 

pelastuksen tietä, joka ei ole mikään muu kuin täydellisen rakkauden tie, joka sisältyy tähän 

yksinkertaiseen opetukseen: "Rakastakaa Jumalaa enemmän kuin kaikkea luotua ja lähimmäistänne niin 

kuin itseänne." 

8 Opettakaa veljiänne paitsi sanoilla myös rakkauden teoilla. Vaikka olen Isän "Sana", minusta tuli 

ihminen toisella aikakaudella, jotta voisin opettaa teitä. 

Opetan teitä omalla esimerkilläni noudattamaan jumalallisia lakeja. Sillä jos olisin opettanut teitä vain 

sanoillani, olisitte sanoneet: "Hän puhui eikä tehnyt yhtään tekoa." Siksi olin opetuslasteni keskuudessa 

aina Mestarina. 

9 Pitäkää kiinni jumalallisista opetuksistani ja esimerkeistäni, ne ovat kuin sauva huomenna. 

Pyytäkää Minulta näinä hetkinä, kun teen itseni tunnetuksi Sanan kantajan kautta, ja jos pyyntönne ovat 

jaloja ja oikeudenmukaisia, kuulen ne. Mutta jos pyydätte ilman syytä, tietäkää, että annan teille vain sen, 

mitä teidän on määrä saada. Tarjotkaa Minulle hengellistä palvontaa älkääkä olko niiden kaltaisia, jotka 

rakentavat temppeleitä ja alttareita, jotka peittävät itsensä kullalla ja jalokivillä, jotka tekevät pitkiä 

pyhiinvaellusmatkoja, jotka kurittavat itseään raa'alla ja julmalla ruoskimisella, jotka kumartelevat 

huulirukouksin ja rukouslitaniikoin, mutta jotka eivät silti ole kyenneet antamaan sydäntään Minulle. Minä 

olen varoittanut teitä omastatunnosta, ja siksi sanon teille: Sillä, joka puhuu ja puhuu siitä, mitä hän on 

tehnyt, ja toitottaa sitä, ei ole mitään ansioita taivaallisen Isän edessä. 
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10 Jos haluatte vaeltaa Herran suorilla poluilla, tehkää, mitä olen opettanut teille Sanassani, 

esimerkeissäni ja rakkaudellani. Olkaa nöyriä, korvatkaa paha hyvällä, välittämättä ihmisten 

kiittämättömyydestä. Ota kärsivällisesti ristisi ja seuraa minua. 

11 Minä, "Sana", tulin ihmiseksi toisella aikakaudella osoittaakseni teille Jumalallista Rakkauttani. En 

halveksinut elää keskuudessanne ihmislihassa. Halusin olla tämän ihmiskunnan lapsi, jotta voisin tuntea 

olevani läheisempi sukua sille ja jotta se voisi kokea minut läheisemmin. Tuo nainen, joka tarjosi 

kohtunsa, jotta "Sana" voisi tulla hänessä ihmiseksi, oli puhtautensa ja viattomuutensa vuoksi arvokas 

temppeli, jonka vuoksi olin valinnut hänet ihmisäidiksi. Maria oli sen sukupolven kukka, jonka Herra oli 

valmistanut monta sukupolvea ennen hänen syntymäänsä. 

12 Äidinrakkaus, jonka olemus ja hellyys ovat Isässä, ruumiillistui Mariassa, siinä Neitsyessä, joka oli 

puhtauden ja viattomuuden kukka. 

13 Maria naisena on universaalin Äidin ruumiillistuma, on Jumaluudessani oleva äidinrakkaus, joka 

tuli naiseksi, jotta ihmisten elämään tulisi toivon valo. Maria Henkenä on jumalallinen hellyys, joka tuli 

maan päälle itkemään ihmiskunnan syntejä. Hänen kyyneleensä sekoittuivat Pojan vereen opettaakseen 

ihmisiä täyttämään velvollisuutensa. Ikuisuudessa hänen avosylinsä odottavat rakastavasti lastensa 

saapumista. 

14 Messiaan tulo on ennustettu teille ihmiskunnan alusta lähtien; myös Maria on ilmoitettu ja luvattu 

teille. 

15 Ne, jotka kieltävät Marian jumalallisen äitiyden, arvioivat väärin yhden kauneimmista 

ilmoituksista, jonka Jumaluus on antanut ihmiselle. 

16 Ne, jotka tunnustavat Kristuksen jumaluuden ja kieltävät Marian, eivät tiedä, että he riistävät 

itseltään sen kaikkein hellävaraisimman ja ihanimman piirteen, joka Jumaluudessani on. 

17 Kuinka paljon onkaan niitä, jotka luulevat tuntevansa Raamattua, mutta eivät kuitenkaan tiedä 

mitään, koska he eivät ole ymmärtäneet mitään; ja kuinka paljon onkaan niitä, jotka, vaikka he luulevat 

löytäneensä luomakunnan kielen, elävät erehdyksessä! 

18 Äidillinen henki on rakastavasti aktiivinen kaikissa olennoissa, ja sen kuvan voi nähdä kaikkialla. 

Hänen jumalallinen hellyytensä on pudonnut siunattuna siemenenä kaikkien luotujen sydämiin, ja jokainen 

luonnon valtakunta on siitä elävä todiste, ja jokaisen äidin sydän on alttari, joka on pystytetty tuon suuren 

rakkauden eteen. Maria oli jumalallinen kukka, ja hedelmä oli Jeesus. 

19 Tulin ihmiseksi tuossa luodussa, Jumalan rakkauden mestariteokseksi, paljastaakseni valtakuntani 

suuret salaisuudet ihmisille puhumalla heille rakkauden teoilla ja sanoilla. 

20 Kaikki Kristuksesta puhui, koska Hän on "Iankaikkinen Sana", sama, jota kuuntelette. 

21 Rakkaat opetuslapset, opiskelkaa opetuksiani rakkaudella ja hyvällä tahdolla, ja lopulta ymmärrätte 

kaiken sen, mitä olen ilmoittanut teille kautta aikojen. 

22 Totisesti sanon teille, että te ja kaikki ne, jotka pääsevät tämän työn jäljille, tulette olemaan 

todellisia kirjoitusten tulkitsijoita. 

23 Kansani historia on täynnä tunnustekoja ja ihmeitä, jotka ovat sytyttäneet näiden ihmisjoukkojen 

uskon Jumalan - elävän, näkymättömän ja todellisen Jumalan - olemassaoloon ja voimaan. 

24 Todistus siitä, mitä nuo ihmiset näkivät ja kokivat, on jäänyt historiaan ja kirjattu kirjoituksiin, 

jotka kaikki sukupolvet ovat tunteneet aina teidän päiviinne asti. Mutta nuo todistukset ovat nyt tulleet 

ihmisten luo, joilla ei ole uskoa eikä hengellistä valmistautumista, ja jotka, uskoakseen, pitävät 

tarpeellisena pohtia, pohtia ja pohtia ja alistaa kaikki tieteen, järjen ja logiikan alaisuuteen. Nämä ihmiset 

ovat epäilleet, toiset ovat olleet hämmentyneitä, jotkut ovat kieltäneet sen ja jotkut ovat pilkanneet sitä. 

25 On vain luonnollista, että ne, jotka yrittävät löytää jumalallisen totuuden etsimällä sitä silmillään 

tai rajallisella mielellään, eivät ota kolmea askelta kompastumatta tai putoamatta kuiluun. Vain henki voi 

löytää tien totuuteen. 

26 On välttämätöntä, että kerron teille, että minua seuranneiden ihmisten todistus oli totta; se, mitä he 

jättivät jälkipolville, oli oikein. He esittivät saamansa opetukset yksinkertaisella ja viattomalla uskollaan - 

niin kuin he näkivät saman ja niin kuin he olivat käsittäneet kaiken tapahtuneen. 

27 Kaikki ne tapahtumat, teot ja koettelemukset, joista muinaiset puhuvat teille, sisältävät totuuden, 

valon, ilmestyksen. He uskoivat tutkimatta asiaa, koska he olivat todistaneet tapahtumia. On teidän 
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tehtävänne päästä asioiden pohjalle ja sitten uskoa, jotta voitte poimia hengellisen sisällön siitä, mitä teille 

on paljastettu. 

28 Kaikelle on niin yksinkertainen ja ilmeinen selitys. Mutta sanon teille vielä kerran, että löytääkseen 

sen hengen on edettävä syvällisessä ajattelussa. 

29 Tämä materialisoitunut ihmiskunta hämmästyy suuresti, kun jopa sen tiede ja sen havainnot 

todistavat sille monien niiden tapahtumien totuuden, joita se ei ole halunnut hyväksyä. Sitten se sanoo 

yllättyneenä: "Se oli totuus". Mutta kaikki se, mitä kutsutte tänään ihmeiksi, ei ole mitään muuta kuin 

jumalallisen viestin aineellista toteutumista, viestin, jonka ääni puhuu teille lakkaamatta jostakin, joka on 

planeettanne ja mielenne tuolla puolen, jostakin, joka tulee suoraan Hengeltäni teille. 

30 Tänään Isälliseni on kanssanne. Kuulen vetoomuksenne, pienimmätkin valituksenne. Haluan, että 

opitte puhumaan Isänne kanssa. Mutta älkää luulko, että olen tullut vain teidän luoksenne. Ei, olen tullut 

alas kaikkien lasteni luo, sillä näiden ihmisten huuto saavutti taivaan korkeudet kuin tuskanhuuto, kuin 

valonpyyntö. 

31 Kun otatte vastaan Sanani tässä muodossa, kysytte itseltänne sisäisesti, tulenko Isänä vai 

Tuomarina. Sitten kerron teille, että jo ennen kuin kuulette ensimmäisen sanani tänä päivänä, omatuntonne 

on jo näyttänyt teille jokaisen rikkomuksenne ja myös jokaisen hyvän tekonne. 

32 Mutta jos minä tuomitsen teidät Sanassani, miksi te pelkäätte? Eikö tuomioni tule rakkaudesta, jota 

osoitan teille? 

33 Herätän teidät, jotta koettelemukset eivät yllätä teitä valmistautumattomina, jotta tämän ajan 

myrskyt ja pyörremyrskyt eivät erota teitä valosta. 

34 Tämä on varmasti vierailujen aikaa, ja siksi on välttämätöntä olla vahva ja varustautunut, jotta ei 

alistuisi. 

35 Maanpäälliseen elämään on aina liittynyt ihmisen koettelemuksia ja sovituksia, mutta koskaan 

tämä kehityspolku ei ole ollut niin täynnä tuskaa kuin nyt, koskaan malja ei ole ollut niin täynnä 

katkeruutta. 

36 Tällä hetkellä ihmiset eivät odota aikuisuuteen asti kohdatakseen elämän taisteluja. Kuinka monet 

olennot tuntevatkaan pettymykset, ikeen, iskut, esteet ja epäonnistumiset lapsuudesta. Voin kertoa teille 

vielä enemmän: näinä aikoina ihmisen tuska alkaa jo ennen kuin hän syntyy, toisin sanoen jo äitinsä 

kohdussa. 

37 Suuri on niiden olentojen sovitusvelvollisuus, jotka tulevat maan päälle tänä aikana! Mutta teidän 

pitäisi muistaa, että kaikki maailmassa oleva kärsimys on ihmisten työtä. Onko oikeudenmukaisuudessani 

suurempaa täydellisyyttä kuin sallia niiden, jotka kylvivät elämän polulle orjantappuroita, niittää niitä nyt? 

38 Tiedän, että kaikki eivät ole yhtä syyllisiä kokemaanne kaaokseen. Se on totta, mutta sanon teille, 

että ne, jotka eivät ole sodan aiheuttajia, ovat vastuussa rauhasta. 

39 Teille, ihmiset, sanon: Armahtakaa itseänne ja lähimmäistänne. Mutta jotta tämä armo olisi 

tehokasta, tunnista henkiset lahjasi tutkimalla työtäni. Se, joka rakastaa lähimmäistään, rakastaa Minua, 

sillä hänen lähimmäisensä on Minun rakastettu lapseni. 

40 Te olette kansa, jota valmistan rukoukseen, totuuden opettamiseen ja parantamiseen. Elämästä 

kurjuutena, vastoinkäymisineen ja katkeruutena on tullut kuin autiomaa. Mutta minä sanon teille, että 

älkää pysähtykö paikallenne tai pysähtykö autiomaassa, sillä silloin ette tunne todellista rauhaa. 

41 Muistakaa Israelin esimerkki, joka on kirjattu historiaan, kun se joutui vaeltamaan aavikolla pitkän 

aikaa. He taistelivat paetakseen Egyptin vankeutta ja epäjumalanpalvelusta, mutta myös päästäkseen 

rauhan ja vapauden maahan. 

42 Nykyään koko ihmiskunta on kuin faraon vankeudessa olevat ihmiset. Uskontunnustuksia, oppeja 

ja lakeja pakotetaan ihmisille. Useimmat kansakunnat ovat toisten, vahvempien kansakuntien orjia. Kova 

selviytymistaistelu ja pakkotyö nälän ja nöyryytyksen piiskan alla ovat katkeraa leipää, jota suuri osa 

ihmiskunnasta syö nykyään. 

43 Kaikki tämä saa ihmisten sydämet yhä enemmän kaipaamaan vapautumista, rauhaa ja parempaa 

elämää. 

44 Sodan pauhu, vuodatettu ihmisveri, itsekkyys, vallan tavoittelu ja viha, jotka kantavat hedelmää 

tuhansin eri tavoin, herättävät ihmiset syvästä uneliaisuudestaan. Mutta jos tämä kaikkien lasteni kaipuu 

yhdistää heidät yhdeksi ihanteeksi, aivan kuten Israelin kansa yhdistyi Egyptissä Mooseksen innoittamana 
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- mikä ihminen, mikä uhka, mikä voima voisi pysäyttää nämä sydämet? Tosiasiassa ei kukaan, sillä tässä 

kaipauksessa valoni tulee olemaan, tässä taistelussa voimani tulee olemaan läsnä, tässä ihanteessa 

jumalalliset lupaukseni tulevat voimaan. 

45 Tarvitseeko maailma uutta Moosesta, jotta se voisi vapautua kahleistaan? Kerron teille, että opetus, 

jonka olen tuonut teille tänä aikana, on Moosesta innoittanut valo. Se on vanhurskauden ja profetian sana, 

se on voima, joka nostaa heikon, aran ja pelkurin ylös ja muuttaa hänet rohkeaksi, päättäväiseksi ja 

kiihkeäksi. Se on laki, joka ohjaa ja johdattaa totuuden tiellä; se on mannaa, joka pitää elossa vaelluksen 

pitkinä päivinä, ja lopulta se on vapautusta, se on rauhaa, se on hyvinvointia hyväntahtoisille ihmisille. 

46 Ihmiset, sanani rohkaisee teitä, ja aivan kuin ihmeellinen balsami valuu haavoillenne, tunnette 

itsenne vahvistuneiksi, uudistuneiksi ja täynnä toivoa huomista varten. Siksi kysyn teiltä: Ettekö ajattele, 

että jos veisitte saman sanoman maan sorretuille kansoille, se tekisi heihin saman ihmeen? 

47 Siksi kehotan teitä yhä uudelleen ja uudelleen valmistautumaan, jotta ette viivyttelisi sitä aikaa, 

jolloin voitte lähteä liikkeelle tämän inspiroituneen viestin sanansaattajina. Kun käsken teitä 

valmistautumaan, se johtuu siitä, että tätä hyvää uutista on levitettävä niin, ettei se aiheuta tuskaa, ettei se 

aiheuta veljesten välistä riitaa eikä yhtään pisaraa verta vuodateta sen vuoksi. 

48 Viestini on vakuuttava, lempeä ja täynnä totuutta. Se koskettaa sekä sydäntä että mieltä ja 

vakuuttaa hengen. 

49 Kuunnelkaa Minua, opiskelkaa, ryhtykää toimeen, ja te pystytte rakentamaan ihmisille aukkoja 

uskoon, valoon, vapauteen ja rauhaan. 

50 Tätä varten opetan teille täydellistä jumaluuteni palvomista. Haluan teidän ymmärtävän, että teidän 

tulisi rukoilla vain Minua, sillä Minä olen Antaja, jonka tahdosta tai luvasta mitään ei tapahdu. 

51 Maria, taivaallinen äitinne, on lahjojen ja armojen haltija. Siksi, jos korkeutenne on alhainen tai 

riittämätön korkeutenne tekee teistä kelvottomia puhumaan Minulle, rukoilkaa häntä, pyytäkää hänen 

apuaan ja esirukoustaan, ja totisesti sanon teille, että tällä tavoin pyyntönne saavuttavat Minut nopeasti. 

52 Annan teille nämä selitykset, koska olette tehneet monien vanhurskaiden mielistä jumalia, joita 

pyydätte ja palvotte kuin jumalia. Mikä tietämättömyys, oi ihmiskunta! Kuinka ihmiset voivat arvioida 

hengen pyhyyttä ja täydellisyyttä vain sen inhimillisten tekojen perusteella? 

53 Olen ensimmäinen, joka kehottaa teitä ottamaan mallia niistä hyvistä esimerkeistä, joita veljenne ja 

sisarenne ovat kirjoittaneet teoillaan, elämällään ja hyveillään, ja sanon teille myös, että heitä 

muistaessanne voitte toivoa heidän hengellistä apuaan ja vaikutustaan. Mutta miksi pystytätte heille 

alttareita, jotka vain loukkaavat näiden sielujen nöyryyttä? Miksi ihmiset luovat kultteja muistiinsa ikään 

kuin he olisivat Jumala ja asettavat ne Isän, jonka he unohtavat, tilalle, kun he palvovat veljiään? Kuinka 

surullista heille onkaan ollut se kunnia, jonka olette heille täällä antaneet! 

54 Mitä ihmiset tietävät tuomiostani niitä kohtaan, joita he kutsuvat pyhimyksiksi? Mitä he tietävät 

näiden olentojen hengellisestä elämästä tai siitä paikasta, jonka kukin heistä on ansainnut Herran edessä? 

55 Älköön kukaan luulkoon, että haluan näillä ilmoituksilla pyyhkiä sydämistänne ne ansiot, jotka 

palvelijani ovat ansainneet teidän keskuudessanne. Päinvastoin, tietäkää, että se armo, jonka he ovat 

löytäneet Minulta, on suuri, ja että annan teille monia asioita heidän rukoustensa kautta. Mutta on 

välttämätöntä, että poistatte tietämättömyytenne, josta kumpuaa uskonnollinen fanaattisuus, 

epäjumalanpalvelus ja taikausko. 

56 Jos tunnette, että näiden olentojen henki ympäröi elämänpiiriänne, luottakaa heihin, sillä he ovat 

osa henkimaailmaa, jotta he ja te, yhdistyneinä Herran tiellä, voitte toteuttaa hengellisen veljeyden työn - 

sen työn, jota odotan kaikkien opetusteni tuloksena. 

57 Opetan teitä tässä muodossa, jotta voitte suorittaa tehtävänne puhtaalla sydämellä. 

58 Totisesti, tämä olemassaolo on uusi kehitysvaihe hengellenne, joka oli jättänyt kesken sille 

uskotun työn ja jolle on nyt annettu tilaisuus edetä hieman pidemmälle täydellisyyden tiellä. 

59 Minun, Jumalallisen Mestarin, oli myös palattava ihmiskunnan luo, koska silloinen työni jäi 

kesken. Jotkut hylkäävät tämän väitteen ja sanovat, että Jeesuksen työ päättyi, kun hän kuoli ristillä. Mutta 

he sanovat näin, koska he ovat unohtaneet, että ilmoitin ja lupasin teille paluutani. Mutta teidän, joille nyt 

paljastan nämä opetukset, tulisi ymmärtää, että Minulle jälleensyntyminen ei ole ehdottoman 

välttämätöntä, sillä Hengessäni on voima paljastaa itseni ihmiskunnalle tuhansilla eri tavoilla. En 

myöskään ole tullut takaisin etsimään Henkeni täydellisyyttä. Jos tulen luoksenne nyt, se on vain 
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jatkaakseni näyttämään teille polkua, joka johtaa teidät Valoon. Muistakaa, että profeetat kertoivat teille 

ensimmäisellä aikakaudella: "Hän on portti". Ja kun minä tulin ihmiseksi teidän keskuudessanne, enkö 

sanonut teille: "Minä olen Tie"? Enkö sano teille nyt: "Minä olen sen vuoren huippu, jota kiipeätte"? 

60 Totisesti sanon teille, että olen aina ollut täydellisessä tilassa. Tänään Minulle tuottaa iloa nähdä 

sinun kävelevän turvallisesti polullani. Huomenna vallitsee yleinen riemu, kun te kaikki asutte 

hengellisessä kodissa, joka on kauan odottanut Herran lasten saapumista. 

61 Näin puhun hengellenne, koska tiedän, että se voi nyt käsittää tämän opetuksen ja kertoa sille, ettei 

se ole tämän maan lapsi, että sen tulisi pitää itseään vain vieraana tässä maailmassa, koska sen todellinen 

isänmaa on hengellinen. 

62 Ottakaa tämä sana sen oikeassa merkityksessä, sillä muuten saattaisitte lopulta ajatella, että 

opetukseni on kaikkea inhimillistä edistystä vastaan. Mutta ei olisi reilua syyttää Isääsi tällaisista virheistä, 

sillä hän pyrkii vain siihen, että hänen lapsensa täydellistyvät heidän erilaisilla elämänpoluillaan. 

63 Se, mikä sovittamattomasti vainoaa minun oikeudenmukaisuuttani, on pahuutta, joka saa 

ihmissydämessä erilaisia muotoja ja ilmenee joskus itsekkäinä tunteina, alhaisina intohimoina, 

kohtuuttomana ahneutena ja jopa vihana. 

64 Opetuslapset, opiskelkaa tarkkaan, mitä kerron teille nyt kuvaannollisesti: elämä on puu, sen oksat 

ovat lukemattomia, ja näistä oksista ei ole kahta samanlaista, mutta jokainen niistä täyttää tehtävänsä. Jos 

hedelmä epäonnistuu, se hylätään puusta, ja jos oksa kasvaa villisti, se leikataan, sillä elämän puusta saa 

kasvaa vain elämän hedelmiä. 

65 Totisesti minä sanon teille, että jokainen tiede, joka on aiheuttanut pahaa, ja jokainen uskonto, joka 

ei ole levittänyt todellista valoa, on kuin oksia ja hedelmiä, joiden läpi elämän puun mehu ei virtaa, koska 

se on torjunut ne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U  116 

35 

Ohje 116  
1 Te olette ihmisiä, joihin olen jälleen kerran laittanut hyvän mieleni, sillä aina kun kipu oli teissä 

hyvin voimakasta, nostitte katseenne Minuun ja huusitte Minua. 

2 Tämä on koettelemusten aikaa, mutta Sanani on jumalallisena balsamina tuonut lohtua ja toivoa 

ahdistukseenne. Mutta kysyn teiltä: Miksi itket, onko sinulla nälkä, oletko sairas ja hädässä? Miksi olet 

nukkunut? Miksi olet pyyhkinyt sydämestäsi Elämän Sanani, jotka ovat ravintoa sielullesi? 

3 Ette olleet valmistautuneet siihen, kun Läsnäoloni yllätti teidät, mutta ainakin pystyitte tuntemaan 

Minut, kun tulitte tietoisiksi siitä, että Ääneni kutsui teitä antamaan teille uuden ilmestyksen. 

4 Kun halusitte tulla luokseni, teille oli paljon hyötyä siitä, että olitte köyhiä aineellisissa 

hyödykkeissä. Mutta ei siksi, että olisitte vapaaehtoisesti luopuneet niistä pyrkiäksenne hengellisyyteen, 

vaan siksi, että huolehtiva rakkauteni erotti teidät viettelevistä ja turhista rikkauksista, jotta olisitte vapaita, 

kun kolkutin sydämenne oville. 

5 Kun tulitte ensimmäisen kerran kuulemaan Sanaa, ilmenemiseni hengellinen tarkoitus kiinnosti 

teitä vähän tai ei lainkaan. Sydämesi kaipasi ja pyysi Minulta vain maallisia tavaroita, joita tunsit 

tarvitsevasi kovasti. Mutta sen jälkeen tulitte tietoisiksi siitä, että Mestarinne runsaasti jakamat lahjat 

olivat luonteeltaan hengellisiä, ja lopulta ymmärsitte, että maanpäällisillä tavaroilla ei koskaan olisi noiden 

lahjojen arvoa. 

6 Kun tämä valo loisti mielissänne, ymmärsitte suurten kansojen kurjuuden, niiden kärsimyksen, 

jotka ovat rikkaita ja maailman herroja, mutta joilla on kaikki vain näennäisesti. Löysit loiston, valheiden, 

loiston ja elämän nautintojen vääryyden. 

7 Olette kokeneet uskontojen kyvyttömyyden yhdistää ja uudistaa ihmiskuntaa, ja joka käänteessä 

olette todistaneet niiden hajanaisuutta. 

8 Kun näit niin pahasti häiriintyneen tasapainon ja sekasorron ihmisten keskuudessa, sydämestäsi 

nousi kiitollisuuden tunteita Isää kohtaan, sillä kun kuulit Häntä tuolloin, löysit Hänen Sanastaan 

turvallisen turvapaikan sielullesi. 

9 Mutta aivan kuten olette tulleet tietoisiksi kaikista näistä totuuksista, on välttämätöntä, että tulette 

tietoisiksi myös vastuusta, joka teillä on kanssaihmisiänne kohtaan, sillä teidän on ymmärrettävä seuraavat 

asiat: Olenko tuonut rauhan, josta nautitte, ja valon, joka valaisee olemassaolonne, vain auttaakseni tätä 

kansaa? Ei, kuulijani, armolahjani ovat tulleet teille vain esikoisuutena tai ennakkona siitä, mitä 

myöhemmin annan ihmiskunnalle. Ymmärtäkää, miksi käsken teitä odottamaan kodittomia, jotka tulevat 

etsimään varjoa ja turvapaikkaa. Eikö sydämenne ilahtuisi, jos ihmiset, jotka tulevat muista kansoista, 

löytäisivät keskuudestanne esimerkin rakkaudesta, hengellisyydestä ja rauhasta? 

10 Tämä on teidän tehtävänne sen jälkeen, kun olen lakannut antamasta teille opetuksiani. Ja aivan 

kuten Elia oli hengeltään edelläkävijäni, niin tämä kansa tulee olemaan seuraajani, joka elämällään, 

sanoillaan ja teoillaan antaa parhaan todistuksen siitä, että olen ollut keskuudessanne. 

11 Suuri tulee olemaan tyydytyksenne, kun osaatte toivottaa lähimmäisenne rakastavasti tervetulleiksi 

ja antaa heille jotakin niistä monista, jotka olen teille uskonut. Muista kuitenkin, että tuskasi olisi vielä 

suurempi, jos ihmiset hakkaisivat kaupunkisi portteja ja sen asukkaat nukkuisivat tai olisivat kiireisiä 

tekemään turhia asioita. 

12 Älkää olko liian itsevarmoja toimissanne, sillä kiusaukset odottavat teitä, ja helposti käy niin, että 

se, joka on jo edennyt henkistymisen tiellä, haluaa todellisen ja korkean ihanteen puuttuessa palata 

nautinnon tielle, itsekkääseen materialismiin ja toiveikkaaseen elämään. 

13 Kerron teille tämän, jotta voisitte elää valppaasti. Mutta älkää ajatelko, että lakini kiduttaa tai 

orjuuttaa. On totta, että askel pimeydestä valoon, pahasta hyvään, alemmasta korkeampaan, on ihmiselle 

usein tuskallinen. Mutta jos hän sitten onnistuu kulkemaan turvallisesti Minun teilläni, kaikki, mitä hän 

kohtaa elämänmatkallaan, on rauhaa, sillä hengelle hyveen harjoittaminen ei merkitse minkäänlaista 

uhrausta. 

14 Kuka teistä voisi sanoa Minulle, etten olisi kehottanut häntä kulkemaan hyveen tiellä? Katsokaa, 

en halua kerskua teille antamillani eduilla, mutta pyydän teitä kertomaan minulle, jos en ole tehnyt ihmeitä 

teille ja perheillenne, jos en ole parantanut sairaita pelkästään rukoustenne tai kyyneltenne ansiosta, jos en 
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ole pelastanut teitä kuolemasta, kun olitte jo kuilun partaalla. Miten olisin voinut olla tekemättä tätä teille, 

kun tiedän, että tarvitsette paljon uskoa ja voimaa kulkiaksenne polkuani? 

15 Olen tuonut teille valoni, jotta voisitte rakentua sen katselemisessa. En ole tehnyt sitä 

sokeuttaakseni silmäsi enkä haavoittaakseni sieluasi. 

16 Kulje polkua rauhallisesti ja harkiten, jotta se ei näyttäisi lyhyemmältä kuin se todellisuudessa on, 

eikä liian kaukaiselta. Teidän pitäisi vain muistaa, että elämän koettelemukset ovat tie kohti iankaikkista 

rauhaa, jonka osa olette henkenne kautta. Kävelkää tätä polkua rauhassa, todellisen täydellisyyden 

ihanteen mukaisesti, ettekä koskaan koe sitä raskaaksi tai rasittavaksi. Se on sinulle kuin yksi niistä 

kävelyretkistä, joilla näet kauniin polun edessäsi, ihanan maiseman, ja haluat, ettei se koskaan lopu. 

17 Jos olisin antanut teille kaiken tässä elämässä, teillä ei olisi enää mitään halua kiivetä 

korkeammalle tasolle. Mutta sitä, mitä ette ole saavuttaneet tässä olemassaolossa, tavoittelette toisessa 

olemassaolossa, ja sitä, mitä ette saavuta tuossa olemassaolossa, lupaa teille toinen, korkeampi 

olemassaolo, ja niin se jatkuu askel askeleelta koko ikuisuuden ajan sielun loputtomalla kehityspolulla. 

18 Kun kuulette Sanaani, teistä tuntuu mahdottomalta, että sielunne kykenisi saavuttamaan niin 

suuren täydellisyyden; mutta sanon teille, että epäilette sielun korkeaa kohtaloa vain siksi, että katsotte 

vain sitä, mitä näette aineellisilla silmillänne: kurjuutta, tietämättömyyttä, pahuutta. Mutta tämä johtuu 

vain siitä, että joidenkin sielu on sairas, toisten halvaantunut, toiset ovat sokeita ja jotkut hengellisesti 

kuolleita. Ja tällaisen hengellisen kurjuuden edessä sinun on epäiltävä sitä kohtaloa, joka ikuisuudella on 

sinulle varattuna. Elätte siis tänä maailmanrakkauden ja materialismin aikana. Mutta totuuteni valo on jo 

saavuttanut teidät ja on hälventänyt jo menneen ajan yön pimeyden ja ilmoittanut aamunkoitollaan 

sellaisen aikakauden tulosta, jolloin sielu saa valaistusta opetukseni kautta. 

19 Tämä valo vapauttaa teidät tietämättömyydestä ja valheesta. Kuinka paljon valheellisuutta, kuinka 

paljon vääristelyä ja petosta sen kirkkaus paljastaa ikuisesti. Voi niitä, jotka ovat vääristelleet lakia. Voi 

niitä, jotka ovat salanneet tai vääristelleet totuutta. He eivät voi kuvitella, millainen heidän tuomionsa tulee 

olemaan. 

20 Sanani kehottaa maailmaa pohtimaan, jotta siitä syntyisi parannus ja siitä uudistuminen. Mutta 

aivan kuten näiden äänenkantajien kautta annettu Sana herättää teidät ja liikuttaa teitä sisäisesti, niin myös 

muissa maissa, muilla alueilla ja muilla tavoin minun lähettilääni ovat lähteneet liikkeelle saadakseen 

ihmiset huomaamaan, muistuttaakseen heitä lakini koskemattomuudesta ja oppini totuudesta. He ovat 

valmistautuneet inspiraationi valossa, ja vaikka he kokevat pilkkaa ja halveksuntaa, he etenevät askel 

askeleelta tehtävänsä täyttämisessä. Kerron teille, että säilytän heidän palkkionsa heitä varten, ja tulee 

hetki, jolloin hekin tulevat tietämään, mitä te nyt saatte. 

21 Kaikki, jotka kulkevat kaduilla ja kujilla puhumassa menneiden aikojen tapahtumista ja 

tulkitsemassa profetioita tai selittämässä ilmestyksiä, eivät ole sanansaattajiani, sillä monet ovat käyttäneet 

näitä viestejä väärin turhamaisuudesta, katkeruudesta tai inhimillisestä itsekkyydestä loukkaamiseen ja 

tuomitsemiseen, nöyryyttämiseen tai loukkaamiseen ja jopa tappamiseen. 

22 On välttämätöntä, että tämä valo, joka on niin rakastavasti tunkeutunut sydämiinne, leviää 

maapallon yhdestä kolkasta toiseen, jotta ihmiset muistaisivat, että Kristus ei satuta, ei nöyryytä eikä vielä 

vähemmän tuo kuolemaa. Sillä hän on elämä, leipä, terveys, lohdutus ja kaikki se, mitä ihmiskunta tänä 

päivänä tarvitsee. 

23 Ihmiset, olen puhunut teille. Ajatelkaa sanojani, suuntautukaa niiden avuksi, pohtikaa elämää ja 

kaikkea, mikä ympäröi teitä, tällä valolla, jonka annan teille, jotta kun kuulette Minut vielä kerran, löydän 

teidät tietoisempina ja paremmin valmistautuneina suorittamaan tehtävänne. 

24 Olen aina puhunut teille vertauskuvin, mutta nyt olette uuden aikakauden alussa, jolloin puhun 

teille selkeällä tavalla, sillä nyt voitte ymmärtää minua. 

25 Kaikki luomakunnassa puhuu teille Jumalasta ja ikuisesta elämästä, kaikki, mikä ympäröi teitä ja 

mitä elämässä tapahtuu, on ikään kuin kuva hengellisestä. Mutta te ette ole tyytyneet teoksiin, jotka olen 

luonut ja joiden avulla puhun teille, annan teille ilmestyksiä ja opastan teitä. Jokainen kansa, jokainen 

uskonnollinen yhteisö tai lahko luo kuvia, symboleja, kultin muotoja ja veistoksia jumalallisen 

esittämiseksi. Olette pitäneet tätä tarpeellisena, ja minä olen sallinut sen, oi ihmiskunta. Mutta nyt, kun 

henkenne on valaistuneempi ja kehittyneempi kuin menneinä aikoina, se voi nähdä ja ymmärtää elämän 
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selvästi. Lähetän tämän viestin kaikille, jotta he voivat herätä valoon ja tulla täysin kasvokkain totuuden 

kanssa. 

26 Hengelliset lahjat, jotka olivat kuihtuneet sen vuoksi, että ihminen oli laiminlyönyt ne, saavat 

tuntea rakkauteni kasteen laskeutuvan niiden päälle, ja sitten, kun ihmiset nostavat ajatuksensa Minuun 

jälleen puhtaina, he näkevät sen, mitä he eivät olleet ennen nähneet. He kuulevat Isän äänen, joka puhuu 

heille monin tavoin, ja he tuntevat Hänen läsnäolonsa joka käänteessä. 

27 Silloin he lakkaavat luomasta uskonnollisia symboleja ja palvontamuotoja, koska kun he näkevät 

Isän säteilevät kasvot kaikessa luomakunnassa, he eivät enää tunne tarvetta näille esineille, joille he 

liittävät erityisiä kykyjä, uskoa niihin ikään kuin ne olisivat Isän kuva. 

28 Teiltä opetuslapsilta, jotka olette kuulleet tämän sanan opetuksissani, kysyn: Miksi ajattelitte, että 

teidän on luotava symboleja palvontaanne varten, kun teillä oli Minut silmienne edessä, kun te kuulitte 

Minut ja tunsitte Minut? 

29 Jos vastaatte tähän kysymykseen sanomalla, että kunnioitatte vain sitä, mitä edeltäjät jättivät teille 

perinnöksi, sanon teille, että ilmestykseni valon hukuttamina he ymmärsivät vertauskuvien avulla sen, 

mikä on henkistymistä. 

30 Tällä kansalla on suuri hengellinen tehtävä täytettävänä keskellä ihmiskuntaa, jota uhkaa rajaton 

materialismi, joka kasvaa ja etenee uutena pakanuutena, uutena ja suurimpana materian, maailman ja sen 

intohimojen palvontana. 

31 Ja näiden koettelemusten edessä - haluatteko yhä säilyttää muistot epäjumalanpalveluskulteista? 

Onko tämä se esimerkki hengellisyydestä, jonka teidän on määrä antaa, ja ovatko nämä ne aseet, joilla 

taistelette? 

32 Antakaa Sanani itää sydämessänne, niin että voitte pian lähteä todistamaan opetuksestani 

teoillanne. 

33 Kun en enää tee itseäni tunnetuksi teille, koska tämä ajanjakso on päättynyt, älkää eksykö polulta, 

älkää kieltäytykö etsimästä Minua ahdistuksissanne, luottakaa edelleen ohjeisiini. 

34 Minä olen kapea portti, jonka läpi teidän on kuljettava, ja Maria tikapuut, joita pitkin nousette ylös 

rakkaudessa ja kuuliaisuudessa Äitiänne kohtaan. Jos uskotte Minuun ja palvotte Minua, ette kohtaa 

mitään sudenkuoppia ja lyhennätte polkua. 

35 Olette hyvän ja pahan välisen taistelun aikana. Sinut on kutsuttu työskentelemään kanssani tässä 

taistelussa, joka on jo alkanut. Olen opettanut teille, miten taistella hälventääksenne pimeyden ja 

tuodaksenne valoa jokaiselle sielulle. Sanani on opastanut teitä elämään valppaasti ja rukoillen, ettette 

anna väärien valojen vietellä itseänne ettekä anna kuulla petollisia ääniä. 

36 Kun tämä aika on kulunut ja pidätte julistustani kaukana ja ohjeideni mukaisesti välitätte tämän 

hyvän uutisen jälkeläisillenne, kaipaatte jälleen noita aikoja ja tunnette olonne onnelliseksi siitä, että teidät 

on valittu todistamaan jumalallista ilmentymistäni. Mutta jo tuolloin kaikki, mitä olette lisänneet tähän 

opetukseen, katoaa, ja Sanani purkautuu hengestänne kristallinkirkkaana ja puhtaana, paljastaen vain valoa 

ja totuutta. 

37 Kun toverinne kyselevät teiltä, puhukaa salailematta mitään siitä, mitä Teokseni sisältää, ja 

muistuttakaa heitä heidän läsnäollessaan Mestarista jokaisessa Hänen opetuksessaan. 

38 Pidän teitä vastuullisena tulevista sukupolvista, jotka polveutuvat teistä. Muistakaa, että tämän ajan 

Sanaani ei ole annettu vain muutamaa sukupolvea varten, vaan kaikkia niitä varten, jotka seuraavat teitä, ja 

että heidän on varustettava itsensä suuremmalla hengellisyydellä saavuttaakseen huipun, jonka olen 

määrännyt ihmisten päämääräksi. 

39 Siunaan niitä, jotka seuraavat ylöspäin johtavaa polkua ja saavuttavat ajan mittaan suuremman 

korkeuden työni tutkimisessa ja jotka valmistautuvat kuulemaan ääneni hengessään heti, kun tämä aika, 

jolloin julistukseni tapahtuu ihmisen ymmärryselimen kautta, on ohi. Autuaita ovat ne, jotka uskovat 

työhöni ja osaavat kunnioittaa sitä henkistymällä. 

40 Kuinka monta kanssaihmistäsi voit pelastaa rukouksillasi? Tämä maailma on kuilun partaalla, ja 

lähetän teidät sinne, jotta voitte estää sen putoamisen. Pysäyttäkää nuoret heidän nopealla kurssillaan, joka 

johtaa heidän moraalinsa tuhoutumiseen; puhdistakaa heidän sielunsa, jotta he voivat muodostaa perustan 

vanhurskaalle ja hyveelliselle elämälle. 
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41 Kävelkää maailman poluilla ja kantakaa mukananne elämänne mittapuuna opetusteni totuutta. 

Mutta kunnioittakaa sitä maata, johon astutte, ja silloin polut, joita kuljette, valmistetaan, ja kansojen 

välille solmitaan liitto, ja teette tästä maasta kodin, jossa te kaikki tunnette taivaallisen Isän lämmön ja 

tunnustatte toisenne veljiksi ja sisariksi. 

42 Olen kärsinyt nähdessäni luotujeni kiittämättömyyden, mutta vaikka he ovatkin kieltäneet minut 

Isänä, en ole koskaan kieltänyt, että te olette lapsiani, vaikka jotkut ovatkin saastuneita. Olen nähnyt suuria 

kansoja, jotka ovat kääntyneet pois minusta ja antaneet itsensä vain aineelliselle elämälleen, ongelmilleen, 

odottamatta minulta mitään. Mutta pian tulee heräämisen aika, ja lapsista vanhuksiin he omistavat 

elämänsä opetusteni tutkimiselle ja harjoittamiselle. Vanhukset puhuvat täynnä ystävällisyyttä ja näyttävät 

tietä kokemuksensa valossa. Lapset yllättävät maailman avaamalla hengelliset lahjansa ja omistautumalla 

Työlleni. 

43 Rakkaat ihmiset, ottakaa tänään opetuksestani korkein moraalinen periaate elämäänne varten. Jos 

haluatte, että maailma uskoo tähän ilmestykseen, antakaa elämänne kautta suurin todistus totuudestani. 

Olen käskenyt teitä olemaan puhtaita peilejä, ihmisiä, jotka osaavat näyttää esimerkkiä uskosta, 

kuuliaisuudesta ja puhtaudesta. 

44 Huolehtikaa siitä, että puhtaus ja hyvyys saavat voimaa keskuudessanne, ja siten korjaatte ne, jotka 

ovat tulleet riveihinne ilman rehellisiä aikomuksia. 

45 Teillä, jotka olette ymmärtäneet opetukseni totuuden ja täydellisyyden, on velvollisuus torjua 

hyvillä teoillanne kaikki se paha, mitä ne, jotka eivät ole ymmärtäneet sen perimmäistä tarkoitusta, ovat 

tehneet tälle työlle. 

46 Tunnistakaa, kuinka pahan siemen on lisääntynyt keskuudessanne, kunnes se on melkein 

kasvattanut todellisen siemenen. Valheellisuus, taikausko, tekopyhyys, ahneus, huonot vaikutteet, 

fanaattisuus ja kaikki epäpuhtaudet ovat olleet rikkaruohoja, jotka ovat levinneet tämän kansan 

keskuudessa, jonka haluan nähdä vapaana kaikista tahroista ja lähettää heidät lähettiläinäni muille 

kansoille ja kansakunnille. 

47 Uskon tämän puhdistustehtävän niille, jotka rakastavat todellista, puhdasta. Se on erittäin sinnikäs 

työ. Mutta kuinka suuri onkaan tämän kansan onni onkaan, kun he sitten kokevat, että heidän valonsa on 

vihdoin hajottanut pimeyden. Vain silloin pidän teitä tämän ilosanoman sanansaattajina ja lähetän teidät 

maailmaan taistelemaan pahan valtakuntaa vastaan vastustamalla sen valtaa lähimmäistenne uudistamisen 

kautta. . 

48 Miettikää, kuinka suurella rakkaudella ja jumalallisella kärsivällisyydellä olen opettanut ja 

korjannut teitä ja kehottanut teitä antamaan Minun osoittaa virheenne ja erehdyksenne ja johdattaa teidät 

täydellisyyteen. Mutta voi, kuinka monet ovatkaan niitä, jotka jäävät kuuroiksi näille sanoille, ja 

laiskuudessaan, sydämensä kovuudessa, antavat kallisarvoisten valmistelun hetkien mennä ohi haluamatta 

uskoa heitä odottaviin koettelemuksiin. 

49 Eräänä päivänä maailma ryhtyy tuomitsemaan tätä kansaa ja kyselemään sitä, ja vain se, joka on 

"katsonut", pysyy silloin pystyssä. Mutta se, joka on käyttänyt Työtäni itsekkäisiin ja vahingollisiin 

tarkoituksiin, näkee maan oikeuden langettavan hänen päälleen, ja silloin hän valittaa liian myöhään, että 

hän halusi luoda oman valtakuntansa, imartelun ja lohdutuksen valtaistuimensa omaan henkiseen Työhöni, 

joka on rakkauden, nöyryyden ja luopumisen työ. 

50 Sanon teille kaikille vielä kerran: "Katsokaa ja rukoilkaa", ja jos todella uskotte Sanaani, älkää 

lykätkö sen noudattamista huomiseen, sillä huomenna voi olla liian myöhäistä. 

51 Katsokaa, ihmiset, maapallosta on tullut jo liian pieni, jotta se voisi ottaa vastaan niin paljon 

inhimillistä kärsimystä. Aiemmin tämä planeetta näyttäytyi ihmiselle "laaksona" ilman loppua; nyt hän on 

valloittanut ja asuttanut sen. 

52 Annoin ihmiselle tämän maailman kodiksi ja sanoin hänelle: "Kasva ja lisääntykää ja täyttäkää 

maa", ja todellakin hän on täyttänyt maan, mutta hän on tehnyt sen synnillä ja kärsimyksellä. 

53 Tämä maailma, jonka pitäisi olla koko ihmiskunnan käsittävän yhden perheen koti, on eripuran 

omena ja tilaisuus järjettömään vallan tavoitteluun, petokseen ja sotaan. Ihminen ymmärtää väärin tämän 

elämän, jota pitäisi käyttää opiskeluun, hengelliseen mietiskelyyn ja pyrkimykseen saavuttaa iankaikkinen 

elämä käyttämällä koettelemuksia ja oppitunteja hengen hyödyksi, niin että hän antaa kaunan, 

katkeruuden, materialismin ja tyytymättömyyden myrkyttää sydämensä. 
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54 Ihmiset unohtavat kielen, jolla omatunto puhuu heille, he menettävät uskonsa ja antavat henkensä 

lahjojen sammua, niin että jotkut antautuvat materialismille, kun taas toiset marmattavat tästä 

olemassaolosta ja vetoavat äärettömään haluun tekosyynä pakenemiselle tästä maailmasta toiseen maahan. 

55 Kysyn: Onko teillä jo henkisyyttä, jota tarvitaan parempien maailmojen asuttamiseen? Ettekö ole 

ajatelleet, että jos ette ole kypsiä - vaikka pääsisitte parhaaseen hengelliseen kotiin - ette pystyisi 

arvostamaan tuon elämän arvoa ettekä nauttimaan täysin sen rauhasta? 

56 Totisesti minä sanon teille: Tämän elämän ansio, joka teillä on tänään, on se, että henki osaa 

voittaa kaikki elämän vastoinkäymiset ja olemassa olevat vastoinkäymiset; eikä tämä ole kaikki, vaan 

lisäksi, jos suostutte siihen, saatte kokea hengessänne sen onnellisuuden, joka tulee siitä, että olette 

hyödyllinen lähimmäisillenne maailmassa, jossa vallitsevat niin suuret tarpeet. 

57 Sinä päivänä, kun sielu on saavuttanut täydellisyyden, jota vaaditaan, jotta se voi tuntea olevansa 

Taivasten valtakuntani jäsen, sillä ei ole sille merkitystä, missä paikassa tai maailmassa se asuu tai onko se 

inkarnoitunut vai ei. Se kantaa sisällään taivaan valtakuntaa ja nauttii sen armosta kaikissa ja kaikissa 

tehtävissä, joita sen Isä lähettää sen suorittamaan. 

58 Pohtikaa tätä ja tulkaa nyt tietoisiksi siitä, että tämä maan laakso on laaja maa, joka tarjoaa 

suotuisia mahdollisuuksia hankkia siinä tarvittavat ansiot niiden kotien valloittamiseksi, joita henkenne 

kaipaa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 117  
1 Ihmiset, levätkää vakaalla maalla, asukaa tämän palmun varjossa ja kuunnelkaa ääntäni, niin että 

kaikki vaivanne paranevat, saatte voimanne takaisin ja voitte jatkaa matkaa. Katsokaa, ettei teidän tarvitse 

kertoa minulle sydämenne murhetta eikä sitä, mistä olette kotoisin, sillä minä tiedän kaiken. Tiedän, että 

sielunne on käynyt läpi ylämäkikamppailun yrittäessään siirtyä pois kieroilta poluilta. Tulette hakemaan 

minulta tukea ja voimaa, jotta ette joutuisi epätoivoon. Kun olit lähellä tulla heikoksi, kun voimasi olivat 

loppumaisillaan, nostit katseesi Minuun ja pyysit Minulta apua, ja Minä suostuin välittömästi ja kutsuin 

sinut tähän rauhan keidakkeeseen, jotta saisit hengähdystauon tuskassasi. 

2 Kuinka monta opetuksistani olette ymmärtäneet ja ymmärtäneet sen jälkeen, kun kuulitte Sanan 

ensimmäisen kerran? Sen kautta olette ymmärtäneet, että sielu ei täydellisty päivässä, vuodessa tai 

elämässä, sillä koska se on luonteeltaan ikuinen, sen kehityksen tien on oltava pitkä, jotta se voi saavuttaa 

täydellisyytensä. Olette myös oppineet kuuntelemaan omantunnon ääntä, joka puhuu teille aina laista, 

rakkaudesta, hyvyydestä, vanhurskaudesta ja puhtaudesta, ja olette onnistuneet erottamaan sen toisesta 

äänestä, joka tulee lihan aisteista tai sydämen intohimoista ja joka ei aina johda hyvälle tielle. 

3 Tiedätte jo, että teillä on aseita, joilla voitte puolustautua, tiedätte myös, mikä on kilpi, joka suojaa 

teitä, ja siksi olette alkaneet käyttää rukousta, hyviä ajatuksia, tahdonvoimaa ja uskoa. 

4 Olette oppineet antamaan olemuksenne muodostaville osatekijöille niiden oikean paikan elämässä, 

koska olette ymmärtäneet, että olennainen on henkenne ja että sen jälkeen tulevat tunteet ja mieli, joilla on 

arvokas paikka. 

5 Tiedätte nyt, että ihmisen todellinen hengellisyys ei ole erottautumista siitä, mikä kuuluu 

aineelliseen elämään, vaan se on sopusoinnussa koko luomakunnan kanssa, ja tämän sopusoinnun 

saavuttamiseksi hengen on oltava edellä, sen on oltava ihmisen yläpuolella, sanalla sanoen: sen on oltava 

johtaja. Muuten henki on lihan orja. 

6 Tiedätte, että Minun tavallani ette voi teeskennellä rakkautta, vilpittömyyttä tai tietoa, sillä tunnette 

välittömästi katseeni, joka läpäisee ja ohjaa kaiken. Tiedät, että hyveidesi ja tekojesi on oltava totta, jotta 

ansiosi olisivat todellisia. 

7 Kun puhun teille tällä tavalla, en tee sitä siksi, että vaadin teiltä korkeinta täydellisyyttä, vaan 

pyytäisin teitä ponnistelemaan sen saavuttamiseksi. 

8 Jos kärsit tänään, jos käyt läpi vaikeaa koettelemusta tai olet tuskien vuoteella, tiedät, että tuo 

malja puhdistaa ja uudistaa sinut, että tuo kriisi saa sinut sovittamaan rikkomuksesi tai että se on viisas 

oppitunti hengelle, ja sitten tyhjennät maljan kärsivällisesti ja antautuen. 

9 Olette oppineet ymmärtämään, että olen rakentanut temppelin jokaiseen teistä, ettekä enää uskalla 

tuhota sitä, mikä on rakennettu, vaan yritätte tehdä yhteistyötä kanssani tässä työssä. 

10 Olette hyvin ymmärtäneet, että teidän ei pidä ansaita ansioita ihmisten silmien edessä saadaksenne 

heiltä kiitosta tai palkkiota, vaan Isänne edessä, joka on ainoa, joka voi arvioida tekonne. 

11 Kun ymmärrätte kaikki nämä rakkauden opetukset, jotka annan teille, vaikka aineellinen luontonne 

olisi kuinka kuriton ja intohimonne kuinka kiihkeitä tahansa, lihan on alistuttava hengen edessä, mikä on 

alku sen harmonian ja järjestyksen saavuttamiselle, joka ihmisessä on oltava, jotta hän voi oikeutetusti 

kutsua itseään "lapsekseni". 

12 Monien ihmisten tulevaisuus riippuu nykyisestä käytöksestänne, rakkaat ihmiset, älkää epäilkö 

sitä. Miettikää siis asiaa, vapauttakaa itsenne viimeisistä egoismin jäänteistä, joita teissä vielä on, ja tuokaa 

tulevaisuutta varten rauhaa, yhtenäisyyttä, moraalia ja henkisyyttä, jotka ovat välttämättömiä, jotta uudet 

sukupolvet löytävät tien, joka tasoittaa tietä. 

13 Älkää epäilkö tämän työn tekemistä maailmassa, sillä tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun annan 

siemeneni teidän haltuunne. Todisteena on se, että puhun teille tässä muodossa, ja te ymmärrätte Minua. 

14 Tämä on opetusteni jatkoa, mutta se ei ole aikojen loppu, kuten ihmiset sen tulkitsevat. Maailma 

jatkaa kiertämistä maailmanavaruudessa, sielut tulevat edelleen maan päälle ja inkarnoituvat täyttämään 

kohtalonsa. Ihmiset asuttavat tätä planeettaa tulevaisuudessakin, ja vain ihmisten elämäntapa muuttuu. 

Muutokset, joita ihmiselämä tulee kokemaan, tulevat olemaan suuria, niin suuria, että teistä tulee 

tuntumaan siltä, että yksi maailma on päättymässä ja toinen alkaa alusta. 
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15 Ihmiskunnan elämä on kaikkina aikoina jaettu aikakausiin tai aikakausiin, ja kukin niistä on 

erottunut jollakin tavalla - olipa kyse sitten löydöksistä, jumalallisista ilmoituksista, joita ihmiset ovat 

saaneet sen aikana, tai kauneudentajun kehittymisestä, mitä te kutsutte taiteeksi tai tieteeksi - minä sanon 

teille, että tämä aikakausi tulee erottumaan henkisten lahjojen kehittymisestä, sen osan olemuksestanne, 

jota teidän olisi pitänyt alkaa kehittää itsessänne, säästääksenne itsenne niin suurilta pahoilta ja virheiltä. 

16 Ettekö usko, että ihmiselämä voisi muuttua täysin, jos henkinen luontonne avautuisi, kehittäisitte 

hengellisiä lahjoja ja panisitte täytäntöön omantunnon lain maan päällä? 

17 Voi, jos voisitte tulla tietoisiksi kaikesta siitä, mitä hengellänne on! Mutta te ette tiedä sitä, 

huolimatta niistä vuosituhansista, jotka olette asuneet maailmassa ja henkisessä avaruudessa, koska 

egoismissanne - joka on rakkautta itseänne kohtaan - vain aineellista olemassaoloa palveleva tiede oli 

teille tärkeää. 

18 Minä olen se, joka paljastaa teille ne hyveet, kyvyt, kauneudet, voimat ja ihmeet, jotka ovat 

kätkettyinä henkeenne, sillä nyt on oikea aika tehdä niin, koska näin saatte korjata aikakauden viimeiset 

hedelmät. 

19 Pian kaikki kansat ymmärtävät, että Minä, heidän Herransa, olen puhunut heille kaikkina aikoina, 

jotka ihmiskunta on käynyt läpi, ja jokainen ilmestykseni on ollut kuin askel hengellisillä tikkailla, jotka 

olen nostanut ylös, jotta te kaikki voisitte nousta luokseni. 

20 Tätä aikaa kutsutaan valon ajaksi, hengen aikakaudeksi tai totuuden ajaksi, mutta minä sanon 

teille, että se on henkien nousun ja heidän palauttamisensa aika. 

21 Sielu on Minun rakentamani temppeli, pyhäkkö, jota ihmiset jatkuvasti häpäisevät. Mutta nyt on 

tullut niin usein ennustettu valon aika, jonka kirkkaan hehkun kaikki näkevät ja jonka lämpöön kaikki 

Herran lapset kokoontuvat. En puhu teille uskonnollisesta yhteisöstä, joka toivottaa toiset tervetulleiksi ja 

hylkää toiset, joka julistaa omaa totuuttaan ja kieltää toisten totuuden tai joka käyttää kelvottomia aseita 

asettaakseen itseään väkivaltaa tai pelottelua käyttäen. Ei, puhun teille vain laista, joka selitetään opin 

kautta, joka on juuri se viesti, jonka olen paljastanut teille tänä aikana tämän Sanan kautta. Kun siis koittaa 

hetki, jolloin teidän on lähdettävä jakamaan tätä Hyvää Sanomaa, saarnatkaa teoillanne rauhaa, rakkautta, 

laupeutta, ykseyttä ja veljeyttä. Mutta jos tapaat matkallasi jonkun, joka tekopyhästi saarnaa samaa kuin 

sinä, mutta vääristelee totuutta, sinun on paljastettava valhe teoillasi. Jos taas tapaat veljiäsi ja sisariasi, 

jotka esimerkillään julistavat totuutta, rakkautta ja laupeutta, sinun on yhdistyttävä heidän kanssaan, sillä 

heidän ja sinun kamppailusi on sama. 

22 En voi muuta kuin sanoa teille, että jos olette uskottomia ettekä ole varustautuneita, ette tunne 

itseänne kelvollisiksi suorittamaan tätä työtä. Jos sitten näette, että toiset alkavat kamppailla aidon uskon 

ja vilpittömyyden kanssa, älkää seisoko heidän tiellään, sillä silloin vastuunne oikeudenmukaisuudestani 

olisi kaksinkertainen. 

23 Kiinnitän huomionne kaikkeen etukäteen, jotta mikään ei yllättäisi teitä, ja siksi, kun nousette 

taisteluun, tiedätte, miten herättää itsessänne henkisen kohoamisen ihanne. 

24 Tämä maa, joka on aina lähettänyt tuonpuoleiseen sairaiden, väsyneiden, häiriintyneiden, 

hämmentyneiden sielujen sadon tai vain vähän kypsyneiden sielujen sadon, tarjoaa minulle pian 

rakkauteni arvoisia hedelmiä. 

25 Sairaus ja kipu poistuvat elämästäsi yhä enemmän, kun elät tervettä ja hengellisesti kypsää elämää, 

ja sitten kun kuolema tulee, se löytää sinut valmistautuneena matkalle hengelliseen kotiin. 

26 Kuka voisi vielä eksyä tai hämmentyä astuessaan hengen kotiin, jos hän on jo aistinut sen tässä 

elämässä hetkillä, jolloin hän rukoilee, meditoi, näkee unta tai syventyy lakiini? 

27 Nykyään niin paljon rauhaa ja hyvää tuntuu teistä saavuttamattomalta, ja se johtuu siitä, että näette 

kaiken ympärillänne vallitsevan sekasorron, sekasorron, jonka tiedätte lisääntyvän kaikilla ihmiselämän 

alueilla. Mutta sanon teille: luottakaa minuun, valvokaa, rukoilkaa ja olkaa väsymättömiä kylväjiä, jotta 

tämä myrskyinen yö toisi uuden valon. 

Aamunkoitto tulee esiin, ja maa tuntee uudet asukkaansa, jotka varustavat sen jaloilla teoilla ja palauttavat 

ja rakentavat uudelleen kaiken sen, minkä tyhmät ja epäpyhät tuhosivat ja häpäisivät. 

28 Ihmiset, tänä päivänä olen paljastanut teille osan teitä koskevista jumalallisista suunnitelmistani. 

Olen kertonut teille etukäteen jotakin siitä, mikä kuuluu tulevaisuuteen, ja olen valmistanut teitä taisteluun, 

joka on tulossa koko ihmiskunnan ylle. 
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29 Miettikää sitä tarkkaan, niin saatte rohkaisua, sillä totisesti sanon teille: autuaita ovat ne, jotka 

lukevat tämän kirjan, joka paljastaa teille "sanani". Olet löytänyt siitä monia sinulle tuntemattomia 

opetuksia. 

30 Halusin kuulla niitä, jotka eivät kutsu mitään maan päällä omakseen, jotta voisin palvella Minua 

sen jälkeen. Olen valinnut teidät nöyrien joukosta, niin kuin olen kaikkina aikoina etsinyt palvelijoitani 

yksinkertaisten sydämien joukosta. Tiedät, että maailman rikkauksien omistajat ovat aina kiireisiä niiden 

kanssa eivätkä muista minua. Olen myöntänyt heille tietyn ajan palvoa sitä, mitä he niin kovasti 

rakastavat. Mutta aina tulee hetki, jolloin he kuulevat ääneni, ottavat ristinsä ja seuraavat minua; mutta 

ensin heidän on puhdistettava itsensä kärsimyksen sulatuksessa. 

31 Rakkaat opetuslapset, jäljellä on enää seitsemän vuotta, jotka ovat kuin seitsemän aamunkoittoa, 

jolloin voitte kuulla Minua. Haluan, että jätätte horjuvuutenne taaksenne tänä aikana ja että askeleistanne 

tulee varmoja, niin että kun vuosi 1950 koittaa, voitte sanoa Minulle: "Herra, yhdentymisestä 

keskuudessamme on tullut todellisuutta, ja me tuomme Sinulle todisteita henkistymisestämme ja 

veljeydestämme." "Herra, yhdentyminen keskuudessamme on tullut todellisuudeksi." 

32 Tämä kansa tietää, että odotan vain heidän henkistymistään saadakseni ääneni kuuluviin heidän 

omassatunnossaan, kun sanon heille: Ihmiset, nouskaa ja lisääntykää kuin maan tomu. Ylitä laaksot, 

kaupungit, aavikot ja meret ja levitä tätä opetusta rakkaudella ja nöyryydellä. Kaikkivaltias huolenpitoni 

avaa polkuja ja mitätöi rajoja. Rakkauteni suojelee teitä kaikelta vainolta tai väijyvältä pahuudelta, ja 

annan sanani huulillenne, kun tilanne sitä vaatii. 

33 Suuri, hyvin suuri on tämä työ, jonka annan sinun tehtäväksi, sillä haluan, että olet vahva ja suuri 

hengessäsi. Totuuden nimessä sanon teille, että Isänne sydämessä itsekkyydellä ei ole sijaa. 

34 Seitsemän vuotta annan niiden ihmisten tehtäväksi, jotka ovat saaneet nämä siunatut pellot, jotta he 

voivat niittää niistä Jumaluuteni arvoisia hedelmiä. 

35 Ihmiset, olkaa armollisia ja kärsivällisiä niitä kohtaan, jotka ottavat ensimmäisiä askeleitaan. 

Neuvokaa heitä sillä hyvyydellä, jolla minä olen teitä korjannut. Rakastakaa toisianne sillä rakkaudella, 

jolla minä olen teitä rakastanut, niin teidän keskuudessanne on oleva sopusointu. 

36 Tule lähelle, Läsnäoloni on kuin puun varjo, Sanani on kuin linnun laulu. Tulkaa luokseni, te, jotka 

janoatte ja janoatte vanhurskautta, te sairaat, te hengeltänne köyhät ja tietämättömät, tulkaa lähelleni! 

37 En hylkää teitä köyhyytenne vuoksi enkä halveksi teitä asemanne vuoksi. Tiedän, että jokaisessa 

teistä on henki, joka tarvitsee valoani noustakseen elämään. 

38 Tuon terveyttä sairaille ja toivoa kärsiville. Kukaan ei lähde pois ilman lohdutusta 

kärsimyksistään. Mutta sitten, kun olette saavuttaneet rauhan, tunnette olevanne pukeutuneet siihen 

arvokkuuteen, jonka annan teille. Älkää murjottako maailmalle ja sen muuttuvalle onnelle ja 

kärsimyksille. Muistakaa, että juuri he johdattivat teidät luokseni. Älkää myöskään vetäytykö 

lähimmäisistänne, päinvastoin, nyt kun olette kokeneet, miten otan teidät vastaan ja miten annan teille 

lahjoja, kurottautukaa vielä enemmän heidän luokseen ja tehkää hädänalaisille sitä, mitä olette nähneet 

Minun tekevän teille. 

39 Yhden teistä, joka todella harjoittaa opetustani, kautta monet saavuttavat armoni. 

40 Tarvitsette vain rukousta, rakkautta ja hyvää tahtoa, jotta tietämyksenne opetuksestani loistaa kuin 

säteilevä valo pimeyden keskellä. Vierailun ajat ovat tulossa, ja haluan, että kaikki opetuslapseni ovat 

valmistautuneet. 

41 Niin kauan kuin ihmiset nauttivat rauhasta tai maallisista nautinnoista, he eivät kutsu sinua, mutta 

tuskan ajamina he etsivät sinua. Valmistautukaa, sillä pian maailmaan vuodatetaan surua. Silloin sairaat 

kutsuvat teitä tuomaan heille minun balsamiani. Monet kanssaihmisistänne pyytävät rukouksianne ja 

toivovat myös opastustanne löytääkseen tien, joka johtaa heidät hengelliseen ylösnousemukseen. 

42 Näettekö, kuinka herkkä ja suuri tehtävä teitä odottaa? 

43 Tunnustatte hiljaisuudessa, että ilmestys, jonka olen antanut teille tänä aikana, on suuri. Jos osaatte 

käyttäytyä kuin opetuslapseni, näette vielä enemmän valoa työssäni. 

44 Muodostakaa rauhan ja henkistymisen kansa, poistakaa sydämistänne viimeisetkin fanaattisuuden 

jäänteet, jotka ovat vielä sisällänne. Saavuttakaa puhdistus uudistumisen kautta, niin annan taivaalla 

merkin, joka näkyy koko maailmassa ja joka kertoo teille, että "Herran päivä" on tullut. Tämän merkin 

näkevät jopa "sokeat" ja sen ymmärtää myös kouluttamaton mieli. 
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45 Käyttäkää vahvinta asetta, jonka olen teille uskottanut, nimittäin rukousta; ja rukoilkaa niin, ettette 

kuuntele niitä, jotka yrittävät sammuttaa uskonne liekkiä. Olkaa valppaina, ihmiset, älkää antako 

kenenkään pimentää sydäntänne ja yrittää saada teidät eksymään tieltä. Tunnette jo lakini, tämä on tie; 

älkää koskaan poikkeako siitä, eikä teillä ole mitään pelättävää. 

46 Jos maan päällä jotkut haluavat tuhota sinut ja jotkut rukoilevat puolestasi, koska he luulevat, että 

olet eksyksissä, muista, että hengellisessä maailmassa on joitakin, jotka valvovat jokaista askelta. 

Taivaallinen Äitisi suojelee sinua vaippansa alla, Elia suojelee sinua hengellisen paimenen rakkaudella, ja 

tuonpuoleisessa elävät veljesi ja sisaresi, jotka ovat omistautuneet hyvyydelle, suojelevat ja neuvovat 

sinua. Näin puhun niille, jotka päättämättömyyden ja epäilyksen keskellä ottavat ensimmäiset askeleensa 

ja silti usein kompastuvat ja kaatuvat. 

47 Pian usko syttyy heidän sydämissään, ja kun näin tapahtuu, mikään eikä kukaan pysty 

sammuttamaan sitä. Mutta sitä ennen Minun on annettava teille opetuksiani, jotta sydämenne vahvistuvat 

samalla, kun henkenne kääntyy yhä enemmän pois hyödyttömistä. Näin kehityt vähitellen ylöspäin. Silloin 

tunnette, kuinka totuuden ja rakkauden jano, jonka annatte Minun tunnustaa, on sammunut, niin että 

lähdette suorittamaan tehtävääsi täynnä voimaa ja rohkeutta. 

48 Valmistan teitä äärettömällä rakkaudella, sillä näiden äänenkantajien kautta saamani opetus ei 

kestä ikuisesti. Pian ette enää kuule tätä Sanaa, ja silti teidän on oltava vahvoja taistelussa, joka tulee, kun 

Sanaani ei enää välitetä tässä muodossa. 

49 Mitä teette, jos ette ole ymmärtäneet Mestarin opetusta? Miten voitte puolustaa uskoanne, jos ette 

ole oppineet aseita, jotka voivat auttaa teitä puolustautumaan? Pohtikaa näitä sanoja, sillä monet lankeavat 

jälleen kerran polvilleen epäjumalien eteen, koska he eivät ole osanneet käyttää opetuksiani. 

50 Ihmiset, älkää olko kuurot äänelleni älkääkä tulkitko työtäni väärin. Olen käskenyt teitä 

tiedottamaan siitä sillä vilpittömyydellä, jolla olen sen teille uskonut. Kuunnelkaa minun ääntäni, niin että 

kun kuulette vihollistenne äänen, voitte vapautua heidän ansoistaan ja ansoistaan. 

51 Tähän asti olet tarkastellut elämää ja ihmisiä pinnallisesti. Mutta nyt näytän teille kaikkien niiden 

opetusten merkityksen ja olemuksen, jotka olen paljastanut teille Kolmessa ajassa, jotta teillä olisi täysi 

tieto siitä, kuka olette, ja jotta voisitte hyväksyä kohtalonne kuten Kristus hyväksyi ristinsä, ja jotta voisitte 

rakastaa lähimmäistänne Luojassa. Kaikki tämä paljastaa ja näyttää teille oppini. Nyt sanon teille, että sen, 

joka on saanut merkin minulta, ei pidä tuntea olevansa ylempiarvoinen kuin se, joka ei ole saanut merkkiä, 

sillä monet heistä antavat teille todisteita henkistymisestä ja siitä, että heillä on yhtä suuria hengellisiä 

lahjoja kuin teillä. 

52 Tämä on se aika, jolloin Taivaan kello kuuluu äärettömässä ja kutsuu ihmisiä kokoontumiseen, 

kutsuu heitä mietiskelyyn ja rukoukseen. Sen kaiku kaikuu lakkaamatta jokaisen sydämen pohjassa, sillä 

se on Kolmas Aika, jolloin Elia kutsuu sanansaattajanani maailman äärestä toiseen sieluja ilmestymään 

tuomiolle. Te kuulutte niihin, jotka etsivät Minua tuona Hetkenä Hengen avulla eivätkä veistosten ja 

ihmiskäsin tehtyjen kuvien avulla, jotta voin sanoa, että te kuulutte niihin, jotka ovat pysyneet laini 

noudattamisessa, sillä siinä, jonka annoin teille Siinain vuorella, neuvoin teitä, että palvellaksenne Minua 

teidän ei pitäisi pitää silmienne edessä mitään jumaluuttani esittävää kuvaa. 

53 Jos olen kutsunut teitä hengelliseen palvontaan siitä lähtien, on oikein ja asianmukaista, että 

tarjoatte sitä Minulle nyt, oi ihmiset, jotka väliaikaisesti menettävät toivonsa täydellisestä uudistumisesta 

ja henkistymisestä. Tunnusta, kuinka olen pidentänyt olemassaoloasi ja kuinka olen saanut sinut 

kulkemaan ennallistamisen ja evoluution polkua, niin että askelissasi ja jatkuvassa vaelluksessasi voit 

jättää taaksesi kaikki epätäydellisyydet ja saastutukset. Ettekö ole jo nähneet, kuinka mudan sumentamat 

vedet nopeassa virrassaan lopulta kirkastuvat? Totisesti, minä sanon teille, samoin käy teidän sielullenne. 

54 Minä olen elämän ja luotujen asioiden Herra. Siksi kerron teille, että olen ainoa, joka tuntee 

kaikkien olentojen salaisuuden, ikuisuuden ja kohtalon. 

55 Jos ihmiskunta ei niin itsepäisesti pitäytyisi tietämättömyydessään, sen olemassaolo maan päällä 

olisi erilaista. Silti ihmiset vastustavat käskyjäni, kiroavat kohtalonsa, ja sen sijaan, että he tekisivät 

yhteistyötä kanssani työssäni, he etsivät keinoa kiertää lakejani saadakseen tahtonsa läpi. Kerron teille 

myös, että jos ihmiset tarkkailisivat huolellisesti jokaista heidän toimintaansa, he huomaisivat, kuinka he 

kapinoivat Minua vastaan joka käänteessä. 
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56 Kun annan ihmisten nauttia iloistani, heistä tulee itsekkäitä; kun annan heidän nauttia nautinnoista, 

he ajautuvat turmeltumiseen; kun koettelen heidän voimiaan terästääkseni heidän sielunsa, he kapinoivat; 

ja kun annan katkeruuden maljan saavuttaa heidän huulensa puhdistaakseni heidät, he kiroavat elämää ja 

tuntevat menettävänsä uskonsa. Kun asetan heidän harteilleen suuren perheen taakan, he ovat epätoivoisia, 

ja kun otan yhden heidän sukulaisensa pois maan päältä, he syyttävät minua epäoikeudenmukaisuudesta. 

57 Ette koskaan ole samaa mieltä, en koskaan kuule teidän siunaavan Nimeäni koettelemuksissanne, 

enkä koe teidän yrittävän tehdä yhteistyötä luomistyössäni. 

58 Ettekö muista niitä esimerkkejä, jotka annoin teille Jeesuksessa, kun Hän pyhitti elämänsä Isänsä 

kirkastamiselle? 

59 Jeesuksella ei ollut mitään maan päällä, eikä hän silti koskaan valittanut köyhyyttään. Hänen täytyi 

jättää äitinsä ja kotinsa ja luopua kaikesta rakkaudesta Hänet lähettänyttä kohtaan. Hänen työnsä oli hyvin 

vaikeaa ja hänen tiensä surullinen loppuun asti, mutta hän ei koskaan kapinoinut sitä vastaan. Häntä 

vainottiin ja pilkattiin, tuomittiin ja lopulta tapettiin, mutta 

Hänen sydämestään, huuliltaan ja jopa silmistään tuli vain siunausta, anteeksiantoa ja lohdutusta niille, 

jotka rakastivat häntä, ja myös niille, jotka satuttivat häntä. 

60 Mutta et voi ottaa jäljittelyn arvoista esimerkkiä vain minusta. Muistakaa Aabrahamin kuuliaisuus, 

kun hänen Herransa vaati hänen poikansa henkeä, Jobin kärsivällisyys, joka siunasi Minua jokaisella 

vierailullaan, ja näiden esimerkkien tapaan on monia muitakin, jotka ovat tulleet teille historian 

aikakirjojen kautta. 

61 Ihmettelette joskus, kun näette sairaan ihmisen kärsivällisesti kantavan ristiään, sokean tai 

halvaantuneen ihmisen siunaavan tahtoani. Toisinaan ette voi ymmärtää sellaisen isän omistautumista, 

joka on juuri menettänyt hyvin rakastamansa pojan; tämän ajan materialisoituneet ihmiset, jotka ovat niin 

kaukana totuudesta, eivät voi ymmärtää tuota omistautumista, tuota kärsivällisyyttä ja tuota kunnioitusta 

Jumalan neuvoja kohtaan. Minä olen asettanut eteenne nämä kauniit esimerkit nöyryydestä, 

kuuliaisuudesta tahdolleni ja hengellisestä kypsyydestä, jotta teillä olisi esikuvia, joita voitte matkia 

koettelemuksissanne. 

62 Sanon teille, että jos tämä ihmiskunta tekee kaikessa sitä, mikä on minun tahtoni, se ei enää tunne 

tuskaa maan päällä, koska minun rauhani on sen hengessä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 118  
1 "Päästäkää pienet lapset minun luokseni, minä sanon teille uudestaan. Älkää ajatelko, etteivät he 

voi ottaa minua vastaan, koska he ovat pieniä teidän silmissänne. 

2 Vaikka sielulla olisi kuinka paljon syyllisyyttä ja tahroja, niin kauan kuin se elää lapsuudessa, se 

on osallisena fyysisen kuorensa puhtaudessa ja viattomuudessa. Juuri tällä hetkellä sielu tarvitsee 

kaikenlaista apua, jotta se ei eksyisi oikealta tieltä. 

3 Jälleensyntyminen on tilaisuus, jonka Jumala rakastavassa oikeudenmukaisuudessaan tarjoaa 

sielulle, jotta se voi palauttaa puhtautensa ja palata oikealle tielle. Näin se voi hyödyntää 

pyhiinvaelluksellaan saamiaan kokemuksia. 

4 Kun katsotte lapsia, tehkää se kunnioittavasti, sillä ette tiedä, millainen sielu on heidän sisällään. 

Voit kuitenkin olla varma siitä, että jokaisella näistä pienistä olennoista on menneisyys, joka edustaa 

pitkää historiaa, suurta kehityskaarta. 

5 Niin kauan kuin sielu kokee ruumiillisen korkeutensa lapsuuden, se tarvitsee vanhimpiensa apua, 

koska sen ruumis on vielä liian heikko kannattelemaan sitä. Se tarvitsee hellyyttä, jotta sydän ei kovettuisi, 

ja samoin se tarvitsee esimerkkejä ja opetuksia kasvattaakseen ja rohkaistakseen sitä, kunnes tulee hetki, 

jolloin se voi tehdä itsensä tunnetuksi. 

6 Jokainen sielu tuo maailmaan oman viestinsä, ja jotta se voisi ilmaista sen, on välttämätöntä, että 

kaikki sen ympäristössä on sille suotuisaa. Kun sielu pitkän kehityspolkunsa jälkeen, joka on täynnä 

kamppailuja ja koettelemuksia saavuttaakseen täydellisyytensä, näkee itsensä lopulta vapaana tahroista, 

vaikeuksista ja tietämättömyydestä ja siinä on vain valoa, se muistuttaa yhä enemmän ja enemmän lasten 

puhtautta. 

7 Lapsi tietää intuitiivisesti, ettei se kykene huolehtimaan itsestään, ja siksi se luottaa täysin 

vanhempiinsa. Se ei pelkää mitään niin kauan kuin se on sen rinnalla. Se odottaa vain hyviä asioita ja 

tietää, ettei siltä puutu mitään. Myöhemmin se huomaa, että niissä on tiedon, hellyyden ja elämän lähde, 

minkä vuoksi se kokee autuutta niiden seurassa. 

8 Milloin ihmiset saavat tämän tunteen? Milloin he ovat kanssani? Milloin ihmisen sielu saavuttaa 

sen uskon, puhtauden ja luottamuksen, joka lapsella on viattomuudessaan? 

9 Totisesti sanon teille, että kun tämä tapahtuu, kuulette jälleen kerran rakastavan Sanani sanovan 

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

10 Kauan sitten teille sanottiin: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja paras tapa kunnioittaa heitä on elää 

vanhurskaasti ja hyveellisesti. 

11 Onko minun tarpeen muistuttaa teitä velvollisuuksistanne maan päällä tällä hetkellä? Sydämenne 

sanoo Minulle: Ei, Herra, puhu meille nyt hengellisestä elämästä. Silti näen, että miehet eivät ole ryhtyneet 

kunnioittamaan vanhempiaan. Ja jos he eivät ole täyttäneet ensimmäisiä käskyjä, miten he voivat täyttää 

minun uudet oppini? 

12 Rakennan pyhäkön muureja lain perustuksille sen oppini valossa, jonka opetin teille toisella 

aikakaudella, ja nyt uuden Sanani avulla saatan loppuun henkisen temppelin rakentamisen. 

13 Minun on kerrottava teille, että perustuksenne ovat yhä heikot, koska ette elä sopusoinnussa 

Ensimmäisen Aikakauden lakien kanssa; sillä vain todellisen moraalin ja puhdistetun hyveen varaan voitte 

rakentaa sisäisen temppelinne. 

14 Kysymykseni on tämä: Miten voisitte kunnioittaa taivaallista Isäänne kunnioittamatta ensin 

vanhempianne maan päällä? Miten voisitte yrittää pitää ihmiskuntaa veljinänne ja sisarinanne, jos ette 

ensin rakasta perhettänne, joka koostuu vanhemmista, veljistä ja sisaruksista, aviomiehestä tai vaimosta ja 

lapsista? 

15 Siksi olen halunnut, että yhdistätte ensimmäisen aikakauden lain Jeesuksen kautta antamani 

opetuksen sekä tämän ajan ilmestykset, sillä näin teillä on kaikki tieto ja välineet kulkea henkistä polkua, 

joka johtaa ikuiseen valoon. 

16 Jos ette harjoita hyveellisyyttä elämässänne ja silti ylpeänä korostatte lain noudattamista, sanon 

teille, että toimitte harkitsemattomasti ja vääristätte totuutta. 

17 Oppilaani on oltava sydämeltään puhdas maan päällä ollakseen puhdas hengeltään. 
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18 Kunnioittakaa elämänne kautta niitä, jotka antoivat teille olemassaolon tahtoni mukaisesti, ja 

silloin lapsenne kunnioittavat teitä huomenna. Älkää kirkastako Minua vain hengellisillä teoilla, ei, myös 

inhimilliset tekonne kirkastavat Henkeäni. 

19 Tämä on aika, jolloin monet ihmiset, kun he kokevat ihmiskunnan ylle kerääntyviä suuria 

vierailuja, huudahtavat: "Se on Jumalan käsi, joka rankaisee ihmiskuntaa tuskan kautta." Mutta kerron 

teille, että tämä on virheellinen tapa ajatella Minun oikeudenmukaisuuttani. 

20 Milloin ymmärrätte, että kipu on olemassa vain syntienne seurauksena ja että ihminen itse 

tuomitsee ja rankaisee itseään? 

21 Teidän pitäisi ymmärtää, että kun annan tuskan iskeä sydämeenne, annan teille siten selkeimmän 

todisteen siitä, että synti on suurin este, jotta voitte nähdä valon ja nauttia Hengen rauhasta. 

22 Monet uskovat rakastavansa Minua ja palvelevansa Minua, mutta kun kärsimys iskee heihin, he 

kysyvät itseltään tyrmistyneinä: "Miten on mahdollista, että vaikka rakastan Isääni, Hän antaa minun juoda 

tämän kärsimyksen maljan?" - He eivät ole tulleet tietoisiksi siitä, etteivät he ainoastaan rakasta Minua, 

vaan että he ovat myös antaneet intohimojensa ja maallisten asioiden tavoittelun olla heille kultti, jonka he 

asettavat etusijalle tiedostamatta sitä palvontaa, jota heidän pitäisi tarjota Minulle. 

23 Jos ihmiset kunnioittaisivat totuutta, rakkautta, oikeudenmukaisuutta ja hyvyyttä - jotka ovat 

Henkeni ominaisuuksia - luuletteko, että kipu, sota, nälkä, sekasorto ja kuolema voisivat yhä olla olemassa 

maailmassa? Totisesti sanon teille, että mitään näistä ei olisi elämässänne, ja sen sijaan olisi rauhaa, sielun 

ja ruumiin terveyttä, rohkeutta elää ja hyvinvointia. 

24 Muistakaa, että teille sanottiin laissa: "Sinulla ei saa olla muita jumalia minun lisäkseni." Silti on 

monia jumalia, joita ihmisten kunnianhimo on luonut palvomaan, joille he tekevät kunniaa ja joille he jopa 

uhraavat elämänsä. 

25 Ymmärtäkää, että minun lakini ei ole vanhentunut ja että se puhuu teille lakkaamatta omantunnon 

kautta, ilman että tiedätte sitä; silti ihmiset ovat edelleen pakanoita ja epäjumalanpalvelijoita. He 

rakastavat ruumistaan, imartelevat turhamaisuuttaan ja hemmottelevat heikkouksiaan; he rakastavat maan 

aarteita, joille he uhraavat rauhansa ja hengellisen tulevaisuutensa. He kunnioittavat lihaa, ja joskus he 

rappeutuvat ja jopa löytävät kuoleman nautintojen himossa. 

26 Vakuuttakaa itsenne siitä, että olette rakastaneet maailman asioita enemmän kuin Isäänne. Milloin 

olette uhranneet itsenne Minulle rakastamalla Minua lähimmäisessänne ja palvelemalla Minua? Milloin 

uhraat unesi tai vaarannat terveytesi auttaaksesi ja lievittääksesi lähimmäisiäsi koettelevia kärsimyksiä? Ja 

milloin olette menneet lähelle kuolemaa jonkun sellaisen ylevän ihanteen puolesta, jota Opetukseni 

inspiroi? Huomaathan, että aineellisella elämällä harjoittamasi palvonta tulee ennen henkisen elämän 

palvontaa sinulle. Siksi olen sanonut teille, että teillä on muita jumalia, joita te palvotte ja palvotte 

enemmän kuin totista Jumalaa. 

27 Kuinka voitte tuntea maan päällä elämän, johon kuuluu oikeudenmukaisuus, ja kuinka voitte 

tuntea sielussanne rauhani jumalallisen vaipan? Mitä voitte tehdä, jotta ette tuntisi enää kipua, jos tämä on 

ainoa asia, jota väärät jumalat, joita olette luoneet ja rakastaneet kauan sitten ja nykyään, voivat tarjota 

teille? 

28 Rakastakaa Minua enemmän kuin kaikkia luotuja asioita, sillä jos rakastatte Minua, osaatte antaa 

kaikille olennoille niiden oikean ja todellisen paikan. 

29 Maailmassa tällä hetkellä vallitseva sekasorto on hyvin suuri; mutta ihmiskunnan henki on valmis, 

ja riittää, että kutsuni saa heidät kääntämään katseensa jälleen lakiini. 

30 Lähestyy aika, jolloin Henkeni valo saavuttaa sydämet ja saa heidät tuntemaan ja ymmärtämään 

sen, mitä he eivät ole tähän asti ymmärtäneet. 

31 Rakkaat opetuslapset, te näytätte Minulle, että henkenne janoaa totuutta, ja siksi kutsun teitä 

tulemaan tälle lähteelle juomaan, kunnes olette sammuttaneet janonne. Tunkeutukaa Sanani ytimeen; 

muistakaa, että aineellistun vain tiettyyn rajaan asti, ja sen jälkeen on teidän asianne tehdä oikeat 

johtopäätökset tutkimalla perusteellisesti kaikki kuulemanne. Rukoilkaa ja kysykää Minulta 

rukouksissanne, niin saatte kokea, kuinka saatte kipinän valostani jokaisen ilmentymän yhteydessä. Älä 

odota saavasi koko totuutta yhdessä hetkessä. Olkaa tietoisia siitä, että on olemassa sieluja, jotka ovat 

etsineet totuutta jo pitkään, jotka tutkivat ja yrittävät tunkeutua kaikkiin salaisuuksiin eivätkä ole vieläkään 

päässeet haluttuun päämäärään. 
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32 Kristus opetti teille tien, kun hän sanoi: "Rakastakaa toisianne." Mutta ennen tätä päivää ette ole 

tulleet tietoisiksi tämän ylevän käskyn laajuudesta. Totisesti sanon teille, että koko ihmisen elämä 

muuttuisi, jos eläisitte tämän korkeimman periaatteen mukaisesti, sillä vain rakkaus pystyy paljastamaan 

teille Jumalan salaisen neuvon, sillä hänessä on elämän alkuperä. Etsikää totuutta innokkaasti, etsikää 

elämän tarkoitusta, rakastakaa, vahvistukaa hyvyydessä, ja saatte kokea, kuinka vähitellen kaikki se, mikä 

oli väärin, epäoikeudenmukaista ja epätäydellistä, putoaa pois olemuksestanne. Olkaa päivittäin 

vastaanottavaisempia jumalallisen armon valolle, niin voitte kysyä Herralta kaikkea, mitä haluatte tietää, 

kaikkea, mitä henkenne tarvitsee saavuttaakseen korkeimman totuuden. 

33 Työskennelkää maan päällä entistä antaumuksellisemmin ja omistautukaa uskollisesti 

velvollisuuksillenne. Pyrkikää aina edistämään sielunne kehitystä, jotta aineellinen elämänne ei olisi 

hedelmätöntä. 

34 Rukoilkaa yksinkertaisella rukouksella, joka tulee puhtaimmasta sydämestä, ja tutkikaa tekojanne 

omantunnon avulla. Silloin saatte nauttia läsnäolostani. 

35 Tässä hengen yhteydessä saatte valonvirtoja, joiden avulla voitte ymmärtää elämää paremmin. 

Sinulta ei puutu inspiraatiota, joka johtaa sinut yhä parempaan ja parempaan. Noina hetkinä Hengen 

voimat ja lahjat heräävät, ja silloin voitte suorittaa teille uskomiani eri tehtäviä. 

36 Intuitio, joka on henkistä näkemistä, ennakkoaavistusta ja profetiaa, puhdistaa mielen ja saa 

sydämen sykkimään nopeammin niiden viestien ja äänien edessä, joita se saa äärettömyydestä. 

37 Kun ihmiset ovat oppineet kommunikoimaan Henkeni kanssa, heidän ei enää tarvitse kysellä 

kirjoista tai kyseenalaistaa niitä. Nykyään he kysyvät edelleen niiltä, joihin he uskovat, että he tietäisivät 

enemmän, tai he etsivät pyhiä kirjoituksia ja kirjoja halutessaan löytää totuuden. 

38 Autuas on se, joka pyrkii innokkaasti kuulemaan Sanaani eikä halua jättää väliin yhtäkään 

opetustani, sillä hän onnistuu muodostamaan hengessään kirjan, joka on hänen paras perintönsä tänä 

aikana. 

39 Sanani on ylösnousemus ja elämä sielulle, joka pelkää ja hukkuu intohimojen myrskyisässä 

meressä. Siksi se, joka on ottanut sen sydämeensä ja maistanut sen olemusta, elää ikuisesti. Ja hänen 

suurin toiveensa on paljastaa se myös lähimmäisilleen, jotta kaikki voisivat saada siitä ravintoa ja 

saavuttaa iankaikkisen elämän. 

40 Siunaan niitä, jotka julistavat tuloani kolmannella aikakaudella ja todella täyttävät tehtävänsä, sillä 

heidän siemenensä kukkii lyhyessä ajassa. Mutta voi niitä, jotka käyttävät väärin nimeäni tai opetustani 

ottaakseen hyväuskoiset yllätyksenä kutsumalla itseään Jumalan sanansaattajiksi tai ottamalla paikkani 

palveltavaksi, sillä he tulevat paljastumaan ja joutumaan tuomiolle. Matkalla he huomaavat, että ihmiset 

ovat heränneet ja vaativat heiltä todisteita, jotka oikeuttavat kaiken heidän saarnaamansa. 

41 Minä olen "Sana", joka puhuu hengellenne. Minä olen Mestari, joka jälleen kerran löytää 

opetuslapset ympäriltään. Jotkut heistä rukoilevat ja ansaitsevat ansioita tunteakseen itsensä puhtaiksi ja 

arvokkaiksi olemaan kanssani, toiset taas vääristelevät ja väheksyvät opetustani. Kerron teille, että 

jokainen heistä on tilivelvollinen Minulle siitä opetuksesta, jonka olen antanut heille kaikille. Nykyinen 

sukupolvi ei materialisminsa vuoksi ymmärrä tämän ilmestyksen merkitystä, ja vasta uudet sukupolvet, 

kun yhdyn heidän kanssaan hengestä henkeen, tulevat tuntemaan tämän Viisauden kirjan sisällön, jonka 

olen jättänyt teille perinnöksi tällä kolmannella aikakaudella. 

42 Ihmiset odottavat viestini merkkejä. Annan tämän opetuksen käännettäväksi ja vietäväksi muihin 

maihin, jotta se tulisi tunnetuksi. Kuinka monet ihmiset odottavatkaan sitä tietämättä, että annan ja sanelen 

parhaillaan lukemattomia opetuksia, joista kootaan viestini sisältävä kirja. 

43 Sanani on vuodatettu yllenne yltäkylläisesti kuin kristallinkirkas vesivirta, joka puhdistaa ja 

elvyttää kaiken tiellään olevan. 

44 Jos varustatte itsenne, teistä tulee vahvoja ja teillä on henkinen valta, joka valituillani oli menneinä 

aikoina. Toiset kunnioittavat sinua ja toiset pelkäävät sinua, sillä koska kuljetat hengessäsi totuutta, 

paljastat valheellisuuden, valheet ja tekopyhyyden kaikkialla, missä ne ovat. 

45 Monet ihmiset tulevat luoksesi uteliaisuudesta, kun he kuulevat, että sinulla on ilmestykseni, toiset 

hylkäävät sinut, ja taas toiset haluavat tuhota sinut. Kaikissa tapauksissa teidän on rajoituttava täyttämään 

tehtävänne, nimittäin todistamaan. Silloin saat kokea, että juuri ne, jotka pilkkasivat sinua tai aikoivat 

tappaa sinut, liikuttuvat sanoistasi, heittävät aseensa kauas ja liittyvät kanssasi polullesi. 
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46 Suuri konflikti lähestyy; kaaoksen jälkeen maailmaan tulee rauha. Ihmisen on tyhjennettävä tämä 

malja, jotta hän voi oppia arvostamaan ja tavoittelemaan rauhaa ja hengen hyveitä. On välttämätöntä, että 

hän joutuu kärsimään vastoinkäymisiä, jotta häntä ravisteltaisiin ja puhdistettaisiin; ja kun hänen 

syyllisyytensä taakka tulee hänelle sietämättömäksi, hän tuntee palavaa halua, että rauha, jonka hän on 

niin kauan karkottanut sydämestään, palaisi hänen sieluunsa, minkä vuoksi hän esittää täyden 

katumuksensa. 

47 Minä sanon teille, että tämä rauha tulee ja että sitä vartioidaan ja säilytetään ihmisten sydämissä 

pitkän aikaa. 

48 Tästä maasta tulee hedelmällinen pelto, jossa siemeneni kukoistaa ja kantaa hedelmää, sillä 

ihmissydän on jo nyt rakkauden nälkäinen ja totuuden janoinen; se on myös kyllästynyt turhiin sanoihin ja 

opetuksiin ilman rakkautta. Siksi ihminen on lopulta tuntenut, että hänen on saatava opastusta todelliselta 

mestarilta, joka paljastaa hänelle hengellisen elämän ja valmistaa häntä korkeampaan olemassaoloon. 

Laini, joka on aina läsnä ihmisten elämässä, on unohtunut heiltä, ja siksi ihmiskunta kulkee kohti kaaosta; 

siksi ihmissydän on tyhjä ja köyhä hengeltään. 

49 Siksi kutsun teitä kaikkia palaamaan oikealle polulle. Rauhani on valmis tulemaan luoksenne, ja 

olkaa varmoja, että sen myötä hyveet kukoistavat jälleen ihmisten sieluissa. Sen itsekkyyden jälkeen, jossa 

ihmiset ovat eläneet, heihin palaa rakkaudenhalu, ja he pyrkivät ymmärtämään sitä, joka tarvitsee apua, ja 

antamaan hänelle rauhaa ja lohtua, jota he eivät pitkään aikaan osanneet antaa. Silloin he saavat kokea sen 

ilon, jonka tuntee se, joka rakastaa lähimmäistään kuin veljeään tai sisartaan. Milloin nuo 

hyväntekeväisyyden kylväjät ilmestyvät? Olen kertonut teille, että yhden vanhurskaan ihmisen tähden 

tämä maailma voisi pelastua. 

50 Ajatelkaa tätä: jos te kaikki pyrkisitte olemaan oikeudenmukaisia ja hyviä, tämä kyynelten laakso 

muuttuisi pian korkean hengellisyyden maailmaksi. 

51 Te, ihmiset, työskentelkää väsymättä. Opettakaa, tehkää tekoja, jotka innoittavat muutokseen, ja 

koska teidät on herätetty uuteen elämään, rukoilkaa niiden puolesta, jotka luulevat olevansa elossa mutta 

ovat kuolleet uskolle ja toivolle. Te, jotka olette nyt vahvoja ja terveitä, rukoilkaa sairaiden puolesta. 

Rukoilkaa niiden puolesta, jotka eivät rukoile, ja rohkaiskaa niitä, jotka käyvät läpi suuria koettelemuksia. 

Tue heikkoja ja tuo rauha sodassa oleville kansoille. Auta kaikkia niitä sieluja, jotka ovat jättäneet 

ruumiinsa taistelukentille, nousemaan ylös ja astumaan hengelliseen elämään tietoisena siitä, missä tilassa 

he ovat ja minkä askeleen he ovat ottaneet. Rukoilkaa kaikkien puolesta, sillä tehtävänne ei rajoitu siihen, 

että teette sen vain niiden puolesta, joita rakastatte ja jotka tiedätte olevan rakkaitanne, vaan kaikkien 

puolesta, jotka elävät tässä maailmassa ja muissa maailmoissa. Tehkää näin, opetuslapset, sillä hengellinen 

tehtävänne on universaali, sillä en ole asettanut teille mitään rajoja, jotta rakastaisitte toisianne, vaan olen 

aina sanonut teille: "Rakastakaa toisianne." 

52 Auttaakseni teitä tässä tehtävässä Henkeni valo on laskeutunut hellimään teitä, te pienet, jotka 

olette ahkerasti työskennelleet voidaksenne tarjota hädänalaisille rauhallisen paikan, jossa he voivat kuulla 

Ääneni, joka on balsamia, valoa ja rauhaa. 

53 Kokoontumispaikka on köyhä ja nöyrä, koska olette oppineet, ettei tämä ole temppeli. Sen sijaan 

pyrkitte antamaan puhtautta sielullenne, jonka jo tiedätte olevan todellinen temppelini. 

54 Nämä kohtaamispaikat ovat kuin puita elämänne leveillä poluilla, ne ovat kuin palmuja 

autiomaassa, levähdyspaikkoja, jotka antavat lepoa ja varjoa vaeltajille. 

55 Oi, jospa jokaisessa maakunnassa olisi yksi tällainen puu, jossa ihmiset voisivat kuulla 

"yölaulujeni" tahdin! Mutta askeleesi ovat olleet hitaita ja työsi vähäistä. Siksi on monia alueita, joilla ei 

ole puita, ja monia vaeltajia, jotka eivät löydä keidasta, varjoa, turvapaikkaa eivätkä lintujen trillereitä. 

56 Koska teillä on Läsnäoloni lohdutus tämän Sanan kautta, hankkikaa ansioita, niin että puunne voi 

kasvaa ja sen varjo kasvaa, sillä vaeltajien määrä lisääntyy suuresti niiden todistuksen ansiosta, jotka ovat 

löytäneet sielunrauhan täältä. 

57 Tehkää kaikki yhdessä töitä ja toteuttakaa se työ, jonka olen teille uskonut. Mutta valvokaa ja 

rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen*, sillä silloin te itse tuhoaisitte työnne. 
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen. Tämä on oikaisu Lutherin käännökseen, jossa lukee Mark. 

14:38: Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. ─ Isä meidän -rukouksen pyyntöä: "Äläkä saata meitä 

kiusaukseen" ei myöskään ole esitetty oikein, sillä Jumala ei saata meitä kiusaukseen. (Jaak. 1:3) Siksi meidän ei 
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tarvitse pyytää häntä olemaan johtamatta meitä kiusaukseen, vaan että hän suojelisi meitä ja johtaisi meitä niin, 

ettemme lankeaisi kiusauksen hetkellä. (Ilm. 3:10) 

58 Kysytte Minulta sydämessänne, mitkä ovat ne kiusaukset, joihin saatatte langeta, ja vastaan, että 

nämä kiusaukset ovat turhamaisuus, fanaattisuus tai materialismi. 

59 Nyt olette yllättyneitä siitä, että puhun teille tällä tavoin, sillä pidätte mahdottomana, että 

lankeaisin tekoihin, jotka eivät ole oppilaani arvoisia. 

60 Jos vain tietäisitte, kuinka monet teistä, jotka tulitte tänne täynnä nöyryyttä ja itkitte joka kerta, 

kun teette pienimmänkin rikkomuksen, ja jotka vannoitte rakkautta Minulle jokaisessa rukouksessa, mutta 

jotka sen jälkeen muuttivat nöyryyden ylpeydeksi ja aktiivisen lähimmäisenrakkauden itsekkyydeksi. 

61 Tunnen teidät paremmin kuin te itse tunnette itsenne, ja on välttämätöntä, että puhun teille tällä 

tavoin, jotta voitte elää valppaasti. 

62 Uskon teille kaikille tehtävän rakentaa hengellinen pyhäkkö, josta tulee todellinen temppelini, 

alttari, joka on näkymätön ihmisen silmille, mutta jolla on aidosti olemassa olevan alttarin voima. Sen 

läsnäolo tuntuu siitä, mitä säteilette kanssaihmisillenne. 

63 Tätä temppeliä minä kehotan teitä rakentamaan, koska tiedän, että sen helmassa te löydätte rauhan, 

elämän ja Hengen valon. 

64 Jos yhdistytte todelliseen veljeyteen, noudatatte ohjeitani, pysytte sinnikkäästi nöyryydessä, 

uskossa ja rakkaudessa ja huolehditte siitä, ettette jähmettyisi, vaan pyrkisitte saavuttamaan päivittäin yhä 

suuremman henkistymisen, älkää epäilkö, että näette pian tehtävänne täytettynä ja työnne loppuun 

saatettuna. 

65 Taistelkaa kaikkia erimielisyyden, valheen, petoksen tai materialismin siemeniä vastaan, jotka 

saattavat itää keskuudessanne, sillä jos olette huolimattomia, rikkaruohot kasvavat ja kasvavat ja lopulta 

valtaavat temppelinne seinät. 

66 Älkää odottako, että työnne tulos muistuttaa sitä, mitä tapahtui Baabelin tornin rakentaneille 

ihmisille. Pyrkikää siihen, että kamppailun päätteeksi sielussanne on ilo ja rauha; mutta varokaa, ettei 

viime hetkellä synny hämmennystä ja tuskaa. 

67 Autuas on se, joka pyrkii olemaan rauhassa omantuntonsa kanssa. 

68 Autuas on se, joka kylvää rauhan siemenen tielleen. 

69 Te, jotka tulette tänne kuulemaan suloisia sanojani, olette tervetulleita. 

70 Tulkaa luokseni aina, kun kärsimykset tai uskonpuute masentavat teitä, sillä minä olen Valo, joka 

palauttaa teille hengen tyyneyden. 

71 Jos olette poissa näistä kokoontumispaikoista, kuulette minut omassatunnossanne, joka näyttää 

teille tien. 

72 Kun ihmiskunta käy läpi hengellisen hämmennyksen kauden, Sanani selkeys valaisee häntä, koska 

hän kykenee ymmärtämään korkeamman elämän. 

73 Olette kaikki todistajia siitä, että näinä hetkinä tiede käyttää kaiken aikansa ja älykkyytensä 

löytääkseen luonnosta vastauksen moniin ihmisen kysymyksiin. Ja luonto vastaa ihmisen kutsuun ja 

todistaa Luojastaan, joka on ehtymätön viisauden ja rakkauden mutta myös oikeudenmukaisuuden lähde. 

Ihminen ei kuitenkaan herää totuuteen ja jatkaa ikään kuin tuomiollaan materialisminsa raskaan taakan 

kantamista. 

74 Ihmiset pelkäävät ottaa askeleen eteenpäin kohti evoluutiota, askeleen eteenpäin, koska he ovat 

tottuneet pysymään esi-isiensä heille jättämissä perinteissä. 

75 Ihminen pelkää ajatella ja uskoa itsenäisesti; hän alistuu mieluummin toisten perinteeseen ja riistää 

siten itseltään vapauden tuntea Minut. Tästä syystä hän on elänyt takapajuisesti.  

76 Mutta nyt ihmiskunnalle on tullut valon aika, jonka myötä ihminen saa itsetunnon. 

77 Jos ihmiskunta on todistanut tieteen kehitystä ja nähnyt löytöjä, joita se ei olisi aiemmin uskonut, 

miksi se vastustaa uskomasta hengen kehitykseen? Miksi hän jähmettyy johonkin, joka pysäyttää hänet ja 

tekee hänet toimettomaksi? Miksi hän ei ole avannut itseään iankaikkiselle elämälle? 

78 Verratkaa, miten tämänhetkiset ilmestykseni vastaavat aineellista kehitystänne, jotta ette koskaan 

tuomitsisi niitä virheellisesti. 
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79 Älköön ihminen kuvitelko mitään aineellisesta työstään ja tieteestään, sillä hän ei tiedä, että mitään 

ei olisi voitu löytää ilman Minun ilmestystäni ja ilman Minun vaikutusvaltaani tai niiden henkisten 

olentojen apua, jotka inspiroivat teitä tuonpuoleisesta. 

80 Ihminen on osa luomakuntaa, hänellä on tehtävä, joka hänen on täytettävä, kuten kaikilla Luojan 

luoduilla on; lisäksi hänelle on annettu korkeampi älykkyys ja oma tahto, jotta hän voi omien 

ponnistelujensa avulla saavuttaa henkensä kehityksen ja täydellisyyden, joka on hänen olemassaolonsa 

korkein arvo. 

81 Hengen avulla ihminen voi ymmärtää Luojansa, ymmärtää Hänen hyvyytensä ja ihailla Hänen 

viisauttaan. 

82 Jos sen sijaan, että teistä tulisi turhia maallisen tietämyksenne vuoksi, tekisitte kaiken Työni 

omaksenne, teille ei jäisi mitään salaisuuksia. Silloin tunnistaisitte itsenne veljiksi ja rakastaisitte toisianne 

niin kuin opastan teitä jokaisessa teoksessani. Teillä olisi hyvyyttä, rakkautta, armoa ja ennen kaikkea 

yhtenäisyyttä. 

83 Kuinka pieni sinä oletkaan, jos luulet olevasi kaikkivoipa ja suuri ja siksi kieltäydyt tunnustamasta, 

että sinun voimasi ja tieteesi yläpuolella on Hän, joka totuudessa tietää kaiken ja pystyy tekemään kaiken! 

84 Ihmisparka, jos hän tyytyy olemaan ainetta ja vain ainetta, minkä vuoksi hän on vain sen 

luonnonlain alainen, joka ohjaa kuolevaisia ja katoavia olentoja, jotka syntyvät, kasvavat ja kuolevat! 

85 Milloin nousette siitä materialismin tilasta, jossa olette? Teidän on ponnisteltava, jotta voisitte 

katsoa sen taivaan tuolle puolen, jonka olette kuvitelleet, ikuisuuden paikkaan, joka on ennalta määrätty 

teille. 

86 Älkää odottako, että muut aloittaisivat polun luokseni; tulkaa, tutkikaa salaisuutta, ja Hän kertoo 

teille, mitä tehdä; Hän kertoo teille tehtävän, joka teidän on suoritettava. 

87 Kutsun teitä tulemaan lähemmäs Minua, mutta tätä varten ei ole tarpeen luopua velvollisuuksista 

eikä ihmiselämän terveellisistä virvokkeista. 

88 Opetuslapset, olette tulleet maan päälle aikana, jolloin kaikki ihmiselämä on ihmistieteiden 

vallassa; suuresta materialismista huolimatta sisimpäänne valaiseva valo saa teidät ymmärtämään, mitä 

teidän on tehtävä. Näin saatte lahjanne avautumaan, sillä mikään ei saa horjua, vaan kaiken on edettävä 

sopusoinnussa. 

89 En anna teille opetuksiani vain moraaliseksi ohjakseksi intohimoillenne; pikemminkin niiden 

avulla voitte nousta hengellisen täydellisyytenne korkeammalle tasolle. 

90 Intohimojesi ohjaksissa on oltava omatuntosi. 

91 En ole tullut perustamaan uutta uskontoa teidän keskuuteenne, eikä tämä opetus kiellä olemassa 

olevia uskontoja. 

92 Tämä on Jumalallisen rakkauden viesti kaikille, kutsu kaikille hengille. 

93 Se, joka ymmärtää jumalallisen aikomuksen ja täyttää käskyni, tuntee itsensä johdatetuksi kohti 

edistystä ja henkensä korkeampaa kehitystä. 

94 Ymmärtäkää, että ellei maailma lähde spiritualismin tielle, rauha on kaukana sen toteutumisesta. 

95 Minä, Jeesuksessa, opetin korkeimpien ja puhtaimpien tunteiden lakia. Tulkaa kaikki luokseni, 

muuttukaa rakastetuiksi opetuslapsikseni, ja opetan teitä elämään rauhassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 119  
1 Minun tahtoni oli, että ihmiskunnan tulisi tuntea Israelin kansan historia, sillä käytin tätä kansaa 

opetusteni välineenä ja alistin heidät suuriin koettelemuksiin, jotta he olisivat kuin avoin kirja kaikille 

sukupolville. 

2 Nuo kaksitoista heimoa ilmentävät kaikkien aikojen ihmisyyttä. Mutta tällä hetkellä on vielä 

suurempi yhdennäköisyys sen kansan välillä, joka oli vieraassa maassa vankina, ja nykyisen maailman 

välillä, joka on synnin ja materialismin orja, jotka ovat uuden faraon valtaa ilmentäviä voimia. 

3 Jos tuolloin Jehovan armo vapautti kansansa tekemällä heille tien erämaan läpi ja johtamalla heidät 

Kanaaniin, niin tänään minä tulen oikeudenmukaisuuden ja rakkauden valona vapauttamaan kaikki maan 

kansat vankeudestaan ja johdattamaan heidät "luvattuun maahan". Nyt johdatan sielunne valon ja rauhan 

valtakuntaani, ja samoin lähetän sieluihinne uutta mannaa, joka on ikuisen elämän ravintoa heidän pitkän 

vaelluksensa aikana. 

4 Minä teen uuden liiton ihmisten kanssa, mutta se ei ole symboleilla, vaan siinä Henkeni on läsnä. 

5 Hyvyyden ihanne ja halu liittyä yhteen kaikkien maailman kansojen kanssa heräävät jälleen 

kansassani, aivan kuten nuo kaksitoista heimoa yhdistyivät, kun he saman ihanteen innoittamina ylittivät 

valtavan aavikon. 

6 Vastakkainasettelu on suuri, ja matkan varrella on esteitä, vihollisia ja kiusauksia. Mutta tästä 

koettelemuksesta sotilaat nousevat esiin terästä täynnä ja apostolit täynnä rakkautta ja uskoa. Koko elämän 

matkan ajan, mutta erityisesti kriittisinä koettelemusten aikoina, rohkaisen ihmisjoukkoja ja vahvistan 

heidän uskoaan ihmeideni kautta. Sitten, kun ihmiset ovat saavuttaneet rauhan ja elävät sopusoinnussa, 

annan heidän alkaa nauttia valon ja rauhan valtakunnan makeista hedelmistä jo tässä maailmassa - 

esimakua niistä nautinnoista, joita sielut kokevat myöhemmin, kun he asuvat hengellisessä kodissa. 

7 Hedelmät, joita sielu niittää jo täällä, ovat korvaus uhrauksista, työstä ja vaikeuksista, joita 

sydämesi on kärsinyt. Myöhemmin, kun tämä kansa kolkuttaa valtavana joukkona valtakuntani porteilla, 

tervehdin heitä iloisesti ja sanon heille: Tulkaa sisään, tulkaa luokseni ja jättäkää taaksenne tien pöly ja 

väsymys. Tässä on rauhan kaupunki, joka on koristeltu ja odottaa uusia asukkaitaan. 

8 Ihmiset, jotka pelkäävät Isänsä läsnäoloa, uskovat, että heidän tuomionsa hetki on tullut. Silloin 

minä sanon heille: "Älkää pelätkö, astukaa sisään minun huoneeseeni, joka on teidän. Autiomaa on jo 

puhdistanut teidät ja tehnyt teistä arvokkaita tulemaan luokseni. 

9 Ihmiset, kun näette niin paljon turmelusta ihmisten keskuudessa, tiedätte heidän vihastaan ja 

sodistaan sekä materialististen opetusten surullisista tuloksista, olette ajatelleet, että tämän ihmiskunnan on 

ensin kestettävä vakavia kärsimyksiä, jotta se voisi uudistua ja kääntyä Minun lakiini, ja että kuluu paljon 

aikaa ennen kuin ihmiset vihdoin rakastavat toisiaan Minun opetusteni mukaisesti. 

10 Sanon teille, että vaikka on totta, että tätä maailmaa odottavat hyvin suuret koettelemukset, surun 

päivät lyhenevät, sillä ihmisten katkeruus on niin suuri, että se saa ihmiset heräämään, nostamaan 

katseensa Minuun ja kuuntelemaan omantuntonsa ääntä, joka vaatii heitä täyttämään lakini. 

11 Oikeuteni hävittää kaiken pahan, mitä tässä maailmassa on. Sitä ennen tutkin kaiken: 

Uskonnolliset yhteisöt, tieteet ja yhteiskunnalliset instituutiot, ja sitten jumalallisen oikeudenmukaisuuden 

sirppi kulkee sen yli, leikkaa rikkaruohot pois ja jättää vehnän jäljelle. Säilytän jokaisen hyvän siemenen, 

jonka löydän ihmisten sydämistä, jotta se voi jatkaa itämistä ihmisten sieluissa. 

12 On kokonaisia kansoja ja kansakuntia, jotka ovat heittäneet siemeneni pois sydämestään; toiset 

ovat unohtaneet tärkeimmät opetukseni; ja taas toiset eivät valvo eivätkä rukoile. Siitä huolimatta ja 

huolimatta siitä, että he elävät hedelmättömyydessä, nämä kansat muuttuvat pian hedelmällisiksi pelloiksi, 

koska armoni vaikuttaa heidän sydämiinsä. 

13 On välttämätöntä valmistella "pellon työvälineet", täyttää "viljamakasiini" hengellisillä siemenillä, 

jotka olen tuonut teille, ja että teille uskomieni hengellisten lahjojen avulla tunnistatte sen hetken, jolloin 

teidän on lähdettävä leposijastanne kylvämään. Teidän tulisi valvoa ja rukoilla, ettei tuo siunattu 

aamunkoitto yllättäisi teitä nukkuen tietämättömyydessä, materialismissa tai synnissä, sillä silloin ette 

tunnistaisi oikeaa hetkeä lähteä "pelloille", ja kun lähdette liikkeelle, teillä ei olisi enää voimia taisteluun. 
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14 Jos teillä on uskoa Sanaani, valmistautukaa jo nyt rukoilemalla, jotta löydätte pellot, jotka ovat 

suotuisia kylvöä varten. Jos ette saa tätä työtä valmiiksi, lapsenne ottavat rakkauden siemenen, jonka olen 

antanut teille, ja toteuttavat käskyni. 

15 Siunattuja ovat ne työmiehet, jotka on määrätty tekemään pellot hedelmällisiksi ja viljelemään 

niitä, sillä he näkevät armoni kasteen laskeutuvan pelloille, mikä on Isän jatkuva siunaus lasten 

ponnisteluille ja hyväily kaikille, jotka nousevat uskoon ja elämään. 

16 Kauan sitten teille kerrottiin, että tulisi aika, jolloin ihminen ymmärtäisi kaikki menneiden aikojen 

ilmestykset, ja kerron teille, että tämä aika on jo alkanut ja että siinä teidän henkenne saa valoni 

inspiraation kautta. 

17 Kristus tuli maailmaan ja raivasi teille tietä opettamalla teille täydellisen tavan täyttää laki 

elämänsä, tekojensa ja sanojensa avulla. Jo ennen kuin Hänen oli määrä ilmestyä maailmaan, profeetat 

ilmoittivat Hänestä, jotta ihmiset voisivat odottaa Häntä ja tunnistaa Hänet heti, kun he näkisivät Hänet 

silmiensä edessä. 

18 Aabrahamin ja hänen poikansa Iisakin kohdalla annoin teille vertauksen siitä, mitä Vapahtajan 

uhrikuolema edustaisi, kun koettelin Aabrahamin rakkautta Minua kohtaan pyytämällä häntä uhraamaan 

omalla kädellään poikansa, paljon rakastamansa Iisakin. Jos mietitte asiaa oikein, tunnistatte tuossa teossa 

samankaltaisuuden sen kanssa, joka myöhemmin merkitsi Jumalan ainokaisen Pojan uhrausta maailman 

pelastuksen tähden. 

19 Aabraham oli Jumalan kuva ja Iisak Jeesuksen kuva. Sillä hetkellä patriarkka ajatteli, että jos Herra 

vaati häneltä poikansa henkeä, se tapahtui siksi, että viattoman veri voisi pestä pois kansan rikkomukset, ja 

vaikka hän syvästi rakasti häntä, joka oli lihaa hänen lihastaan, hänessä oleva kuuliaisuus Jumalaa kohtaan 

sekä myötätunto ja rakkaus kansaansa kohtaan olivat voimakkaampia kuin hänen rakkaan poikansa henki. 

- Tottelevainen Aabraham oli aikeissa iskeä kohtalokkaan iskun poikaansa; sillä hetkellä, kun hän tuskan 

vallassa nosti kätensä uhratakseen pojan, Minun Voimani hillitsi häntä ja käski häntä uhraamaan karitsan 

poikansa sijasta, jotta tuo symboli jäisi rakkauden ja tottelevaisuuden todistukseksi. 

20 Vuosisatoja myöhemmin ihmiskunta vaati Minulta Jeesuksen, rakkaan Poikani, uhrikuolemaa, ja 

Minun oli luovutettava Hänet teille, jotta Hänen esimerkkinsä nöyryydestä, jonka Hänen uhrikuolemansa 

ja verensä sinetöivät, jäisi lähtemättömästi ihmiskunnan tietoisuuteen. 

21 Jos Iisakin tapauksessa karitsa korvasi hänet pelastaakseen hänen henkensä, Jeesuksen tapauksessa 

ei ollut ketään, joka olisi voinut korvata hänet, sillä hän tiesi, että hänen verensä oli vuodatettava, jotta 

tuon uhrin merkitys ja valo valaisivat hengellisten ihmisten hengen, sydämen ja mielen, jotka olivat vailla 

hengellisyyttä. Siksi Jeesusta kutsutaan myös "Jumalan Karitsaksi". - Laissa sanotaan: "Älä tapa", mutta 

Kristus osoitti teille rakkauden opetuksessaan sen ylevän opetuksen, että on kuoltava muiden 

pelastamiseksi. 

22 Autuas on se, joka kuolee antaakseen elämän niille, jotka sitä tarvitsevat, sillä hän elää ikuisesti. 

23 Katsokaa, kuinka teidän on tullut aika käsittää aiempien ilmoitusteni sisältämä henkinen ydin, 

jonka ihmiskunta tulkitsee vain aineellisella tavalla yrittämättä uppoutua niihin löytääkseen niiden 

henkisen merkityksen. 

24 Asetan teidät ymmärryksen polun alkuun, jotta voitte sitten päästä opetusteni ytimeen. Jos 

esittelisin teille kaiken täysin valaistuna, henkenne ei ponnistelisi päästäkseen Sanani pohjalle. 

25 Muistutan teitä siitä, kuinka tuo väkijoukko tuolloin - toisella aikakaudella, verenhimoisena lopulta 

näki Jeesuksen roikkuvan ristillä, ja Hänen vieressään kuoleman kourissa kaksi muuta tuomittua miestä - 

kuuli Hänen sanovan Isälle: "Herra, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät." Kaikki 

läsnäolijat kuulivat sen, mutta he eivät ymmärtäneet niitä sanoja, ja ihmisten piti kulua aikaa, ennen kuin 

he ymmärsivät, että tuo hitaasti maahan valuva veri oli jumalallisen rakkauden ja korkeimman 

anteeksiannon symboli, joka laskeutuu kuin ääretön vaippa peittämään kaikki ihmiset. 

26 Sillä välin on kulunut monta vuosisataa, mutta tämän ajan ihmiskunta - joka itkee Jeesuksen 

uhrikuoleman muistoa ja kauhistuu niiden julmuutta, jotka asettivat hänet koetukselle - on yhä pimeässä. 

verikehys - on sama, joka uhraa tuhansia kanssaihmisiä päivästä toiseen. 

27 Jos Kristus palaisi maan päälle ihmisenä tänä aikana, Hän ei enää sanoisi kuten Golgatalla: "Isä, 

anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät", sillä nyt saatte runsaasti omantunnon valoa, ja sielut 

ovat kehittyneet pitkälle. Kukapa ei tietäisi, että minä olen elämän antaja, niin että sen vuoksi kukaan ei 
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voi ottaa sitä pois lähimmäiseltään? Jos ihminen ei voi antaa olemassaoloa, hänellä ei ole oikeutta ottaa 

sitä, mitä hän ei voi antaa takaisin. 

28 Ihmiset, luuletteko te täyttävänne Minun lakiani vain siksi, että sanotte, että teillä on uskonto ja 

että te noudatatte ulkoista palvontaa? Laissa teille sanottiin: "Älä tapa", mutta te rikotte tätä käskyä, koska 

vuodatatte lähimmäistenne verta virroissa syntinne alttarille. 

29 Israelilaiset ja kristityt sotivat ja tappavat toisiaan - enkö antanut heille molemmille yhtä ja samaa 

lakia? 

30 Sovitus tästä tulee olemaan verinen ja surullinen, sillä ihmisten riistämät henget ja heidän 

vuodattamansa veri huutavat oikeutta. Voi niitä, jotka ovat tappaneet, ja vielä enemmän niitä, jotka ovat 

neuvoneet tai käskeneet tappamaan! 

31 Kansat kulkevat askel askeleelta kohti (kuolemanlaaksoa), jonne ne kokoontuvat tuomittaviksi. 

32 Silti ne miehet, jotka käyvät sotaa ja joiden kädet ovat tahriintuneet lähimmäistensä verestä, 

uskaltavat yhä puhua Minun nimeäni. Ovatko nämä sen opetuksen kukkia vai hedelmiä, jonka olen 

opettanut teille? Ettekö ole oppineet Jeesukselta, kuinka hän antoi anteeksi, kuinka hän siunasi sitä, joka 

haavoitti häntä, ja kuinka hän jopa kuolemassa antoi elämän teloittajilleen? 

33 Ihmiset ovat epäilleet Sanaani ja laiminlyöneet uskon; siksi he ovat asettaneet kaiken 

luottamuksensa voimaan. Silloin olen antanut heidän nähdä erehdyksensä itse niittämällä tekojensa 

hedelmiä, sillä vain siten he avaavat silmänsä ymmärtääkseen totuuden. 

34 Tässä rakkauden pöydässä on ruokaa, jota edes maan kuninkaat eivät voisi tarjota teille: Ne ovat 

taivaan leipää, jota köyhät kaipaavat, ja viiniä, jota maailman pariat juovat. Syökää ja juokaa, mutta älkää 

koskaan olko ylpeitä siitä, että teillä on näitä tavaroita, sillä silloin kätkisitte turhamaisuutenne niukkojen 

vaatteidenne alle, ja minä haluan, että olette nöyriä mieleltänne ja sydämeltänne. Ottakaa mallia niistä, 

jotka, vaikka heillä on kuninkaallinen viitta harteillaan, osaavat sydämessään myös olla nöyriä. Leipä ja 

viinini ovat kaikkia varten, sillä näen teidän kaikkien olevan hengellisesti hädässä. Alussa lahjoitin teille 

kaikille armoni, joka on jumalallinen siemen. Siitä lähtien olette kulkeneet eri polkuja kohtalonne mukaan, 

ja näillä poluilla kukin on niittänyt kylvönsä mukaisesti - jotkut ovat saaneet runsaita hedelmiä, toiset taas 

ovat niittäneet vain tuskaa ja kurjuutta. Jotkut ovat eläneet vain lyhyen aikaa maan päällä, koska he ovat 

saavuttaneet ylösnousemukseen tarvittavan valon, kun taas toiset, vaikka he ovat eläneet pitkään kyynelten 

laaksossa, eivät ole edes saavuttaneet tietoa siitä, keitä he ovat, eivätkä siitä, mihin he ovat menossa. Olen 

armollinen näille sieluille, jotka vaeltavat ilman päämäärää, ja siksi pysäytän heidän askeleensa 

näyttääkseni heille tien, joka johtaa "luvattuun maahan". 

35 Henkeni valo tunkeutuu jokaiseen sydämeen, vaikka se olisi suljettu. Samoin Royal Starin valo ei 

näytä tunkeutuvan makuuhuoneeseesi, kun se on lukittu, mutta sen näkymättömät säteet pääsevät sisälle ja 

antavat huoneelle elävän tunnelman. Teidän ei pitäisi odottaa, että valoni tunkeutuu sisimpäänne, vaikka 

sielunne ovet ovatkin kiinni. Kuinka kaunista onkaan löytää teidät, kun sisäinen temppelinne on valmis 

vastaanottamaan huolehtivan rakkauteni armon. Antakaa minun parantaa teidät ja vahvistaa teitä, ja sen 

jälkeen teen teistä työntekijöitäni ja opetuslapsiani. 

36 Monet teistä, jotka ette tällä hetkellä ole elämässä mitään, koska olette viimeisiä jopa perheissänne, 

näkevät pian istuvan pöydässäni. Teidät, joita on halveksittu ja jotka on ajettu ulos rakkaittenne piiristä, 

tunnistavat huomenna juuri ne, jotka olivat arvioineet teidät väärin. 

37 Haluatteko herkistää tai rauhoittaa sydämenne? Menkää sitten tätä tietä, joka on nöyryyden, 

hengellisen kohotuksen ja rakkauden tie. Paranna sairaat, vieraile kipuvuoteilla, lohduta kärsiviä ja 

kunnioita niitä, jotka ovat ottaneet tämän ristin eteesi. Ottakaa esimerkkinä ne, jotka valvovat yöllä ja 

tutkivat työtäni, ja myös ne, jotka tekevät rakkauden palveluksia lähimmäisilleen, vaikka he juovat 

kärsimyksen maljan. 

38 Näin puhun niille, jotka alkavat lausua hengellisen kielen ensimmäisiä sanoja, neofyytille, joille 

opetan lain perussäännöt ja Työni perimmäisen tarkoituksen. Siinä opit, että jos rukoilet hengestä henkeen 

ja rakastat lähimmäisiäsi, et ainoastaan paranna sairaita vaan myös herätät kuolleita. 

39 Tällä nöyrällä alueella, jossa tällä hetkellä ilmentän itseäni, olen paljastanut teille, että kolmas 

aikakausi alkoi vuonna 1866 ja että tämä ilmentymä päättyy vuonna 1950, jolloin monet lapseni ovat 

kuulleet minua. Totisesti sanon teille, että ne huulet, jotka ovat antaneet teille opetuksiani, eivät ole 

puhuneet omasta tahdostaan, vaan jumalallisesta innoituksesta. 
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40 Rakkaat näiden peltojen työläiset, tarttukaa tehtäväänne aidolla rakkaudella, viljelkää peltojani 

tekemällä uurteita, joihin sijoitatte jumalallisen siemenen. Tunne siemen, jotta voit kylvää vain sen, sillä 

sen hedelmä on sielusi ylöspäin suuntautuvan kehityksen ja valon perusta. Onko mielestänne 

oikeudenmukaista, että kun siirrytte henkimaailmaan, teidän pitäisi sääliä itseänne vain siksi, että ette ole 

olleet innokkaita siinä tehtävässä, joka johti teidät maan päälle? 

41 Älkää unohtako, että kehotan teitä kylvämään vehnää pelloilleni, sillä ne pellot, joilla on kasvanut 

rikkaruohoja ja ohdakkeita, leikataan pois jumalallisen oikeudenmukaisuuden sirpillä. 

42 Sanoin saman opetuslapsille ja kansanjoukoille toisella aikakaudella: "Totisesti minä sanon teille: 

jokainen puu, jota ei ole istutettu Taivaallisen Isäni kädestä, kitketään juurineen." 

43 Rukoilkaa, työläiset, tehkää se nöyrästi Isänne edessä ja huolehtikaa siitä, että kylvönne miellyttää 

minua. Puhdistakaa peltonne väsymättä, etsikää valoa virheiden poistamiseksi, kunnes vain vehnä kantaa 

niillä hedelmää. 

44 Se on puhdas siemen, jonka olette saaneet, mutta pieni uskonne ei sallinut teidän tunnistaa tuota 

puhtautta, ja tietämättänne sekoititte sen muihin siemeniin, jotka eivät tulleet minulta. 

45 Minä olen sanonut teille: tuntekaa siemen, jotta voitte puhdistaa kylvönne yksi kerrallaan ja jotta 

lastenne huulilta, kun he alkavat vaeltaa Herran tiellä, tulisi vain totuus. Näen ne, jotka pyrkivät 

pääsemään tämän opin pohjalle, mutta eivät ole pystyneet vapautumaan vieraiden opetusten, uskontojen ja 

dogmien vaikutuksesta tähän päivään asti. 

46 Ihmiset, auttakaa äänenkantajiani rukouksillanne, kouluttakaa profeettoja ja vahvistakaa heitä. 

Älkää unohtako, että ilmentymäni loppupuolella paljastan teille monia opetuksia, joita olen säilyttänyt 

teitä varten, jotta saatte tämän perinnön valmiiksi kultaisella rintakorulla. 

47 Tämän julistuksen jälkeen valoni auttaa teitä ymmärtämään kuulemanne, jolloin voitte erottaa 

olennaisen ja todellisen turhasta, toisin sanoen aineellisesta. 

48 Innoitan tätä kansaa, Sanani todistajia, niin että he tutkivat opetuksiani perusteellisesti ja 

ymmärtävät sen syvän merkityksen, mitä kerroin heille ja mikä on opetukseni ydin. 

49 Kun olet läpäissyt valmistelun vaiheen ja olet varustautunut opettamaan, tasoitan sinulle tietä, 

eivätkä näkymättömät vaarat ja orjantappurot tai petolliset ansat ja uhat, joita kohtaat, enää pelota sinua, 

sillä silloin kaikki on valmista kylvöäsi varten. 

50 Silloin olen järjestänyt kaiken, ja valoni laskeutuu päällenne niin kuin kaste laskeutuu laaksoihin 

öiden hiljaisuudessa. Rakkaus on se, mitä kylvää. Miten haluatte kansojen solmivan rauhansopimuksia, jos 

niiden sydämissä ei ole rakkautta? 

51 Sanoin teille, että rauha olisi hyvätahtoisten ihmisten kanssa, mutta en löydä tätä hyvää tahtoa 

yhdeltäkään maan asukkaalta. 

52 Siksi on välttämätöntä, että syntyy kansa, joka ei tavoittele maailman aarteita vaan opettaa 

aktiivista lähimmäisenrakkautta, rukousta, hyveellisyyttä ja uskoa. Tätä kansaa minä kutsun omikseni, ja 

ihmiset tunnistavat sen Jumalan kansaksi. Kansan moraalista, hyvistä tavoista ja hyveellisestä elämästä 

tulee rauha, joka tuo ihmisille hyvinvointia, unohtamatta kuitenkaan, että täydellinen rauha, ainoa rauha, 

joka täyttää hengen onnellisuudella, tulee vain sille, joka haluaa sitä todellisella rakkaudella. 

53 Milloin saavutatte mielenrauhan, kun ette ole saavuttaneet edes sydämen rauhaa? - Minä sanon 

teille, että ennen kuin viimeinenkin veljessotilaallinen ase on tuhottu, ihmisten välillä ei tule olemaan 

rauhaa. Veljestuhoaseet ovat kaikki ne aseet, joilla ihmiset riistävät toistensa hengen, tuhoavat moraalin, 

riistävät itseltään vapauden, terveyden, mielenrauhan tai tuhoavat uskon. 

54 Niin monen pahuuden raja on melkein saavutettu, niiden on loputtava. Siksi ääneni on kuulunut 

sielujen syvyyksissä ja kutsunut kaikkien kansojen ihmisiä laskemaan alas tuhon ja kuoleman aseet, jotta 

ne voidaan polttaa oikeudenmukaisuuteni tulessa. 

55 Silloin puhun hengellisesti, ja ääneni kuuluu kaikkien lasteni omassatunnossa. 

56 Jos ylpeät ja järjettömät ihmiset miettisivät ja rukoilisivat, he tulisivat tietoisiksi siitä, mihin he 

suuntaavat askeleensa, ja he pysähtyisivät. Mutta he eivät voi saada täydellistä mielen selkeyttä, koska 

viha ja kunnianhimo sokaisevat heidät. 

57 Rukoilkaa, kaikki te, jotka haluatte kuulua rauhan kansaan. Kaikki ne, jotka haluavat ojentaa 

veljellisen käden lähimmäisilleen pelastaakseen heidät - lähestykää valoa. 
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58 Pahan siemen, joka on levitetty kaikkialle maahan, kantaa hedelmää niin kuin ei koskaan ennen. 

Mutta minun on myös kerrottava teille, että hyvä siemen itää myös eri puolilla planeettaa. 

59 Valmistautukaa henkisesti, kaikki te, jotka tunnette, että sydämissänne tämä jumalallinen siemen 

alkaa itää, jotta aina kun tapaatte muita kylväjiä polullanne, tunnistatte heidät ja voitte yhdistyä laissani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 120  
1 Teille on jo kauan sitten ilmoitettu profeetan suulla, että tulisi aika, jolloin Jumalallinen Henki 

vuodatettaisiin kaiken lihan ja hengen päälle. Totisesti MINÄ sanon teille, että tämä aika on se, jota 

parhaillaan elätte. Mutta se tuli teille yllätyksenä ja valmistautumattomana, koska annoitte hyvin vähän 

merkitystä noille profeetallisille äänille ettekä tutkineet tai tutkineet tuota profetiaa. 

2 Etsitte nykyään kaikkea yliluonnollista löytääksenne vahvistuksen sille, että hengellinen elämä on 

olemassa. Jotkut tarkkailevat ja tutkivat tähtiä, toiset odottavat salaperäisiä ääniä tai merkkejä, toiset taas 

haluavat löytää selityksen tieteestä; mutta hyvin harvat ovat niitä, jotka ovat keskittyneet henkensä 

sisimpään kuullakseen siellä Herransa äänen, tunteakseen Hänet ja rakastaakseen Häntä. 

3 Kun ilmestyin opetuslapsilleni viimeisen kerran toisella aikakaudella, he näkivät pilven, joka 

ympäröi Mestarin hahmon, nostaa hänet ylös ja vie hänet mukanaan äärettömyyteen. Siellä he saivat 

lupauksen ja ilmoituksen siitä, että Herra palaisi ihmisten luo samassa hengellisessä muodossa, jossa nuo 

ihmiset näkivät Hänen lähtevän. 

4 Vain he pystyivät ymmärtämään tuon jumalallisen ilmentymän, koska he olivat ainoat, jotka olivat 

varustautuneet, kun maailma nukkui. Nyt kerron teille, että olette nähneet tuon ensimmäisen aikakauden 

profeetan sanan ja lupauksen, jonka annoin teille, toteutuvan. Mutta tuloni hengellisessä muodossa 

tunsivat vain ne, jotka valmistautuivat sisäisesti, tai ne, jotka odottivat Minua valveilla olevin aistein. 

5 Samassa ylevässä hiljaisuudessa, jolla kohosin pilvessä tuona Toisena Aikakautena, laskeudun 

kaikkien henkien päälle tänään; kaikki eivät kuitenkaan ole nähneet, tunteneet tai kuulleet Minua, sillä nyt, 

kuten silloin, on vain harvoja, jotka ovat vastaanottavaisia. Ääneni on lempeä, mutta läsnäoloni ravistelee 

ihmiskuntaa uudelleen sen kaikissa yhteiskunnallisissa instituutioissa. 

6 Hallitsijat, fariseukset ja kirjanoppineet pilkkasivat Jeesusta, kun he kuulivat hänen sanovan, että 

hän oli kuningas, että hän oli tullut hallitsemaan. Kun he näkivät Hänen kuolevan ristillä, heidän pilkkansa 

ja epäilyksensä lisääntyivät entisestään, mutta he eivät voineet kuvitella, että hyvin pian he hukkuisivat 

yhdessä hallitustensa ja vasalliensa kanssa ja että Hän, jonka he olivat tuominneet ja surmanneet huijarina, 

voittaisi suuria kansanjoukkoja ja kansakuntia oikeudenmukaisuutta, rakkautta ja nöyryyttä täynnä olevan 

opetuksensa totuuden kautta. 

7 Tässä olen, näkyvissä ja kosketeltavissa sille, joka valmistautuu sisäisesti ja haluaa nähdä Minut, ja 

levitän valoa kaikkiin henkiin, niin ettei kukaan etsi Minua muussa kuin hengellisessä muodossa eikä pyri 

löytämään Minua ulkoisesta, kun hän kantaa Minua sydämessään. 

8 Elia on tullut valmistelemaan minun tuloani. Hän on jälleen kerran tasoittanut polkuja valaisemalla 

niiden mieliä ja irrottamalla niiden huulet, joiden kautta olen antanut teille Sanani. Kun lakkaan 

puhumasta teille ihmismielen kautta, Elia jatkaa valon levittämistä ihmiskunnan tielle. 

9 Jumalan lähettilään viesti on suuri tällä aikakaudella. Tietäkää, että jo toisella aikakaudella kerroin 

teille: "Elia tulee ja palauttaa kaiken alkuperäiseen tilaansa." 

10 Ketkä ovat niitä, jotka todella tuntevat hänen hengellisen läsnäolonsa? Voisin myös sanoa teille, 

kuten sanoin silloin: "Elia on ollut teidän kanssanne, ettekä ole tunteneet häntä". 

11 Te kutsutte häntä edelläkävijäksi, ja sitä hän on totuudessa ollut ensimmäisestä kerrasta lähtien. 

Hän antoi teille aavistuksen jumalallisesta kommunikaatiosta ihmisen kautta ja herätti kuolleet henkiin jo 

ennen kuin Jeesus tuli maailmaan. Hän toi teille ensimmäiset viestit sielun jälleensyntymisestä ja on siitä 

lähtien tasoittanut Herran tietä aina tähän aikakauteen asti, jolloin nautitte tästä ilmentymästä ja ihailette 

sitä järjestystä ja täydellisyyttä, jolla jokainen hengellinen ilmoitus on tullut todellisuudeksi. 

12 Elia on kuin paimen, seuratkaa häntä, sillä hän opastaa teidät oikealle tielle, kunnes saavutte 

esteeseen, jossa Hän, joka on kaiken luodun Isä, odottaa teitä. 

13 Valmistautukaa hengellisesti meditaationne hiljaisuudessa, sillä hän lähestyy teitä paljastaakseen 

teille kaiken sen, mitä mielenne ei ole kyennyt käsittämään. 

14 Taistelu lähestyy, ja Elia haluaa tehdä sinusta vahvan. Älkää pelätkö, älkää luottako henkiseen 

oppaaseenne, sillä jos hän aikanaan sai salaman säteen putoamaan rukouksen läpi todistaakseen todellisen 

Jumalan olemassaolon väärien jumalien palvojille, niin tänä aikana hän tekee aineellistuneen maailman 

edessä ihmeitä, jotka ravistelevat heitä ja saavat heidät avaamaan silmänsä totuudelle. 
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15 Pelkäätkö puhua lähimmäisillesi sielun jälleensyntymisestä? Ettekö ole vakuuttuneita sen 

sisältämästä rakastavasta oikeudenmukaisuudesta? 

16 Verratkaa tätä sovituksen muotoa siihen, että se on ikuinen rangaistus helvetin lakkaamattomassa 

tulessa - ajatus, jota ihmiskunta käyttää pelotellakseen ihmisten sieluja. Kertokaa minulle, kumpi näistä 

kahdesta tyypistä antaa teille käsityksen jumalallisesta, täydellisestä ja armollisesta oikeudesta. Toinen 

paljastaa julmuuden, rajattoman kaunan ja koston; toinen sisältää vain anteeksiantoa, isällistä rakkautta ja 

toivoa ikuisen elämän saavuttamisesta. Kuinka suuri onkaan se vääristymä, jonka opetukseni ovat 

kärsineet huonojen tulkintojen seurauksena! 

17 Valmistelen teitä taisteluun, koska tiedän, että teitä vastaan taistellaan sen vuoksi, mitä opetatte. 

Mutta jos kuolema yllättäisi teitä vastaan tällä hetkellä taistelevat kanssaihmisenne ja kysyisin heiltä - kun 

he kuolevat syntiin - kumman he valitsisivat mieluummin: ikuisen tulen, johon he uskovat, vai 

mahdollisuuden olla äänekkäämpi uudessa elämässä - totisesti, sanon teille, he valitsisivat mieluummin 

jälkimmäisen ratkaisun, vaikka he olisivat taistelleet sitä vastaan elämässään fanaattisuuden sokaisemina. 

18 Opetuslapset, olkaa uskollisia ja pitäytykää opetuksessani, sillä lopulta valo voittaa pimeyden. 

Valo on todellinen usko, on järki, tieto, viisaus. 

19 Elia kulkee edelläsi kuin jumalallinen soihtu ja valaisee tiesi. 

20 Tänä aikana varustan teidät hyveellä, jotta voitte täyttää sen vaikean tehtävän, jonka olen antanut 

teille kolmannella aikakaudella - tehtävän, joka on ihmiskunnan parhaaksi ja joka johtaa sieluanne 

ylöspäin kehityksen tiellä. Teen neuvonantajia ja lääkäreitä niistä, jotka aiemmin olivat hylkiöitä tai 

yksinkertaisesti egoisteja. On välttämätöntä, että sinulla on uskoa hengellisiin lahjoihisi, jotta voit tehdä 

ihmeellisiä tekoja. Jos teillä on uskoa, hämmästytte tekemistänne teoista niin paljon, että sanotte Minulle: 

"Miksi annat minulle niin suuria asioita, vaikka olen niin kelvoton?" "Miksi annat minulle niin suuria 

asioita, vaikka olen niin kelvoton?" Ymmärtäkää, että sen tuskan sulatusuunin jälkeen, jonka läpi olette 

kulkeneet, Jumalallinen ohjeeni on varustanut teidät kehittymään ylöspäin. 

21 Välittäkää ehdottoman epäitsekkäästi eteenpäin sitä, mitä olen teille antanut, ja te avaatte monille 

silmät totuudelle ja liikutatte sisäisesti monia kanssaihmisiänne teoillanne. Opeta, että se, joka palvelee 

ihmisiä, palvelee minua. Polulla on houkutuksia, mutta niitä vastaan taistelemiseksi olen antanut teille 

tarvittavat aseet. 

22 Opetuslapset, kuinka moni teistä on yksinkertaisuudessanne ollut kuin loistava majakka 

lähimmäistensä tiellä? Niin kauan kuin harjoitatte opetustani, olette voittamattomia koettelemuksissa. 

Mutta jos ette yhdisty tai jos harjoitatte tätä opetusta mielikuvituksenne ja tahtonne mukaan, niin silloin 

häviätte taistelussa, ette Minun Työssäni, sillä tämä on Totuus ja se on tuhoutumaton. Valmistautukaa, 

sillä lähtöni jälkeen jätän teille kylvövalmiit pellot, maat, kylät ja jopa kansat. Ja teidän on jatkettava 

tämän siemenen kylvämistä ja opetettava niitä, jotka eivät ole minua kuulleet, välittämällä heille Sanani 

ydin ja tekemällä heille tunnetuksi profetiani siitä, mitä tapahtuu vuoden 1950 jälkeen. 

23 Kyllä, ihmiset, jätän nämä profetiat sydämiinne, sillä niinä aikoina ette enää kuule tätä sanaa, joka 

annetaan ihmisten välityksellä. Näistä äänenkantajista, joita katsotte tänään, osa otetaan pois maan päältä, 

ja ne, jotka jäävät jäljelle, sulkevat ymmärryksensä elimen tältä ilmentymältä ja henkimaailmalta. Tämä 

tulee olemaan sudenkuoppien ja vaarojen aikaa, kun väärät profeetat, väärät äänenkannattajat nousevat ja 

väärät jumalat puhuvat. Silloin teidän on oltava vahvoja, jotta petturit eivät petä teitä. Ottakaa voimaa 

Sanastani, jotta ette antaudu heikkoudesta. 

24 Olkaa kuuliaisia, harjoitelkaa kuuliaisuutta, olkaa valmiita toteuttamaan, mitä käsken teitä, ja 

tulette kokemaan, että kipu poistuu tieltänne, eikä teitä koskaan huijata. Minun tahtoni ei ole, että te 

tuhoudutte tai että teille tapahtuu onnettomuuksia, joista varoitan teitä. Valvokaa ja rukoilkaa, sillä aivan 

kuten ihmiset maailmassa voivat asettaa ansoja saadakseen teidät alas, niin myös tuonpuoleisessa on 

epärehellisiä ja hämmentyneitä olentoja, jotka voivat vaikuttaa teihin pimeydellään, kuten hyvin tiedätte. 

25 Ymmärtäkää, oi yhteisöjen johtajat, että tämä kansa, joka kuulee määräykseni, ymmärtää yhä 

enemmän ja enemmän syytöksiä, joita annan teille, ja äänenkantajieni vastuun, ja jos ette huomenna tottele 

määräyksiä, tämä sama kansa kapinoi, hylkää teidät ja saa teidät tajuamaan virheenne. 

26 Minun tahtoni on, että tämä kansa ja ne joukot, jotka ovat vielä tulossa, näkevät teidän ottavan 

jokaiselle kuuluvan paikan kaikella ahkeruudella ja arvokkaasti, jotta ihmiset tietäisivät työstänne, että 
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olette olleet hyviä työntekijöitä tässä viinitarhassa. Ymmärrättekö minua, ihmiset? Oletteko halukkaita 

tottelemaan määräyksiäni näinä viimeisinä vuosina, jolloin ilmentymäni ilmenee keskuudessanne? 

27 Miettikää tarkkaan käskyäni saavuttaa yhtenäisyytenne, jotta voitte selvittää sen todellisen 

merkityksen. Monta kertaa olette halunneet osoittaa yhtenäisyyttänne Minulle, ja olen osoittanut teille, että 

se oli valheellista. Halusin, että autatte toisianne, että kunnioitatte toisianne, koska olen antanut teille 

tehtäväkenttäni, jota kukin hoitaa, ja että rakastatte toisianne aidosti, sillä silloin löydän teoistanne 

perustan yhtenäiselle käytökselle ja hartaudelle. Tehkää itsenne selvästi tietoisiksi toiveistani ja 

noudattakaa ohjeitani, sillä jos ette tee niin, ette voi kuvitellakaan, millainen kaaos teitä odottaa. En halua 

pelotella teitä tarpeettomasti, vaan haluan herättää teidät nyt, sillä vielä on aikaa miettiä asioita, jotta voitte 

korjata virheenne. Ette voi sanoa huomenna, kun kaadutte: "Herra, koska Sinä ennustat kaiken, miksi et 

koskaan ennustanut meille tätä katastrofia?" 

28 Opetuslapset, olen antanut teille tämän ohjeen tänään, koska en halua teidän itkevän lähtöni 

jälkeen, vaikka tiedän, että monet itkevät. 

29 Ensimmäisinä aikoina kaikki hengellinen oli ihmisille mysteeri, ja siksi heidän oli luotava tieteitä 

ja teologioita voidakseen tutkia ja ymmärtää jumalallista. Mutta totisesti minä sanon teille, että Kristus 

puhui ihmisten keskellä asuessaan mitä yksinkertaisimmin, jotta kaikki ymmärtäisivät opin rakkaudesta. 

Hän tiesi, ettei Häntä ymmärrettäisi oikein, vaan että Hänen täytyisi odottaa, kunnes koittaisi aika, jolloin 

ihmiskunnan tuolloin saavuttaman hengellisen kehityksen ansiosta sen olisi mahdollista tietää koko totuus. 

Siksi Hän lupasi maailmalle palata hengellisesti ja lähettää sille valon, joka saisi sen ymmärtämään kaiken 

sen, mikä ihmisten sydämissä on sekaisin. 

30 Kohottakaa sielunne, sillä aika, joka on ilmoitettu, on se aika, jota koette parhaillaan. Se Mestari, 

joka lupasi palata teille, on Hän, joka puhuu teille, ja valo, jonka Hän lupasi lähettää teille, on se, joka on 

tällä hetkellä hengellisesti aktiivinen kaikissa ihmisissä. 

31 Totuuden valo on niin selkeä, että teidän ei tarvitse olla teologeja ymmärtääksenne, mitä teille on 

ilmoitettu kautta aikojen. Jos kehityspolun alussa kaikki oli teille mysteeri, olen askel askeleelta ja 

ohjeesta ohjeeseen poistanut verhoja, hälventänyt pimeyksiä ja poistanut epätotuuksia. 

32 Isä ei voi olla salaisuus kenellekään lapselleen, koska hän antaa itsensä tuntua, aistia ja näkyä 

kaikessa luodussa, pienimmästä äärettömään. Ihmiset luovat "salaisuuksia" haluamatta olla tietoisia siitä, 

että he siten jarruttavat sielun kehitystä kohti Luojaa. 

33 Minä en sano teille: "Tulkaa Isän luo, jotta voisitte tuntea hänet", vaan: Tutustu Isään, jotta voit 

tulla Hänen luokseen. Joka ei tunne häntä, ei voi rakastaa häntä, ja joka ei rakasta häntä, ei voi mennä 

hänen luokseen. 

34 Tulin maailmaan kertoakseni teille: "Minä olen Tie", ja lisäsin: "Joka tuntee Pojan, se tuntee Isän." 

35 Mikä oli Kristuksen tie? Rakkauden, laupeuden, lempeyden ja vilpittömyyden. Millainen Poika oli, 

jotta voisimme tuntea Isän hänen kauttaan? Viisas, oikeudenmukainen, rakastava, armollinen, täynnä 

voimaa ja aktiivista rakkautta. 

36 Mestari tuli maailmaan näyttääkseen teille todellisen Jumalan, ei sitä, jonka kansat ovat luoneet 

sydämissään. Samoin tällä aikakaudella jumalallisen Hengen valo laskeutuu täysin kaikkien sielujen ylle, 

jotta voitte nauttia hengellisyydestänne Isän äärettömän rakkauden näkemisestä. 

37 Autuas on se, joka seuraa minua rakkauden ja nöyryyden tiellä. 

38 Autuas on se, joka rakastaa ja luottaa, joka tuntee tehtävänsä ja täyttää sen. 

39 Kun puhun teille "polusta", en tarkoita polkua maan päällä, sillä valtakuntani ei ole siinä 

maailmassa, jossa asutte. Se on henkinen polku, joka johtaa aina ylöspäin. Se on kehitystä ja edistystä, 

jonka sielunne saavuttavat. Siksi voitte olla hengen polulla missä tahansa maan päällä. 

40 Lapseni, jos olette eksyneet, palatkaa takaisin, ja jos olette pysähtyneet, menkää eteenpäin. 

41 Olen antanut teille tehtävän, jota kannatte, kykyjenne ja voimienne mukaan; teidän on vain 

ymmärrettävä ja rakastettava sitä. Rukoilkaa päivittäin, jotta saisitte tarvittavaa valoa töitänne varten. 

Pysykää sitten varustautuneina ja tarkkaavaisina, jotta kuulisitte niiden äänet, jotka kutsuvat teitä, niiden 

äänet, jotka kysyvät teiltä, ja myös siksi, että kestätte koettelemukset. Jokainen olemassaolonne päivä on 

sivu kirjassa, jota kukin teistä kirjoittaa. Jokainen päivä on koettelemus, ja jokaisella koettelemuksella on 

merkitys ja syy. 
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42 Haluan tehdä teistä sielultaan ja ruumiiltaan terveen kansan, koska olette valittuja, kaikkien aikojen 

ilmentymieni todistajia, ja teidän on määrä täyttää vaikea tehtävä tänä aikana ja valmistella uusien 

sukupolvien tietä. 

43 Olen sirottanut polullenne rakkauden todisteita, jotta ette epäilisi Minua ettekä itseänne. Te, jotka 

olette kuulleet Minua tänä aikana, älkää menkö hautaan mukananne salaisuutta siitä liitosta, jonka olen 

solminut kanssanne, sillä tämä on tärkein tehtävänne. Puhukaa ihmisille Minun nimessäni, todistakaa 

ilmestyksistäni teoillanne. 

44 Älkää sanoko Minulle, että teiltä puuttuu välineitä tämän tekemiseen, sillä olen puhunut teille 

monia asioita, ja kun te kuuntelitte Minua, te puhdistitte itsenne ja teitte itsenne sen arvoisiksi. Te kaikki 

voitte viedä tämän viestin maailmalle. Ihmiset odottavat sitä ja ovat valmiita vastaanottamaan sen. Ettekö 

ole havainneet ihmisten halua henkistyä ja saada rauha? Ettekö ole liikuttunut heidän 

tietämättömyydestään ja tuskastaan? 

45 Henkeni vuodattaa heidän päälleen, puhuu heille heidän omantuntonsa kautta ja kertoo heille: Tule 

luokseni ja lepää. Vastaanottakaa puuttuva uskonne, lakatkaa olemasta sokea tiellä. 

46 ihmiset, tiedättekö te, millaista työtä minä rakennan maailmaan? - "Ei", sanotte minulle, "me 

näemme ihmiskunnan vain myllerryksessä, näemme sen syöksyvän syviin kuiluihin ja kärsivän suuresta 

vierailusta." "Ei", sanotte minulle. Mutta sanon teille, että olen antanut ihmisen tehdä oikeutta itselleen 

omalla kädellään, jotta hän voisi ymmärtää kaikki virheensä ja jotta hän voisi palata luokseni 

puhdistettuna. Olen lähettänyt valoni kaikkien luotujen päälle ja seisonut heidän rinnallaan ahdistuksen 

päivinä. 

47 Henkeni on laskeutunut jokaisen sielun päälle, ja enkelini ovat kaikkialla maailmankaikkeudessa 

täyttämässä käskyjäni, jotta kaikki olisi järjestyksessä ja oikealla tiellä. Sitten, kun kaikki ovat täyttäneet 

tehtävänsä, tietämättömyys on kadonnut, pahaa ei enää ole ja vain hyvä hallitsee tällä planeetalla. 

48 Voi, jospa olisitte vain ymmärtäneet Minua! Kunpa vain voisitte tiedostaa, kuinka suuri kaipuuni 

on täydellistää teidät! Kuinka pitkälle olisitte jo nousseet ja kuinka lähellä olisitte jo Minua! Jos tahtosi 

olisi Minun, olisit jo saavuttanut huipun, jossa odotan sinua. 

49 Ja mikä on Minun haluni, ihmiset? - Teidän yhdistymisenne ja rauhanne. 

50 Avustaakseni teitä olen jälleen kerran keskuudessanne, puhun teille, liikutan sydäntänne 

heräämistänne odotellessani. 

51 Jokaista hyvää puuta suojellaan, ja sen juuret ja oksat levittäytyvät antamaan suojaa ja ravintoa 

kulkijalle; mutta rikkaruohot kitketään juurineen ja heitetään sammumattomaan tuleen. 

52 Puhun teille kuvaannollisesti, ja kun puhun teille tuosta puusta, tarkoitan ihmisten tekoja. 53. 53. 

Niille, joille olen antanut suuria tehtäviä, sanon: Valmistelkaa satonne. Perheiden isät, opettajat ja johtajat, 

isännät ja palvelijat, suuret ja pienet,  

53 En halua, että näytätte Minulle viljelemättömiä peltojanne. Vaikka se olisi vain pieni jyvä, näytä se 

Minulle puhtaana ja äänekkäästi. 

54 Tulkaa minun luokseni, koputtakaa, niin teille avataan. Mutta tulkaa iloiten, tyytyväisinä työhönne, 

jotta voitte tuntea olonne mahtavaksi, kuten minä. 

55 Sanani on taivaallista vettä, joka sammuttaa sielun janon. Joka sitä maistaa, ei enää koskaan janoa. 

Minä olen ehtymätön lähde, joka putoaa kuin vesiputous ja kylvettää henkesi ja sydämesi. 

56 Te, jotka olette puhdistaneet itsenne tuskassa, rukouksen ja katumuksen kautta, olette ansainneet 

oikeuden siihen armoon, että saatte kuulla Sanani. Olkaa edelleen nöyriä ja nöyriä, jotta ette koskaan 

menetä tätä valoa. Elämäsi oli ollut karua, kuin autiomaa, ilman varjoa, ilman keidasta; mutta minä 

aiheutin, että keskellä autiomaata löytäisit palmun ja lähteen, josta saisit rohkeutta ja toivoa. Nyt kun olette 

saaneet voimanne takaisin ja kun teillä on rauha sydämissänne, älkää menkö "synnin kaupunkiin" 

hukkumaan sen nautintoihin ja turhuuksiin. 

57 Tätä kutsutaan ja tullaan kutsumaan "hengen ajaksi", sillä silloin minun oli tultava "pilvelle" 

päästääkseni valon loistamaan, joka paljastaa ja liuottaa mysteerit - aika, jolloin minun oli avattava 

Ohjeiden kirja sivulta, joka vastaa sitä aikakautta, jossa elätte. Jumalallisella rakkaudellani valaisen 

parhaillaan ihmisten mieliä, jotka ovat kuin kiviä, koska ne eivät ole herkkiä hengelliselle. Mutta näistä 

kivistä saan veden virtaamaan ja jopa kukat versomaan. 
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58 Kääntäkää katseenne taaksepäin, katsokaa menneisyyteen, ja huomaatte, että olen aina kylvänyt 

rakkautta polullenne. Aina kun ajattelet Minun olevan poissa ja yksinäisyytesi pitkittyy, annan itseni 

tuntua sydämessäsi ja minusta tulee tukipilari, jotta et murtuisi. Te tulette yhteen pienissä ryhmissä 

kuulemaan Sanaani, mutta huomenna te lisääntytte kuin meren hiekka, ja nämä väkijoukot ovat 

hengellisesti niitä, jotka muodostivat Israelin kaksitoista sukukuntaa. On kirjoitettu, että minä yhdistän 

heidät jälleen tuomitakseni heidät. Näistä ihmisjoukoista valitsen ne, jotka ovat uusia apostoleitani tuona 

aikana. Mutta valmistan kaikkien sydämet niin, että he tuntevat rakkautta ja laupeutta lähimmäisiään 

kohtaan ja tekevät omantuntonsa kehotuksia ja sydämensä tunteita kuuliaisina ihmisten keskuudessa 

tekoja, jotka ovat Hänen arvoisiaan, joka on määrännyt heidät viemään uutta sanomaani hyvällä maulla, 

joka tekee tyhjäksi maailman katkeruuden. 

59 Jos pidätte tehtävääsi ristinä, sanon teille totisesti, että se on sitä; mutta minä olen teidän 

"ristinkantajanne". Kaiken sen, mitä teette lähimmäisenne hyväksi, minä maksan teille takaisin ja muutan 

sen hengellenne valoksi. Muistakaa Kristusta, kun hän nousi taivaaseen täynnä kirkkautta ja 

majesteettisuutta, kun hän oli suorittanut rakkauden ja lunastuksen työnsä. 

60 Rukoilkaa, ihmiset; profeetat nousevat kansojen keskuuteen ja puhuvat minun ilmestymisestäni ja 

läsnäolostani keskuudessanne. Teidän on tunnustettava heidät, koska he ovat minun sanansaattajiani. 

Mutta opettele erottamaan heidät vääristä profeetoista, jotka myös ilmestyvät ja puhuvat näennäisen valon 

sanoja, mutta jotka itse asiassa sisältävät vain pimeyttä. Ne, jotka ovat sanansaattajiani, valmistavat 

sydämet, herättävät kansat, ovat tiennäyttäjiäni, niin että kun tulette noille alueille, löydätte pellot 

hedelmällisinä. 

61 Kaikki, mitä nyt tapahtuu, on jo ilmoitettu teille profeettojeni toimesta menneisyydessä. Mutta 

kuka tänä päivänä tunnustaa, että se, mikä teille luvattiin, on toteutunut? Monet nukkuvat, hyvin harvat 

ovat heränneet; mutta tämän maailman synnin yön pimeyden keskellä olen tullut niiden luo, jotka olivat 

ilmeisesti nukkumassa, mutta jotka odottivat minua. 

62 Kolmannen aikakauden kirjaa kirjoitetaan parhaillaan "kultasulkieni" toimesta rakastavan ääneni 

sanelemana. Isän opetuksia innokkaasti valvovat suojelusenkelit ohjaavat kirjoittajien kättä, jotta he voivat 

kirjoittaa kirjaan sen, mikä säilyy tuleville sukupolville - rakkauden kirjan, täydellisen viisauden kirjan, 

kirjan, josta voivat lukea niin yksinkertaiset kuin oppineetkin, niin pienet kuin suuretkin, niin ylimieliset 

kuin yksinkertaisetkin. Sanani on miekka, joka taistelee, puhuen tulemisestani tänä aikana, viestinnän 

tavasta. Se valaisee kouluttamattomien mieliä ja tunkeutuu kallion sydämeen ja hälventää heidän 

epäilyksensä. Opetukseni leviää edelleen sydämestä sydämeen ja ihmiseltä ihmiselle, ja sitä ymmärtävät, 

uskovat ja rakastavat jopa kouluttamattomat, tietämättömät, syntiset, pakanat ja epäjumalanpalvelijat, 

jotka tunnustavat rakkauteni ilmentymän. 

63 Lepää ja iloitse ajatuksesta, että olet tuntenut läsnäoloni tänä aikana, sillä olet jo saavuttanut 

pisteen, jossa sielusi luopuu kaikesta turhasta voidakseen kulkea täydellisyyden askelin polkua, joka vie 

sen ylöspäin. Katsokaa ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka eivät halua kuulla minua, vaikka heidät on 

kutsuttu. Armahtakaa heitä. 

64 Kolmannella aikakaudella kerron teille: on välttämätöntä, että teillä on ansioita ansaitaksenne 

Herran lahjat. Olen antanut monille teistä lahjoja ilman, että olette pystyneet kertomaan minulle, mitä 

ansioitanne on. Mutta minä, joka näen kaiken, tiedän, millaisia ansioita olette hankkineet menneinä 

aikoina ansaitaksenne sen, mitä olen teille tänään uskonut. Mutta älköön kukaan kerskahtako tämän 

paljastuksen vuoksi, sillä hyvästä syystä Henki ei saa paljastaa menneisyyttään lihalle. 

65 Rakkaat lapset, jatkakaa kokoontumistanne; mutta jos opetukseni päivä koittaa, eikä äänen kantaja 

kerran tule paikalle, älkää pelätkö. Rukoilkaa, valmistautukaa sisäisesti, nostakaa henkenne Minun 

luokseni, ja vuodatan valoni, voimani, armoni ja rakkauteni päällenne sillä hetkellä. Jos etsit minua 

hengellä, puhun sinulle hengestä henkeen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 121  
1 Lupaukseni palata luoksenne on täytetty. Kuin varas astuin nukkumahuoneeseesi varpaillaan ja 

herätin sinut unestasi. Se, joka avatessaan silmänsä näki Minut ja pyysi Minua auttamaan häntä 

nousemaan, tunsi voimani hengessään ja ruumiissaan ja nousi nopeasti ylös. Näytän teille jälleen kerran 

laini kapean polun - polun, jota teidän kaikkien on kuljettava. 

2 Siunattuja ovat ne, jotka ovat valmistautuneet vastaanottamaan Henkeni, sillä heidän sisäisestä 

pyhäköstään pursuaa rukouksia maan kansojen rauhan puolesta. Myöhemmin he opettavat lähimmäisiään 

rukoilemaan tällä tavoin, jotta he tämän yhteyden kautta onnistuvat kuulemaan ääneni, joka ilmenee 

puhumisena inspiraation kautta, neuvomisena intuition kautta ja "voiteluna" (parantamisena) parantamisen 

lahjan kautta. Tänään valoni välittää itsensä äänenkantajien kautta, huomenna otan yhteyden suoraan 

jokaisen sellaisen henkeen, joka valmistautuu sisäisesti. 

3 Monet sanovat Minulle: "Herra, milloin annat minulle lahjoja kuten lähimmäisilleni?". - Mutta 

minä sanon teille: Te kaikki olette lahjakkaita, te kaikki kannatte perintöänne mukananne, vaikkette vielä 

tietäisikään sitä. Tulette näkemään näiden hengellisten lahjojen tulevan esiin siinä määrin, kuin 

ymmärrätte opetukseni. Sitten, kun olette palvelijoitani, näytän jokaiselle hänen tehtävänsä ja tehtävänsä. 

4 Olette valmistaneet nöyrän kokoontumispaikan tänä aikana vastaanottamaan Minut, ja olen 

ilahduttanut teitä Läsnäolollani. Sanani on tullut täynnä hyvyyttä ja valoa nostamaan teidät ylös elämään, 

jotta voitte ottaa siinä oikean paikkanne. 

5 Älkää pelätkö niitä, jotka torjuvat tai kieltävät tulemiseni. Teidän on toimittava hienotunteisesti ja 

oltava kärsivällinen heitä kohtaan. Minun oikeuteni on se, joka heitä vaivaa. Totisesti sanon teille, että ne, 

jotka ovat kieltäneet ja vainonneet Minua eniten, tulevat tulevaisuudessa olemaan niitä, jotka seuraavat 

Minua lähimpänä. Muistakaa Saul, oppini vainoaja, josta sitten tuli opetuslapseni. Nuo käännynnäiset 

liittyvät teihin huomenna. Mutta jos todella haluatte löytää uskon, älkää suuttuko, kun teille sanotaan, että 

olette väärän Jumalan tai väärän Mestarin kanssa. Sinun ei myöskään pitäisi pelätä sanoa, että Kristus on 

ollut kanssasi. Valmistan teitä kaikkeen tulevaan. Olkaa rohkeita, ja lähetän teidät eri alueille, joissa 

toteutan sanani, joka kertoo teille, että yhden teistä kautta alue saavuttaa rauhan ja pelastuksen, sillä hänen 

sydämensä on kuin paimenen sydän, joka rakastaa ja vartioi lampaitaan. Sen lisäksi hänen rakkautensa 

lähimmäisiään kohtaan ja uhraukset, joita hän tekee heidän vuokseen, eivät jää hedelmättömiksi. 

6 Älköön kukaan unohtako näitä sanoja, sillä hän, joka tällä hetkellä elää vielä tuntemattomana 

ihmisten keskuudessa, suorittaa huomenna vaikean tehtävän ihmiskunnan keskuudessa. 

7 Lähetän rauhani kansallenne. Ottakaa se vastaan hengessänne ja antakaa sen saavuttaa muut 

kansat. Siunaan heitä kaikkia. Rukoilkaa, että kaikkien ihmisten sydämissä olisi rauha. 

8 Odotan, että ihmiskunta herää, jotta se muistaisi, että olen olemassa; se on tehnyt kaikki tekonsa 

minun silmieni edessä, mutta nyt lähestyy hetki, jolloin oikeuteni tekee lopun pahasta. Kuunnelkaa 

opetuksiani ja pidättäytykää pahoista teoista. Puhdistakaa ruumiinne ja sielunne, sillä jos olen Isänä 

äärettömän rakastava, olen Tuomarina armoton. 

9 Maan kansat eivät ole koskaan olleet vailla hengellistä valoa. Totisesti minä sanon teille: ei 

ainoastaan tällä kansalla ole ollut profeettoja ja sanansaattajia, vaan kaikille olen lähettänyt sanansaattajia 

herättämään heitä. Voitte arvioida heidän sanojaan sen perusteella, kuinka valoisia ja totuudellisia heidän 

opetuksensa ovat ja kuinka hyvin ne muistuttavat sitä, mitä olen teille ilmoittanut. Jotkut elivät ennen 

Messiaan tuloa, toiset työskentelivät sen jälkeen, kun olin ihminen, mutta kaikki toivat hengellisen viestin 

ihmisille. 

10 Nuo opetukset - kuten minunkin - ovat kokeneet häpäisyä, sillä jos niiden olemusta ei ole 

muutettu, niitä on silvottu tai ne on salattu totuuden nälkäisiltä ihmisiltä. 

11 Se on yksi totuus ja yksi moraali, joka on ilmoitettu ihmiskunnalle lähettiläiden, profeettojen ja 

palvelijoiden kautta. Miksi sitten ihmisillä on erilaisia käsityksiä totuudesta, moraalista ja elämästä? 

12 Tämä totuus, jota ihmiskunta on vääristellyt kaikkina aikoina, palautetaan, ja sen valo tulee 

loistamaan sellaisella voimalla, että se näyttää ihmisille kuin se olisi jotain uutta, vaikka se on sama valo, 

joka on aina valaissut Jumaluuteni lasten kehityspolkua. 

13 Monet ovat kuolleet, koska he puhuivat totuuden, ja monet ovat myös joutuneet kidutuksen 

kohteeksi, koska he eivät halunneet vaientaa ääntään, joka puhui heidän sisällään. 
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14 Älkää ajatelko, että taivas on lähettänyt teille vain niitä, jotka ovat puhuneet teille Hengestä, 

rakkaudesta ja moraalista; ei, Hän on lähettänyt teille myös niitä, jotka ovat antaneet teille tieteen hyviä 

hedelmiä, sitä tietoa, joka tuo valoa ihmisten elämään, joka keventää heidän taakkojaan ja lievittää heidän 

vaikeuksiaan. He kaikki ovat olleet sanansaattajiani. 

15 On toisia, jotka eivät tuo mukanaan hengellisen moraalin opetuksia tai tieteellisiä löytöjä, mutta 

jotka kantavat mukanaan sanomaa, joka opettaa tuntemaan ja ihailemaan luomakunnan kauneutta. He ovat 

lähettiläitäni, joiden tehtävänä on tuoda iloa ja balsamia niiden sydämiin, jotka ovat kärsineet. 

16 He kaikki ovat juoneet katkeran maljan, kun he ovat tulleet tietoisiksi totuudelle sokean maailman 

ymmärtämättömyydestä, ihmiskunnan ymmärtämättömyydestä kaunista ja hyvää kohtaan. Ja kuitenkin, 

kun olen kertonut teille, että tällä aikakaudella kaikki palautetaan; kun olen ilmoittanut teille, että kaikki 

palaavat oikealle tielle ja kaikille opetuksilleni annetaan takaisin niiden alkuperäinen merkitys - voitte 

uskoa, että henkisen loiston aika on lähellä tätä maailmaa, vaikka ette saa unohtaa, että ennen sitä kaikki 

tuomitaan ja puhdistetaan. 

17 Jokainen maanpäällinen pyhiinvaeltaja, jolla ei ole rauhaa sydämessään, voi viettää muutaman 

hetken tämän "puun" varjossa, ja hän tuntee lohdutusta. 

18 Ihmisten hengen yllä leijuu myös muisto Elian hengestä, joka on ruumiillistuneiden ja 

ruumiillistumattomien sielujen paimen, joka väsymättä etsii rakkaita lampaitaan kaikilta poluilta 

muistuttaakseen heitä heidän tehtävästään ja valitakseen ne, jotka palvelevat minua tänä aikana. 

19 Teidät kaikki on tuotu luokseni Elian kautta, mutta kun olette tulleet Läsnäolooni ja tunteneet 

Mestarin säteilyä, olette nähneet, kuinka kaikki uhrauksenne ja koettelemuksenne - joita olette käyneet 

läpi - ovat olleet tasapainossa, jotta voisitte vastineeksi kuulla Sanani. 

20 Totisesti sanon teille, että tämä tämän päivän kansa muistuttaa ensimmäisen aikakauden kansaa. 

21 Israel oli ollut pitkään Egyptin vankina, josta Mooses vapautti sen. Esteet, viholliset ja 

vastoinkäymiset seisoivat ihmisten tiellä estääkseen heidän pelastuksensa; mutta heidän uskonsa ja 

sinnikkyytensä voittivat, ja he pääsivät Siinain vuoren juurelle, jossa he kuulivat ääneni ja saivat lain. 

Siellä epäjumalat kaatuivat ja pimeys poistui heidän sydämestään, se tuli valkeudeksi heidän henkeensä, 

niin että he siitä lähtien uskoivat vain oikeaan, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden Jumalaan, rakastivat 

häntä ja palvelivat häntä. 

22 Tuon kansan elämä muuttui pian. Laki, jonka he olivat juuri saaneet, lupasi heille rauhaa ja 

vaurautta, kun taas Mooses osoitti sormi horisontissa heille luvattua maata rauhan ja maallisen autuuden 

tyyssijana. 

23 Neljäkymmentä vuotta oli erämaan läpikulku, neljäkymmentä vuotta oli Isän opetus kansalleen, 

jotta rakkaus kumpuaisi heidän sydämestään kuin vesi kalliosta; jotta hän opettaisi heitä voittamaan 

kiusaukset ja kitkemään sydämestään epärehelliset kultit; näyttääkseen heille, miten ottaa ensimmäiset 

askeleet korkeamman kehityksen tiellä, puhdistaakseen heidät ennen kuin he ottavat Luvattua maata 

haltuunsa ja jotta heidän uudet sukupolvensa rakentaisivat uuden kansakunnan, joka perustuisi heidän 

tapoihinsa ja kunnioitukseensa Luojaa kohtaan. 

24 Elämä erämaassa, ihmeet, joita annoin kansalleni, ja taistelu terästäsivät heidän henkeään, ja 

takaisin saadun vapauden edessä he unohtivat vankeutensa, ja Israelin henki nousi uudestaan. 

25 Profeetat olivat ne, jotka ilmoittivat Messiaan tulosta kansalle. Juuri he pitivät toivon liekin 

palamassa sydämissä aina, kun he tunsivat olevansa alempiarvoisia muiden kansojen ikeen alla. 

26 Monet odottivat ilolla Galilean rabbin saapumista, jota he eivät voineet tunnistaa lapsessa, joka oli 

syntynyt nöyrän natsarialaisnaisen neitseellisestä kohdusta Betlehemin lähellä sijaitsevassa luolassa. Mutta 

kun jotkut tunsivat, että heidän Vapahtajansa ja Lunastajansa oli syntynyt, toiset kielsivät hänet heti 

ensimmäisestä hetkestä lähtien. 

27 Kolmekymmentäkolme vuotta elin ihmisten keskellä. Koko elämäni oli täynnä esimerkkejä ja 

opetuksia ihmiskunnalle, sillä minun ei tarvinnut oppia mitään tästä maailmasta. Ja kun lähtööni oli jäljellä 

enää kolme vuotta, aloitin opetustyöni ihmisten keskuudessa. Minun sanani kuultiin kaduilla, kylissä, 

taloissa ja temppelisalien auloissa; se kuultiin vuorten kukkuloilla, erämaassa, laaksoissa ja meren 

rannalla. 

28 Väkijoukkojen joukossa oli niitä, jotka inhosivat Minua, niitä, jotka tunsivat, että opetukseni 

tuomitsivat heidät joka käänteessä, niitä, jotka näkivät epäoikeudenmukaisesti pitämänsä aseman olevan 
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uhattuna. He olivat niitä, jotka ajoivat tuomiota, tuomiota ja kuolemaa ristillä sen puolesta, joka oli tuonut 

heille iankaikkisen elämän. 

29 Mestarin sydämessä oli tuskaa ja murhetta, sillä Hän tiesi, kuinka pitkä tie niiden oli kuljettava, 

jotka kielsivät totuuden ja joiden kanssa Hän oli tehnyt ihmeitä, joita kukaan ihminen ei ennemmin eikä 

myöhemmin pystynyt tekemään itsestään. 

30 Kun ilmoitin opetuslapsilleni, että lähtisin pian, heitä valtasi ääretön suru. Sitten sanoin heille 

antaakseni heille uutta rohkeutta: "Katso, minä tulen takaisin, ja minun tulemiseni merkit ovat nämä: Kun 

huhut sodasta kantautuvat korviinne ja ihmisten turmelus saavuttaa huippunsa, minun tulemiseni on 

lähellä. Mutta ennen minua Elias tulee valmistamaan tietä." Noiden sanojen jälkeen kului aikakausi, ennen 

kuin ne toteutuivat. Syyskuun 1. päivänä 1866 Elian henki teki itsensä tunnetuksi erään vanhurskaan 

miehen kautta, jonka olin määrännyt ja lähettänyt ilmoittamaan läsnäolostani ja olemaan henkisen 

ilmentymiseni edelläkävijä ihmisten keskuudessa. 

31 Tuo mies sai jumalallisen toimeksiannon perustaa seitsemän seurakuntaa, joiden oli 

yksinkertaisesti määrä olla seitsemän sinetin edustajia, ja samalla hän sai ohjeen kouluttaa valittujen mielet 

jumalallisen Mestarin äänenkantajiksi. 

32 Siitä lähtien kaikki, jotka ovat tulleet kuulemaan Minua tässä muodossa, ovat aavistaneet olevansa 

sen kansan palvelijoita, merkittyjä tai leimattuja lapsiksi, joka on alusta alkaen yhdistänyt itsensä Herransa 

kanssa ja saanut Häneltä ilmestyksiä, ihmeitä, Hänen opetuksiaan ja Hänen lakiaan. 

33 Painakaa tämä opetus sydämeenne ja ymmärtäkää sitä rakkaudella. 

34 Heitä pois kaikki itsekkäät ajatukset ja ajattele tehtävääsi. Tämä ajanjakso on merkittävä ja 

ratkaiseva ihmiskunnalle. Vain Minun opetukseni, joka on ihmisen heikkouksien yläpuolella, voi paljastaa 

teille, että tämä on se aika, jolloin totuus tuhoaa kaiken valheen ja pimeyden. 

35 Tämä ihmiskunta, joka tänään yhä nukkuu ja on unohtanut Herransa ja jopa oman sielunsa, herää 

hätääntyneenä kutsuni äänestä. Ensin ilmoitin itseni Israelin kansalle - en israelilaiselle kansalle veren 

mukaan, vaan tälle kansalle, joka on hengen mukaan ja jolle testamenttasin Kolmannen testamentin valon. 

36 Minä etsin teitä, ihmiset, sillä teidän joukossanne on niitä, jotka ovat olleet uskollisia minulle. En 

voi vielä sanoa teille, että olette jo täyttäneet tehtävänne, sillä teillä on vielä pitkä matka edessänne. Olen 

havainnut, että olet omistautunut maallisille hyödykkeille, jotka ovat materialisoituneet itsekkäässä 

elämässäsi. En kuitenkaan halua moittia teitä, vaan kehotan teitä vain kuuntelemaan minua, jotta voisitte 

täyttyä viisaudellani ja tulla henkistämisen mestareiksi, mitä varten teidät lähetettiin tekemään. 

37 Avatkaa silmänne ja antakaa henkenne herätä, jotta voitte tulla tietoisiksi siitä, että elätte todella 

uudessa ajassa ja näette ennustusteni toteutumista. Silloin voitte vakuuttuneina sanoa, että olen tullut 

luoksenne ennustettuna aikana. Vasta kun tunnette Sanani ytimen, voitte antaa oikean tulkinnan 

tapahtumille, joita maailmassanne tapahtuu päivä päivältä. Mutta tämä ihmiskunta, joka sokeudessaan 

kiivaasti väittelee eikä näe jumalallista valoa, joka loistaa sen hengen edessä, ei ole tietoinen ajasta, jossa 

se elää; sillä jos se tietäisi, veljemurhaavat kädet olisivat jo pysähtyneet työhönsä, olisi sisäinen 

kokoontuminen ja valppaus, olisi rukous ja kunnioitus, anteeksianto ihmisten kesken ja katumus. Mutta 

mitään tästä ei ole olemassa, vaan joka päivä uusia rakkauden siteitä revitään maan kansojen välille. 

Henkisyys ja moraali on hylätty, on vain vihan, itsekkyyden ja vallanhimon tunteeton taistelu, joka 

paljastaa ihmisten sisäisen suuruuden puutteen. Tämän kamppailun keskellä kuolema tuo päivittäin elämän 

sadon, sen anteeksiantamaton ja lahjomaton sirppi niittää rikkaruohot isku kerrallaan. Silti tämä 

ihmiskunta, joka tekee syntiä, raiskaa ja häpäisee, taistelee kiivaasti selviytymisestään, vaikkakin 

itsekkäästi ja pohtimatta, ovatko sen käyttämät keinot oikeudenmukaisia ja inhimillisiä vai ovatko ne 

päinvastoin. Nyt kysyn teiltä: Mitä teette tänä jumalallisen oikeudenmukaisuuden aikana? 

38 On totta, että hetki ei ole vielä koittanut, jolloin teidän pitäisi nousta ja korottaa varoittava 

äänenne. Teidän on kuitenkin tiedettävä, että juuri tämä hetki on tarkoitettu käytettäväksi 

valmistautumiseenne, sillä juuri tämä Sana on se, joka terästäytyy tulevaa hengellistä taistelua varten, joka 

on kutsunut teidät ja yhdistänyt teidät rauhan kansaksi, joka kykenee avaamaan sydämensä portit 

muukalaisen tai vieraan vastaanottamiselle, ja joka on myös antanut teille sanansaattajan tehtävän levittää 

tätä sanomaa kaikilla maan teillä. 

39 Sanon teille, että todellinen rauha voi tulla vain Hengestäni ihmisen henkeen, ja juuri tämän rauhan 

olen tuonut teille tässä Ilmestyskirjassa, jotta voisitte tuoda sen kansoille ja kansakunnille. Odotatteko, että 
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maailma luo itse rauhan? - Millä siemenellä se voisi luoda sen, koska siinä ei ole rakkauden, 

oikeudenmukaisuuden tai laupeuden tunteita? 

40 Arvioikaa itse vastuunne, rakkaat ihmiset, muistakaa, että yksi päivä, jonka menetätte, on yksi 

päivä, jolla viivytätte tämän hyvän uutisen saapumista lähimmäistenne sydämiin - että yksi menetetty 

opetus on yksi leipä vähemmän, jota voitte tarjota apua tarvitseville. Työskennelkää rakkaudella, ja pian 

ihmisten keskuudessa vallitsee rauha. Mutta älkää unohtako, mitä sanon teille: ette saa sekoittaa rauhaani 

siihen, jonka kansat haluavat allekirjoittaa, sillä se ei kestä. Siitä tulee väärä rauha, joka tuhoaa itsensä, 

koska siinä ei ole rakkauden siementä, joka on kunnioitusta ja veljeyttä - koska se perustuu toistensa 

pelkoon, oman edun tavoitteluun tai aineelliseen etuun. Todellinen rauha on se, joka laskeutuu taivaasta 

ihmisten sydämiin ja joka sieltä purkautuu ja leviää oikeudenmukaisuuden ja rakkauden teoissa. Ilmoitan 

teille, että tämä rauha, joka on tulossa kansojen ylle, ei ole totta, ja jos haluatte profetoida tästä, voitte 

tehdä sen varmoina siitä, ettei teitä petetä. Minä sanon teille: Jotta valtakuntani rauha voitaisiin 

vakiinnuttaa ihmisten keskuuteen, on ensin käytävä oppien, uskonnollisten yhteisöjen ja ideologioiden 

välinen sota. Vastakkainasettelu, jossa jotkut vastustavat Nimeäni ja Totuuttani toisten vääriä epäjumalia 

vastaan ja jossa yksi oppi taistelee toista vastaan - tämä tulee olemaan uusi taistelu, hengellinen taistelu, 

jossa väärät jumalat, jotka on työnnetty jalustaltaan, kaatuvat ja jokainen valhe, jonka olette uskoneet 

todeksi, paljastuu lopullisesti. Silloin näette totuuden nousevan säteilevästi tuosta hämmennyksen ja 

pimeyden kaaoksesta. 

41 Kuninkaallinen tähti valollaan antaa sinulle käsityksen siitä, mitä totuus on. Sen valo loistaa 

päivällä, ja kun se katoaa, alkaa yö. Silloin ihminen löytää tieteen avulla ja käyttämällä samaa luonnetta 

olevia alkuaineita valon, jolla hän voi valaista yön pimeyden; mutta se on niin heikko, että se katoaa ja 

häviää heti, kun kuninkaallisen tähden säteet ilmestyvät uudelleen. Te olette onnistuneet tekemään valoa 

yöhön, mutta kuka voi tieteen avulla peittää auringon valon ja saada aikaan pimeyden päivällä? - Vain 

Minä voin tehdä tämän antaakseni teille merkin voimastani, aivan kuten Minä olen ainoa, joka voi tuottaa 

todellista valoa ja myös peittää sen uudelleen, jos se on tahtoni. Myös hengellisellä alalla olen ainoa, joka 

voi antaa totuuden valon loistaa siellä, missä petos ja valhe vallitsevat; joka voi saada aikaan sen, että 

elämä nousee kuolemasta; että vihan, pahansuopuuden tai kaunan sijasta syntyy rakkautta, katumusta tai 

anteeksiantoa, tai että järki nousee järjen hajoamisesta - sanalla sanoen, että valo nousee pimeyden 

yläpuolelle. Kyllä, ihmiset, totuuteni valo valaisee maailmanne, ja tämä pitkä hengellinen yö, jota olette 

eläneet, väistyy. Jotain on jo alkanut näkyä, kuten uusi 

Dawn, se on valo, joka on herättänyt sinut tällä kertaa sanoilla: Valvokaa ja rukoilkaa, herättäkää 

lähimmäisenne, parantakaa heidät, jotta he voivat nousta taisteluun, ja etsikää häntä, joka on eksynyt. 

Olkaa valon opetuslapsia, jotta huomenna - kun teistä on tullut mestareita - voisitte välittää oppeja, jotka 

ovat täynnä valoa. Ollakseen minun opetuslapseni on toisinaan mentävä jopa uhrauksiin asti, mutta sanon 

teille, että sielun rauha on arvokkaampi kuin maan vauraus. Olkaa todellisia valon lapsia, jotta jokainen 

rukouksenne olisi kuin tähti elämänne taivaalla ja jotta kaikkien yhteinen rukous - joka muodostuu 

yhteisistä ajatuksistanne - olisi kuin aamunkoiton valo. 

42 Elia valaa valoa poluille, ja lampaat palaavat vähitellen takaisin esteelle. Siihen mennessä, kun 

saavuin jokaisen sydämen, jokaisen ihmisen luo, Elia oli jo ottanut yhteyttä heihin kaikkiin. 

43 Valmistautukaa, opetuslapset; en halua, että kun tuska saavuttaa korkeimman asteensa 

ihmiskunnassa, ajatuksenne ja järkenne hämärtyvät kuin pimeän viitan peitossa. Haluan, että opetuslapseni 

osaavat nousta vahvana ylös tuona koettelemuksen hetkenä ja pystyvät kuulemaan omantunnon äänen 

myrskyn keskellä. 

44 Lapseni, sanotte Minulle tietämättömyydessänne tai pelossanne: "Herra, jos haluat meidän tulevan 

luoksesi - miksi sallit kiusausten ja tapahtumien kulkea tiellämme?" Mutta Mestari vastaa sinulle: Koska 

koettelemukset tuovat valoa sieluunne - se on ainoa tapa, jolla voitte nähdä, ja teidän on välttämätöntä 

nähdä, jotta voitte saada tietoa. Ymmärtäkää, että hengellisessä elämässänne on paljon nähtävää, sillä 

valon lapsina olette totuuteni perillisiä. 

45 Teistä tulee armon ajan pioneereja, ja siksi vastuunne on hyvin suuri. Tällaisen suuren työn 

perustusten on oltava vahvat, jotta Jumaluuteni pyhäkkö voi nousta niiden päälle. Paljastan teille paljon 

siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan tälle kansalle. Tällä tavoin ette katsele Minua ikuisesti salaisuuteen 

kätkettynä. 
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46 Tutkikaa Sanaani, jotta voitte henkistää itsenne, sillä jos ette pääse tämän opetuksen pohjalle, 

saatatte joutua uuden fanaattisuuden uhriksi. Oppilaat, ymmärtäkää, että henkistämisessä ei ole tilaa 

fanaattisuudelle, ennakkoluuloille, epäjumalanpalvelukselle tai taikauskolle. Spiritualismi tarkoittaa 

hengellistä asennetta, henkistyminen tarkoittaa sielun vapautta, sillä se, joka sen saavuttaa, on vapauttanut 

itsensä aineellisesta, on vapauttanut itsensä lihan intohimoista, on elänyt uhrausta ja luopumista oikein 

ymmärrettynä. Oi ihmiset, jotka olette kuulleet Minua niin usein, Sanani loppuun saattamisen aika on jo 

lähellä, mutta silti en näe teissä minkäänlaista ymmärrystä opetuksestani, puhumattakaan 

valmistautumisesta ja niiden opetusten oikeasta tulkinnasta, jotka olen antanut teille. 

47 Nukut suloisesti luottaen rakkauteeni. Mutta minä sanon teille: Valvokaa ja rukoilkaa, ettei kipu 

herätä teitä - ei se kipu, jonka lähetän teille, sillä se on jotain, mikä ei ole lähtöisin minulta. Tuska on 

peräisin ihmisestä, joka on tottelemattomuutensa seurausta. - Kaikki puhuu teille Minusta ja 

rakkaudestani: luonto, ulkoinen elämä, sisäinen elämä, koko luomakunta, ne ovat kuin osoittava sormi, 

joka näyttää teille äärettömyyden päämääränä, jota kohti teidän tulisi suunnata askeleenne. Kun ajattelette 

kaikkea tätä, ettekö ajattele omaa kuolemaanne? - Ettekö ole tietoisia siitä, että jokainen päivä, jonka 

elätte, on askel, joka vie teitä lähemmäs sielun kotia? Kuunnelkaa ja ymmärtäkää, sillä siellä missä monet 

näkevät kuoleman olevan elämää, siellä missä he näkevät pimeyden olevan valoa, siellä missä he näkevät 

ei-mitään olevan kaikkea ja siellä missä he näkevät lopun olevan ikuisuutta. Kuinka monet ihmiset 

muistuttavatkaan huolimattomuudessaan pikkulapsia, jotka lapsellisille leikeilleen antautuneina eivät 

ajattele tulevaisuutta. 

48 Ihmiset, joilla on sydämissänne tämän elämän kokemuksen valo ja sieluissanne evoluution jättämä 

valo useiden maanpäällisten elämien aikana - miksi sielunne keskittyy siihen, mikä on sille hyödytöntä, ja 

miksi itkette usein syistä, jotka eivät ansaitse tuskaanne? 

49 Etsikää totuutta kaikissa asioissa; se on kaikin tavoin läsnä, se on kirkas ja selkeä kuin päivänvalo. 

50 Menkää ja puhukaa näistä opetuksista lähimmäisillenne. Valmistelen jo maakuntia 

vastaanottamaan ilosanomaa. Huomaan kuitenkin, että pelkäät edelleen vastakkainasettelua ja sukulaistesi 

mielipiteitä. Jotkut pelkäävät vanhempiaan tai sisaruksiaan enemmän kuin Jumalan tuomiota. Pelkäättekö, 

että heidän mielestään olette erehtyneet, että he kutsuvat teitä pettureiksi tai petkuttajiksi? - Totisesti 

MINÄ sanon teille, että olen asettanut henkeenne niin loistavan jalokiven, että yksi sana teiltä voi 

vakuuttaa ne, joita pelkäätte niin paljon. 

51 Te näette maailman rikkaat, oppineet, mahtavat, filosofit, tiedemiehet, uskontokuntien papiston ja 

vallanpitäjät liian suurina, ja minä sanon teille: Ette tarvitse tätä suuruutta voidaksenne puhua 

Totuudestani. Ette tarvitse mitään näistä ollaksenne suuri, koska todellinen suuruus, joka on hengen 

suuruutta, ei tarvitse kultaa, ei ihmistieteitä eikä titteleitä. Missä sielu ei ilmaise itseään rakkaudella, siellä 

ei ole todellista suuruutta. Ettekö tiedä mitään hallitsijoista, jotka istuvat tänään valtaistuimellaan ja 

kantavat kurjuutensa mukanaan huomenna? Ettekö tiedä oppineita, jotka korjaavat sitä, mitä he aiemmin 

julistivat totuutena? Ettekö ole koskaan nähneet kaunista, ihailtua ja haluttua naista, joka myöhemmin 

käveli ryysyissä? - Älkää siis sekoittako ikuisia arvoja ohimeneviin inhimillisiin turhuuksiin. 

52 Ota ristisi ja seuraa minua. Kantakaa sitä sydämessänne älkääkä pelätkö. Menkää askel askeleelta; 

jättäkää Sanani sydämiin kuin valon jälki. Anna anteeksi niille, jotka satuttavat sinua. Mutta jos kaadutte 

ja he pilkkaavat kaatumistanne, älkää välittäkö, sillä nyt Kristus, joka puhuu teille, on niiden apu, jotka 

ottavat ristini vastaan. 

53 Kuulkaa, ihmiset, vuosi 1950 on jo lähellä, ja Iankaikkisen tahto toteutuu. Teidän ei pidä tällä 

hetkellä olla erimielisiä, sillä ette tiedä, millaisia koettelemuksia on tulossa. Täällä, missä olen valmistanut 

ihmisiä vastaanottamaan Sanani tällä hetkellä, ei saa olla sekaannusta. Siihen asti tämä kansa on 

yhdistettävä, ja sen miehet ja naiset tekevät silloin henkensä vastaanottavaiseksi viimeiselle julistukselleni, 

jossa he kuulevat viimeiset sanani, jotka sanovat teille: Odotan teitä taivaassa! 

54 Jos valmistaudutte tällä tavoin, tunnette pian Henkeni valon tulevan päällenne ilman inhimillisiä 

välikäsiä tai äänenkantajia, jotka viestivät opetuslapsille hengestä henkeen. Siihen mennessä olette 

puhdistaneet hartautenne siinä määrin, että lähimmäisenne yllättyvät, kun he tunnistavat uusien 

opetuslasteni hengellisyyden, hengellisyyden, joka todistaa harjoittamastanne sisäisestä kultista. 
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55 Silloin ihmiskunta tajuaa, että tuhansia vuosia sitten ennustettu aika, jolloin minun paluuni oli 

määrä tapahtua, on nykyhetki, sillä ihmiset pystyvät itse näkemään, että jumalallinen valo on vuodatettu 

kaiken lihan ja hengen päälle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 122  
(julistettu 1944) 

1 Unohtakaa hetkeksi maailman turhuudet, kun kuulette Sanaani, ja sitten henkenne näkee tämän 

ajan valon, kun se nousee. 

2 Monille nämä tunnit ovat täynnä tuskaa ja kuolemaa, mutta sinulle ne ovat täynnä rauhaa ja toivoa. 

Mutta älkää luottako liikaa ansioihinne, sillä vierailut voivat yllättää teidätkin. Minä olen antanut teille 

tämän rauhan, jotta voitte osallistua ilmentymiini, perehtyä Sanaani ja harjoittaa opetustani. Olen antanut 

teille aikaa kuunnella ja ymmärtää opetuksiani, mutta näen, että ette ole päässeet maanpäällisen 

aineellisuuden yläpuolelle, ja siksi ette ole löytäneet opetusteni merkitystä. Tässä ymmärryksen puutteessa 

muistutatte ihmiskuntaa, joka, vaikka sillä on joka käänteessä konkreettisia todisteita 

oikeudenmukaisuudestani, ei pysähdy hetkeksikään miettimään ja siten ymmärtämään näiden tapahtumien 

merkitystä. 

3 Haluan, että avaatte silmänne sen ajan todellisuudelle, jossa elätte, jotta voitte rukoilla maailman 

puolesta. Se aika, josta ilmoitettiin muissa aikakausissa ja jossa hyvän taistelu pahaa vastaan tulisi 

käymään, on nykyinen aika. Opetuslapset, älkää nukahtako odottamaan toista aikakautta. Te olette valon 

lapsia, joille paljastan suuria opetuksia, jotta teistä tulisi uskon soihtu ihmisten keskuudessa. 

4 Teidän pitäisi mennä niiden kanssaihmistenne luo, jotka nukkuvat hengellisiä ilmestyksiä, ja teidän 

pitäisi veljellisesti herättää heidät ystävällisin sanoin ja saada heidät ymmärtämään, että syy ihmiskunnan 

tyhjentämään kärsimyksen maljaan on se, että hengen on annettu unohtua. 

5 Jos ihmiset todella uskovat, että puun lehti ei liiku ilman Jumalan tahtoa, he tuntevat läsnäoloni 

kaikissa elämänsä vaiheissa. Jotkut tuntevat Minun tulevan Isänä, toiset Mestarina, ja vielä toiset tuntevat 

Minun tulevan Tuomarina. 

6 Olette pakottaneet Minut laskeutumaan pimeyteenne etsimään teitä. Olen ollut läsnä 

vaelluksillanne saadakseni itseni tuntumaan kaikissa sieluissa. Kuten paimen, joka laskeutuu syvimpään 

kuiluun etsimään kadonnutta lammasta, minä olen laskeutunut pimeimpään rotkoon, johon ihmiset ovat 

pudonneet. Teillä, jotka kuulette minua nyt, pitäisi olla todellinen ymmärrys siitä oikeudenmukaisuuden ja 

hyvityksen hetkestä, jona elätte. Muistakaa, että jos pysytte itsepäisesti tietämättömyydessä, maailmaa 

ympäröivä pimeys muuttuu entistä läpitunkemattomammaksi. Ette tiedä, kuinka paljon aikaa kuluu, ennen 

kuin sielut voivat saada valonsäteen. 

7 Lähetän tällä hetkellä maan päälle sieluja, joita voin kutsua lain mukaan esikoisiksi, koska he 

kuuluvat niihin, jotka saivat ensimmäiset ilmestykseni. En kerro teille, keitä he ovat, missä he ovat tai mitä 

he tekevät, sillä jos tunnistaisitte heidät, saattaisitte joutua epäjumalanpalvelukseen tai hämmennykseen. 

8 Käsken tätä kansaa, joka kasvaa päivä päivältä etsiessään opetuksiani, elämään yhtenäisyydessä, 

jotta he voivat lähestyä Minua tällä tavalla. Jos ette ponnistele, miten teistä voi tulla hengellisten opetusten 

opettajia? 

9 Rakkaus on siemen, jonka annan sinun kylvää maailmaan. Katsokaa peltojen karuutta, ei ole enää 

veljeyttä, ystävyyttä eikä kunnioitusta. Siemen, joka on itänyt, on viha ja kunnianhimo, joiden hedelmät te 

jo näette: ne ovat sotia, tuhoa, kurjuutta ja kuolemaa. 

10 Sen ajanjakson jälkeen, jolloin olen antanut teille Sanani, eikö teidän mielestänne ole 

oikeudenmukaista, että Mestari kysyy teiltä, mitä teette tänä aikakautena, jolloin kansakuntien ja kansojen 

pitäisi pyrkiä parempaan elämään ja lopettaa taistelut toisiaan vastaan? Mikä on työsi? 

11 Vaikka olen tullut antamaan teille, älkää tyytykö vain vastaanottamaan. Muistakaa, että se rauha, 

jonka annan teille, ei ole vain teitä varten, vaan monia lähimmäisiänne varten. Älkää jättäytykö sivuun 

suuresta taistelusta, ymmärtäkää, että varustan teidät sotilaiksi. 

12 Odotatteko, että maailma takoo rauhan? Millä siemenellä se voisi sen saada aikaan, koska ihmisten 

laki on nyt sieluissa painavampi kuin Jumalan laki? 

13 Älkää pettäkö itseänne: ihmisten sydämissä ei ole rakkautta eikä pyrkimystä henkistymiseen. Siksi 

perustukset puuttuvat, jotta he voisivat vahvistaa rauhaansa, kotiaan, työtään tai Jumaluuteni palvonnan 

muotoa. 

14 Pian maailmassa vallitsee rauha, ja kun se tapahtuu, te, kansani, tulette kiittämään minua, koska 

ajattelette, että se tapahtui henkisen tehtävänne täyttämisen kautta. Sitten sanon teille: Avatkaa silmänne, 
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tämä rauha, jonka maailma on saavuttanut, ei tule kestämään, sillä se ei ole totta. Minä tuhoan sen 

oikeuden miekalla, aivan kuten tuhoan kaiken väärän. Se rauha, josta puhun teille, tulee olemaan 

näennäinen, sillä se perustuu keskinäiseen pelkoon. Todellinen rauha ei voi tulla epärehellisistä sydämistä, 

se tulee myöhemmin; se laskeutuu taivaan valtakunnasta ihmisten sydämiin. 

15 Jos haluatte julistaa profetioita maailmalle, voitte tehdä niin. Älkää olko huolissanne, sillä en petä 

teitä. Jos haluatte kertoa lähimmäisillenne, että rauha, jonka kansat pian luovat, ei ole vilpitön, ette erehdy, 

sillä minä en voi erehtyä. Pian saatte kokea sen saapumisen, mitä ilmoitan teille tänä vuonna 1944. Sota, 

kunnianhimoiset aineelliset pyrkimykset loppuvat, mutta myöhemmin syntyy uskontojen, oppien, 

ideologioiden ja filosofioiden "sotia". Tämä henkisen taistelun taistelu auttaa löytämään totuuden tien. 

16 Niin on tapahduttava, jotta ihmiskunta voi avata silmänsä, paljastaa väärät jumalat ja murtaa 

orjuuden kahleet. 

17 Kun tämä taistelu päättyy, kun rauhallisuus palaa ja kun ne, jotka rukoilevat nöyrästi, menevät 

sisimpäänsä ja tekevät parannuksen, tulette näkemään, kuinka heidän sydämistään nousee uhrilahja kuin 

kukkien tuoksu, ja se on tarkoitettu ainoalle ja ainoalle Jumalalle. 

18 Minä annan tämän maailman, joka on vapautettu spitaalistaan, nousta ylös; minä annan myös 

elämän nousta kuolemasta. Minä annan sovinnon hedelmien nousta vihasta ja järjen nousta hulluudesta. 

19 Siihen asti jatkakaa lisääntymistä sekä lukumäärän että tietojen ja hyveiden osalta. Annan teille 

aseita, jotta voitte pysyä lujana ja edetä. 

20 Tämä maapallon kolkka, jossa asutte, on suotuisa tehtävänne kannalta. Se muistuttaa Israelin 

kansan "luvattua maata" ensimmäisellä aikakaudella. Mutta älkää ihastuko maan rikkauksiin, sillä teidän 

on muistettava, että Jerusalemin kaupunki tuhoutui vihollistensa toimesta maan tasalle ja että jopa 

Salomon temppeli tuhoutui. 

21 Teidän maanne on samanlainen kuin se, joka annettiin Israelin kansalle. Mutta se ei ollut Hengen 

kotimaa, eikä tämä ole toinen Jerusalem, sillä henkinen kaupunki ei ole tästä maailmasta. 

22 Olkaa edelleen vieraanvaraisia, kuten Aabraham oli. Valmistautukaa niin, että muukalainen voi 

istua syömään pöytäänne ja levätä katonne suojassa. Kanna käsissäsi rakkauteni balsamia, jotta voit 

parantaa sairaan, saada hänet tuntemaan lohdutukseni ja palauttaa hänen terveytensä. Te olette se kansa, 

jolle elävä ja näkymätön Jumala on aina puhunut, mutta myös se kansa, joka on aina antanut muiden 

kansojen epäjumalanpalveluksen vaikuttaa itseensä. 

23 Nyt olen tullut vapauttamaan teidät fanaattisuudesta ja taikauskosta, muistuttamaan teitä Isänne 

hengellisestä kunnioittamisesta, jotta - kun kansakunnat kääntävät katseensa tähän kansaan ja suuret 

joukot lähestyvät - he yllättyisivät löytääkseen keskuudestanne moraalin, hyveellisyyden ja 

hengellisyyden. 

24 Ottakaa hengessänne mukaanne tämä oppitunti, jonka olen antanut teille, jotta se palvelisi teitä 

valmistautumisessanne. 

25 Kukaan ei kapinoi ajatusta vastaan, että hänen on palattava tälle planeetalle toisessa ruumiissa, 

eikä ole sitä mieltä, että jälleensyntyminen on sielun rangaistus. Kaikkien sielujen, joiden kohtalona on 

elää maan päällä, on täytynyt läpäistä jälleensyntymisen laki, jotta he voivat saavuttaa korkeamman 

kehityksensä ja suorittaa heille uskomani tehtävän. 

26 Vähemmän kehittyneiden sielujen ei tarvitse inkarnoitua uudelleen, vaan myös korkeasti 

kehittyneet sielut palaavat kerta toisensa jälkeen, kunnes ne ovat saaneet työnsä päätökseen. 

27 Elia on suurin maan päälle tulleista profeetoista, mutta huolimatta suurista teoista, joita hän teki, ja 

suurista todisteista, joita hän antoi (siitä, että Jumala on olemassa), hänen täytyi palata tähän maailmaan 

toiseen aikaan, toisessa ruumiissa ja toisella nimellä. 

28 Tämä rakkauden ja oikeudenmukaisuuden laki oli ihmisille pitkään tuntematon, sillä jos he olisivat 

tunteneet sen aikaisemmin, he olisivat saattaneet joutua hämmennykseen. Isä antoi teille kuitenkin joitakin 

ilmoituksia ja merkkejä, jotka olivat tätä aikaa edeltävä valo kaikkien salaisuuksien selvittämiseksi. 

29 Sielunne menneisyys ja sen eri olemassaolot maan päällä on teille kielletty. Olen paljastanut teille 

totuuden jälleensyntymisestä vain siksi, että se antaa teille todellisemman käsityksen jumalallisesta 

laupeudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja herättää epärehellisissä, syntisissä ja niissä, jotka tuhlaavat 

elämänsä turhaan, toivon uudesta tilaisuudesta, jossa he voivat korjata tekemänsä virheet. 
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30 Ajatus ikuisesta kuolemasta tai ikuisesta kadotuksesta tuhoutuu lopullisesti tämän ilmoituksen 

myötä, ja sekä sielu että ihmissydän riemuitsevat ja ylistävät jumalallista hyvyyttä heti, kun he ovat 

käsittäneet tämän totuuden. 

31 Aikaisempina aikoina tätä ei paljastettu teille, koska ette olleet tarpeeksi kypsiä ymmärtämään sitä; 

ja jos nyt olette oppineet tuntemaan sen, mutta teillä ei silti ole selkeämpää käsitystä siitä, kuka olitte 

ennen, se on lisätodiste siitä, että ette ole vielä edenneet pitkälle. 

32 Kun ihmiset rakastavat toisiaan ja osaavat antaa toisilleen anteeksi, kun heidän sydämissään 

vallitsee nöyryys ja kun he ovat saavuttaneet sen, että henki voittaa materian, ei liha, ei maailma eikä 

intohimot muodosta tiheää verhoa, joka estää teitä näkemästä polkua takananne tai edessänne. Päinvastoin, 

"liha", joka on hengellistetty seuraamalla opetustani, tulee olemaan kuin palvelija - tottelevainen 

omantunnon ohjeille - toisin kuin mitä se on nykyään: este, ansa, silmälappu hengen silmien edessä. 

33 Tällä hetkellä ihmettelette, kun koette näön lahjan alkavan, joka antaa teille mahdollisuuden nähdä 

jotakin menneisyydestä tai antaa teille ilmestyksen tulevaisuudesta, vaikka kerron teille varmuudella, että 

tämän hengellisen näön pitäisi olla jatkuvasti läsnä kuten fyysisten silmienne näön maanpäällisen elämän 

aikana. 

34 On välttämätöntä kulkea polkuani hieman pidempään, jotta voitte saavuttaa nämä korkeudet, ja 

sielunne voi vapautua, iloita ja rakentua omassa olemuksessaan, samalla kun se niittää itsessään kaikki 

aiempien kokemustensa hedelmät. 

35 Mieti: Jos sielussasi olisi jo paljon valoa, sydämessäsi pitäisi olla paljon rauhaa. 

36 Älkää kuunnelko niitä, jotka haluavat pelotella teitä, koska tutkitte sitä, mikä liittyy henkeen, sillä 

juuri ne haluavat jatkaa horrostamista tietämättömyyden unessa. 

37 Olette antaneet enemmän merkitystä monille aineellisen elämänne osille kuin sille, mikä koskee 

sieluanne, ja siksi olette luoneet käänteisen ja aineettoman maailman. Mutta on tullut hetki, jolloin 

kiinnostutte elävästi siitä, mikä on olemassaolonne kannalta olennaista, ja kun näin tapahtuu, annatte 

olemassaolollenne elämää ja todellista kauneutta. 

38 Mutta minun on kerrottava teille: vaikka elämä tässä maailmassa saavuttaisikin hyveellisyyden ja 

vanhurskauden korkeudet, ette löydä täydellistä kotianne täältä. Kulkunne tämän maan laakson läpi on 

väliaikainen, se palvelee teitä vain sulatusuunina, kouluna, oppikirjana sielunne ylöspäin suuntautuvan 

evoluution saavuttamiseksi. 

39 Isänne huoneessa on muita, korkeampia koteja, jotka olen valmistanut teille asuttavaksi. 

40 Autuaita ovat ne, jotka näitä sanoja pohdittuaan uskovat niihin ja järjestävät elämänsä sielunsa 

parhaaksi, sillä he saavat niittää niiden hedelmää iankaikkisuudessa. 

41 Rakkaat ihmiset, voitte varmasti sanoa, että kaikki, mitä tässä maailmassa on tapahtunut, on 

ilmoitettu tai ennustettu teille aikaisempina aikoina. 

42 Se Sana, jonka ihmiset kuulivat profeettojeni suun kautta, oli minun ääneni. He eivät puhuneet 

omasta tahdostaan vaan jumalallisen tahdon vuoksi. 

43 Ennusteideni, ilmoitusteni ja lupausteni todellisen tulkinnan annan sinulle, kun koet sanojeni 

toteutuvan oikeaan aikaan. 

44 Kuinka monta ja erilaista tulkintaa te olettekaan antaneet jumalallisille ilmoituksille! Tunnistitte 

totuuden vasta, kun annan Sanani toteutua. Monet profetiat ovat jo toteutuneet, toiset toteutuvat 

parhaillaan silmiesi edessä, ja toiset odottavat vielä aikaansa. 

45 Koulutan ja lähetän edelleen uusia profeettoja, joiden kautta paljastan teille suuria ihmeitä, ja 

samalla he ilmoittavat teille sen läsnäolosta tai läheisyydestä, josta teille on ilmoitettu menneinä aikoina. 

46 Uudet profeetat vahvistavat vanhat profetiat. Kaikki, jotka tuntevat tämän lahjan sisällään, 

rukoilkaa, katselkaa ja valmistautukaa puhumaan vain totuutta. Jos teet niin, huomaat, että jotkut 

vahvistavat sen, mitä toiset ilmoittavat. Näin tapahtui, kun menneisyyden profeetat täyttivät tehtävänsä, 

vaikka jotkut heistä tulivat yhteen aikakauteen ja toiset toiseen. 

47 Älkää olko huolissanne, jos ette joskus ymmärrä, mitä saatte inspiraation kautta tai mitä huulenne 

puhuvat. Jopa vanhat profeetat eivät useinkaan ymmärtäneet, mitä heidän suunsa puhuivat. 

48 Minä vuodatan valoni niille, jotka ottavat todistuksesi vastaan, ja aikanaan toteutan jokaisen 

ennustuksesi. Voi niitä, jotka eivät puhu totuutta, sillä hekin tulevat aikanaan paljastumaan. Silloin he 

eivät löydä lihastaan eivätkä hengestään mitään, millä he voisivat pestä häpeänsä pois ja maksaa velkansa. 
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49 Kuka on väärien profeettojen tuomari? Totuus, sillä se on valoa, joka saavuttaa nuo sydämet 

omantunnon kautta. 

50 Totuus etsii aina puhtaita sydämiä voidakseen paljastaa itsensä. Puhdista omasi, jotta tämä olisi 

valoa kansani sanoissa, ajatuksissa ja teoissa. 

51 Rakkauden avaimella, joka minulla on, avaan sydämenne. Huomasin, että löysin teidät 

löysäilemästä; yllätin teidät, kun kuljitte elämänne polkua verkkaisin askelin. Tulin saadakseni teidät 

ymmärtämään, että olette Jumaluuteni sanansaattajia. Näin kertoo teille Isän Sana, se, joka tuli ihmiseksi 

toisella aikakaudella. 

52 En vain kerran, vaan useita kertoja ja eri tavoin ilmoitin ja lupasin opetuslapsilleni, että tulen 

takaisin. Minä ennustin heille ajat, jotka ilmoittaisivat tulemisestani: Merkkejä luonnossa, tapahtumia 

ihmiskunnassa, maailmanlaajuisia sotia, syntiä korkeimmalla kehitystasollaan. Mutta jotta maailma ei 

erehtyisi odottamaan minua jälleen ihmisenä, kerroin heille, että Kristus tulisi "pilvessä", toisin sanoen 

Hengessä. 

53 Tämä lupaus on toteutunut. Tässä on Mestari Hengessä puhumassa maailmalle. Tässä on rauhan ja 

valkeuden valtakunnan Herra, joka muodostaa mittaamattoman suuren arkin, jossa ihmiset voivat löytää 

turvapaikan ja pelastaa itsensä, kuten ensimmäisellä kerralla, kun Nooa teki arkin pelastaakseen 

ihmissiemenen. 

54 Jotta voisitte edistyä ja pysyä sinnikkäästi oppini parissa, näytän teille kaikessa 

yksinkertaisuudessaan monien salaisuuksien sisällön. Elämän kirja, joka on sinetöity seitsemällä sinetillä, 

on teille tuntematon, sillä kuudes sinetti on nyt avattu, ja sen sisältö valaisee aikaanne. Kaikki on ollut 

teille mysteeri, enkä halua sen enää olevan sitä. Olen jo kertonut teille, että seitsemän sinettiä ovat ne 

seitsemän jumalallista ilmoitusta, jotka olen antanut ihmisille, ja te saatte parhaillaan kuudennen niistä, 

mutta teiltä puuttuu vielä seitsemäs. 

55 Tiedätte, että Roque Rojas perusti seitsemän yhteisöä, joille hän antoi sinettien nimet, ja että 

symbolisesti kuudes niistä oli kuin hedelmällinen puu, joka moninkertaisti oksansa. Tiedätte myös, että 

uusi aikakausi alkoi vuonna 1866. Et kuitenkaan vielä tiedä, miten järjestellä ajatuksiasi. Jotkut ovat 

halunneet päästä perille näistä opetuksista, mutta heidän tulkintansa on ollut virheellinen, koska se 

rajoittaa ja sisällyttää ikuisen ja jumalallisen inhimilliseen ja aineelliseen. Mutta ennen kuin tämä harha 

leviää, haihdutan ihmiskunnan pimeyden ilmestysteni valolla. 

56 Olen valmistanut tämän maapalan, jolla astutte, jotta jumalallinen valoni voi laskeutua sen 

asukkaiden päälle tällä hetkellä. Tässä olen muistuttanut teitä jumalallisesta laista, jonka opetin teille Isänä 

ensimmäisellä aikakaudella. Tässä olen toistanut teille sanani, joka on annettu teille Jeesuksena, Hengen 

todellisena Lauluna, ja olen tuonut teille Totuuden valon, joka selvittää jokaisen mysteerin ja selittää 

jokaisen ymmärtämättömän oppitunnin. 

57 Rakennan temppelini uudelleen, temppelin ilman muureja ja torneja, sillä se on ihmiskunnan 

sydämessä. Baabelin torni jakaa yhä ihmiskuntaa, mutta sen perustukset tuhotaan ihmisten sydämissä. 

Myös epäjumalanpalvelus ja uskonnollinen fanatismi ovat rakentaneet korkeita tornejaan, mutta ne ovat 

heikkoja, ja niiden on romahdettava. Totisesti sanon teille, että lakini - sekä jumalalliset että inhimilliset - 

ovat pyhiä, ja ne itse tuomitsevat maailman. Ihmiskunta ei pidä itseään epäjumalanpalvelijana, mutta 

totisesti sanon teille, että se palvoo edelleen kultaista vasikkaa. 

58 Olen Henki, olen Jumaluus ja Valo. Herätkää, avatkaa silmänne, katsokaa Minua ja kuulkaa 

ääneni. Yhteys, joka teillä on nykyään Henkeni kanssa inhimillisen välityksen kautta, ei ole kaikkein 

täydellisin, ja siksi alkaa henkien välisen yhteydenpidon aika, jolloin kuulette Isänne äänen. 

59 Tuossa toisessa aikakaudessa tapasin sokean ja annoin hänelle näön, ramman sain kävelemään, 

kuolleet herätin. Nyt löydän maailmasta vieläkin suuremman lohduttomuuden, sillä näen tuhansia sokeita, 

kuuroja, spitaalisia ja henkisesti kuolleita. Vaikka tulen luoksenne oikeudenmukaisesti, tulen luoksenne 

myös täynnä rakkautta, sillä en koskaan lakkaa pitämästä teitä lapsinani, ja tulen aina pitämään teitä 

pieninä lapsina. 

60 Ihmiset, seuraatteko minua polulla, jonka olen merkinnyt teille kauan sitten teoillani ja 

esimerkilläni? On totta, että sen varrella on uhrausten tie, mutta sen päässä on "lupauksen maa". Edes tänä 

aikana en sokaise teitä ihmisten rikkauksien valheellisella loistolla. Mestarisi näyttää sinulle vain hyveen 
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loiston. "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta", sanoin teille - tästä turhuuksien, itsekkyyden ja 

valheiden maailmasta. Sillä totisesti, sanon teille, minä hallitsen täydellisyydessä. 

61 Ketjun viimeinen lenkki, jonka muodostavat 144 000 merkittyä, saa jumalallisen merkin 

henkeensä vuonna 1950. Heistä tulevat kansojen keskuuteen sanansaattajat, profeetat ja opetuslapset, jotka 

tuovat opetuksensa, rukouksensa ja esimerkkinsä avulla ihmiskunnalle uuden elämän siemenen. 

62 Tämä Sana, jota parhaillaan kuulette, loppuu, ja myös se autuus, jota koette tänään 

kuunnellessanne, loppuu. Jos haluatte edelleen nauttia läsnäolostani hengellisesti, kuten nytkin, riittää, että 

uppoudutte ja pyydätte rakkauttani rukoillen. 

63 Älkää ajatelko, että olen poissa, koska ette enää kuule minua näiden äänenkantajien kautta, ettekä 

saa menettää kunnioitusta ja valmistautumista, jota teillä on tänään, kun kuulette Sanaani. Olkaa tietoisia 

siitä, että seuraan teitä kaikkialle, minne menette, että katson työtänne viinitarhoissani ja kuulen 

omatuntoanne jokaisesta askeleestanne. 

64 Valmistelen teitä tähän, koska tiedän, että tämän valmisteluajan jälkeen väärät äänenkantajat 

nousevat ja julistavat, että Mestari jatkaa Sanansa antamista tässä muodossa, ja haluan teidän vapauttavan 

itsenne tästä hämmennyksestä, jonka aiheuttavat ne, jotka luulevat olevansa hereillä mutta todellisuudessa 

nukkuvat ja jotka luulevat palvelevansa Minua, mutta todellisuudessa palvelevat itseään. 

65 Ilmoitan teille, että se hetki, jolloin tämä liitto päättyy, tulee olemaan tälle kansalle ilmestyksen 

hetki, sillä jokainen teistä tuo tuolloin julki sen, mitä hän kantaa siemenestä sydämessään ja edistyksestä 

hengessään. Näin jokaisen taipumus tulee näkyviin, hänen ymmärryksensä, hänen kuuliaisuutensa, hänen 

henkistymisensä. 

66 Tiedän, että jotkut häpäisevät määräyksiäni ja tästä syystä pysähtyvät kehityksessään ja lankeavat 

virheeseen, jolloin heidän aloittamansa tehtävän eteneminen pysähtyy. Mutta jonkin ajan kuluttua muistot 

Sanastani, opetuksistani ja profetioistani - joissa varoitin teitä kaikesta siitä, mitä oli määrä tapahtua - 

nousevat jälleen hengestä tietoisuuteen ja saavat ne palaamaan tottelevaisuuden tielle, jotka ovat 

erkaantuneet siitä. 

67 Kukaan ei sano sitä tällä hetkellä: "Herra, en käännä selkääni Sinulle, en ole tottelematon Sinulle." 

"Herra, en käännä selkääni Sinulle, en ole tottelematon Sinulle." - Älkää luvatko Mestarille sellaista, mitä 

monet teistä eivät voi pitää. 

68 Katsokaa ja rukoilkaa, vapauttakaa sydämenne materialismista, puhdistakaa se itsekkäistä eduista 

ja intohimoista. Opiskelkaa opetustani, jotta ette ole välinpitämättömiä tällä hetkellä ja voitte ottaa 

seuraavan askeleen rohkeasti ja vanhurskaasti. 

69 En pyydä teitä vannomaan valoja, vaan täyttämään tehtävänne. 

70 Säilyttäkää Sanani sydämenne salaisuuksissa, jotta ette huomenna kieltäisi Minua teoillanne tai 

sanoillanne ja sanoisi, etten ole osoittanut teille sitä, minkä tiedätte hyvin, että olen toistanut teille 

lukemattomia kertoja. 

71 Jotkut sanovat sydämensä syvyyksissä: "Mestari, voimmeko me kieltää Sinut, vaikka Sinä olet 

tullut herättämään meidät todelliseen elämään?" 

72 Sanon teille, että ette voi vielä luottaa itseenne täysin, koska rakkautenne ja uskonne ovat vielä 

pieniä. 

73 Teidän on opiskeltava opetustani sinnikkäästi, jotta hyveenne kehittyvät, ja sitten kun 

koettelemuksen hetki - joka on jo lähestymässä - koittaa, teillä on Sanani läsnä ettekä joudu epätoivoon 

hetkeksikään. 

74 Katsokaa, opetuslapset, kuinka suurella rakkaudella kehotan teitä valmistautumaan. Jos kaadutte 

huomenna, ette voi sanoa: Herra ei ollut antanut meille mitään merkkejä lähdöstään. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 123  
1 Sanani vuodattaa päällenne ehtymättömästi. Minä olen Kristus, joka asuin ihmisten keskuudessa 

toisella aikakaudella ja joka tulen jälleen alas teidän luoksenne todistamaan itsestään ja täyttämään 

lupauksensa ja sanansa; tuolloin vahvistin teoillani lain, jonka Isä oli sanellut Moosekselle, joka ei 

toiminut oman tahtonsa eikä ihmisten tahdon mukaan, vaan Iankaikkisen tahdon mukaan; sen vuoksi 

sanon teille, että jos en kumonnut sitä, mitä Mooses puhui, en myöskään kumoa nyt sitä, mitä opetin teille 

Jeesuksessa. 

2 Olen kanssanne, sillä sen lupasin ja ilmoitin opetuslapsilleni, kun eräässä tilanteessa he ympäröivät 

minut, ja he kysyivät minulta näin: "Mestari, sanoit, että lähtisit, mutta että palaisit sen jälkeen. Kerro 

meille, milloin se tapahtuu?" Näin, että heidän yksinkertaisuutensa ja tiedonhalunsa saivat heidät 

tutkimaan Herransa salaisia neuvoja. Siitä huolimatta puhuin heille rakastavasti: "Totisesti, ei ole enää 

kaukana se päivä, jolloin palaan ihmiskunnan luo", ja annoin heidän ymmärtää, että Läsnäoloni olisi 

silloin Hengessä, ja samalla ilmoitin heille merkit, jotka ilmoittaisivat seuraavasta tulemisestani. Nuo 

merkit olisivat sotia, kaaosta ja suurta kärsimystä kaikkialla maailmassa. Mutta totisesti MINÄ sanon 

teille, että juuri tällaisena, kaaoksen keskellä, minun tulemiseni oli tällä kertaa. Täällä olen, te ihmiset, 

valon ja rauhan viestin kanssa sielullenne, josta teen nyt (hengellisen) arkin, johon kaikki uskovat ihmiset, 

jotka haluavat pelastaa itsensä, astuvat sisään ja jossa ihmiskunta voi löytää turvapaikan. Tämä arkki 

vakiintuu lujasti niiden uskon, toivon ja rakkaudentunnon kautta, jotka seuraavat minua, ja se muistuttaa 

hengellisesti sitä arkkia, joka uskottiin Nooalle, kun luonnonvoimat pääsivät valloilleen. 

3 Missä ajassa sinä elät? Miettikää sitä ja olkaa tietoisia siitä, että olen antanut teille opetukseni 

kolmena aikakautena. Ensimmäinen oli lain, toinen rakkauden, ja kolmas, joka on nykyinen, vastaa 

viisautta. 

4 Yksi ainoa Henki, joka on Minun, on aina ollut kanssanne. Mutta jos olen paljastanut sen kolmessa 

eri vaiheessa, muistakaa, että ne muodot, joissa ilmenen koko luomakunnassa, ovat äärettömiä ja samalla 

täydellisiä. 

5 Ensimmäisellä kerralla tulitte tuntemaan Isän tuomarina ja lainsäätäjänä. Toisella kerralla tein 

"Sanastani" Jeesuksessa ihmisen, ja Hänen Sanansa puhui jumalallista totuutta. Kristus on "Sana", sama, 

joka sanoi ihmisille: "Joka tuntee Pojan, se tuntee Isän." Nyt olette kolmannessa ajassa, jolloin vuodatan 

Viisauttani päällenne. 

6 Lupaukseni täyttymyksenä olen tullut hengessä, vertauskuvallisella "pilvellä", jonka sielunne 

muodostavat, kun ne kohoavat luokseni, ja rakennan todellista temppeliä ihmisten sydämiin. 

7 Kun kuulette Minua näiden äänenkantajien kautta, älkää ajatelko, että Henkeni asettuu tähän 

pieneen ja epäpuhtaaseen ruumiiseen. Olen jo kertonut teille, että se on älyelimenne, johon laskeutuu 

valonsäteeni, joka on jumalallista inspiraatiota, joka on viisautta ja rakkautta. 

8 Käsittäkää tämän viestinnän ihmeellisyys ja ymmärtäkää, että näiden kouluttamattomien olentojen 

ymmärryksen elimen ja heidän huultensa kautta tulee Sana, joka valaisee tietämättömiä ja valaisee heitä. 

syntisen, niin että hän perustaa hänen sydämeensä Jumalan arvoisen kodin ja antaa hänelle uskon avaimen, 

joka avaa portin viisauteen. 

9 Odotin äärettömän kärsivällisesti aikaa, jolloin sielunne kehitys mahdollistaisi sen, että voisitte 

ymmärtää viestini äänenkantajan mielen elimen kautta valmistautuen Henkeni ja teidän Henkenne 

täydelliseen liittoon. 

10 Tämä on syy siihen, miksi äänen kantaja lausuu Sanani ilman, että hänen aivonsa väsyvät tai hänen 

kurkkunsa käheytyy. Sillä Minä olen se, joka liikutan noita huulia, jotta kutsuni saavuttaisi ihmiset. 

Kutsun heidät lepäämään elämän puun varjossa ja syömään iankaikkisen elämän hedelmää. 

11 Jälleen kerran kannan ristini, sillä Minun on kuljettava tietäni syntien, epärehellisyyksien, 

aviorikosten, materialismin, pilkan ja epäilyksen keskellä, jos ajattelette, että teen itseni tunnetuksi 

luotujen kautta, jotka eivät aina osaa puhdistaa mieltään ja puhdistaa sydäntään, ja että toisaalta esitän 

ilmentymäni ja Sanani ihmisille, joilla on kaikki uskontunnustukset ja sisäinen tila. Ansio on kuitenkin 

juuri siinä, että näistä kivistä lähtee vettä, joka on ihmisten luottamus ja rakkaus toisiaan kohtaan. Siksi 

kerron teille, että kävelen askel askeleelta väkijoukon läpi ja kannan ristini harteillani. 
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12 Tämä on aika, jolloin sielu herää uuteen elämään, kuin pieni lapsi, joka herää itkien, mutta 

vanhempien hyväilyn tuutulaulu tyynnyttää sen itkun nopeasti. 

13 Mitä tekisit, jos sinulla olisi elämä vain ruumiissa ja kuolema kanssasi sielussa? Mitä Minun 

arvoisia tekoja voisitte tehdä, ja mitä toivoa kuolemattomuudesta voisitte silloin vaalia? Kuinka monta 

"kuollutta" olenkaan herättänyt tänä aikana, ja kuinka monet "sokeat" ovatkaan nähneet valoni! 

14 Herätkää täysin, tulkaa valoni haltijoiksi, mutta ei vain rakkauteni ansiosta, vaan myös 

ponnistelujenne ja tahdonvoimanne avulla. Tunkeudu opetuksiin, jotka puhuvat sinulle ikuisuudesta; ne 

ovat valonsäteitä, joita sielusi tarvitsee. Taivaan ja maan välillä on siteet, joita synti ja ihmisen pahuus 

eivät voi rikkoa. Yksi näistä siteistä on henkinen yhteyteni teihin. 

15 Ristini ei ole raskas, mutta teidän on aina oltava tietoisia siitä, että jokainen hengellinen työ vaatii 

uhrauksia. Olen kuin väsymätön pyhiinvaeltaja, joka seuraa askeleitasi kaikkialle, kunnes saavut 

turvallisesti lupauksen maahan. 

16 En ole sokaissut teitä kullan kimalluksella enkä liturgisten seremonioiden loistolla. 

17 Rakkauteni on lahja, jonka tarjoan teille, ja Sanani on paras aarre. Tarjoan nöyrästi sielullenne sen, 

mitä minulla on sitä varten varattuna, sillä "valtakuntani ei ole tästä maailmasta". 

Maailma." 

18 Ihmiset, jotka kuuntelevat minua, ovat todella israelilaisia, mutta eivät rodultaan vaan hengeltään, 

ja lähetän heitä jatkuvasti maan päälle, jotta he olisivat kuin ketjulenkki Henkeni ja ihmiskunnan välillä. 

19 Tämän hengellisen kansan joukossa on ne 144 000, jotka olen merkinnyt, jotta he voisivat olla 

valona, joka valaisee suuren joukon tietä, kuten Leevin sukukunta teki ensimmäisellä aikakaudella, kun 

Israel kulki autiomaassa. Korvauksenne samalla kun katumuksenne on puhdistanut teidät, ja nöyryytenne 

on tehnyt teistä arvokkaita. Vaeltakaa puhtaasti tällä tavalla läpi maailman, ja vakuutan teille, että 

maallinen matkanne on kuin hedelmää tuottava sade, jotta siemeneni voi itää lähimmäistenne sydämissä. 

20 Suuri on teidän vaivanne, sillä ihmisten sydämet ovat pahuuden turmelemat. Mutta mikään ei tule 

yllättämään teitä, sillä olen valmistanut teidät taisteluun. 

21 Tuona hetkenä tulvin sydämiinne rakkaudella ja rauhalla, ja sen kautta tunsitte itsenne 

tyytyväisiksi ja onnellisiksi. 

22 En ole tarjonnut teille aineellista leipää, ja silti olette olleet yhteydessä Henkeni kanssa. 

23 Tänään, kun muistatte ensimmäistä aikakautta, muistatte, että niukkuuden aikoina ihmiset saivat 

mannaa, joka oli ravitsevaa ruokaa, jotta kansanjoukot eivät menehtyisi. Tänään Sanani ravitsee teitä ja 

tukee teitä vierailun päivinä. Kuinka usein halusitkaan vetäytyä tai paeta, koska sinulta puuttui usko. 

Mutta olen saanut teidät tuntemaan Läsnäoloni keskellä elämänne autiomaata. 

24 Totisesti minä sanon teille, että olen aina kanssanne kaikissa ja jokaisessa koettelemuksessanne. 

25 Kenellä tahansa on usko, vaikka se olisi pieni kuin sinapinsiemen, pitäkää se ja antakaa sen 

kasvaa. Autuas on sielu, jolla on uskoa! Kuinka paljon onkaan niitä, jotka - koska he eivät tiedä 

kantavansa Minua olemuksessaan - etsivät Minua tietämättä, miten Minut löytää. Kuinka moni onkaan, 

joka - vaikka olen valaissut häntä - ei saavuta inspiraatiota, koska ei ole avannut sydäntään nauttimaan 

näin arvokkaasta lahjasta. 

26 Israel, olet jälleen kerran lähettilääni. Olin luvannut palata, ja tässä sanani on käynyt toteen. 

Ilmoitin teille paluustani enkelten keskellä ja pilvessä. Mutta jos osaatte tutkia ja tulkita oikein, tiedätte 

pian, keitä ovat ne enkelit, joista puhuin teille, ja mikä on se pilvi, josta ilmoitin. 

27 Elia valmisti mielenne kertomalla teille: "Valmistautukaa, sillä Mestarin tulo on lähellä, ja hänen 

kanssaan koette ihmeitä, hengellistä kirkkautta ja merkittäviä tapahtumia maailmankaikkeudessa." Mutta 

vain pieni osa ihmiskunnasta odotti noiden ennustusten täyttymistä ja ihmetteli, oliko Herran läsnäolo jo 

lähellä, koska merkit olivat jo toteutuneet. 

28 Sitten, kun Henkeni oli läsnä paljastaakseen itsensä Kolmannella Aikakaudella, kutsuin yhden 

toisen teistä vahvistamaan uskonne siihen, että tämä on paluuni aika, ja kehotin teitä ponnistelemaan 

hengellisesti ylöspäin, kunnes saavutatte hengellisen yhteyden Minuun. 

29 Mutta jos lähimmäisenne tuomitsevat teidät väärin, koska kuulette minua ja seuraatte minua, jos 

teitä panetellaan, älkää pelätkö. Sulje korvasi puheelta ja merkityksettömiltä sanoilta. Älä odota, että sinua 

ymmärretään maailmassa. Ainoa, joka voi tyydyttää viisauden, rauhan ja rakkauden kaipuusi, olen Minä. 

Mutta tämän saavuttamiseksi teidän on antauduttava Minulle, ja Minä annan teille rauhan ja terveyden. 
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30 Rukoilkaa enemmän hengellä kuin ruumiilla, sillä pelastuksen saamiseksi ei riitä yksi hetki 

rukousta tai yksi rakkauden päivä, vaan tarvitaan sitkeyttä, kärsivällisyyttä, anteliaita tekoja ja käskyjeni 

noudattamista. Tämän vuoksi olen antanut sinulle suuria kykyjä ja empatiaa. 

31 Työni on kuin pelastuksen arkki, joka kutsuu kaikki sisään. Jokainen, joka noudattaa käskyjäni, ei 

huku. Jos annatte Sanani ohjata itseänne, pelastutte. 

32 Tämä siemen, jonka olen tuonut sydämiin, kantaa hedelmää ja antaa ravintoa ihmiskunnalle. Mutta 

minä sanon teille, että teidän on oltava sinnikkäitä, jotta ne työt, jotka eivät ole vielä kukoistaneet, 

pääsisivät kukkimaan. Sillä kaikki, mikä on saanut alkunsa rakkaudesta ja uskosta, pyrkii kasvamaan. 

Usko, laupeus ja hyvä tahto kantavat hedelmää moninkertaisesti. 

33 Haluan, että vahvat auttavat heikkoja, että terveet jakavat terveyttä, että te jaatte lahjojenne 

hedelmät veljienne ja sisartenne kanssa ja että tässä täyttymyksessä tunnette, miten sielunne edistyy ja 

miten onnellinen se on harjoittaessaan hyväntekeväisyyttä. 

34 Kun Sanani päättyy äänenkantajien kautta, te, työntekijäni, tarjoatte Sanani. Mutta kuinka paljon 

teidän on valmistauduttava vastaanottamaan inspiraationi! Se aika, jonka olette nähneet kaukana, on jo 

lähestymässä. Älkää siis pitäkö sanojani pieninä, vaikka ne olisivat kuinka yksinkertaisia ja nöyriä. 

Jokaisella heistä on jumalallinen voima ja voima lohduttaa ja parantaa monia sydämiä. Tämä voima tulee 

loistavana valona kaikille niille, jotka eivät ole ymmärtäneet olemassaolon tarkoitusta ja jotka ovat 

odottaneet elämäntaistelultaan tulosta, jota he eivät ole saaneet, koska lähetin heidät työskentelemään 

sielunsa eikä lihansa hyväksi. Heille yksinkertainen ja hellä Sanani antaa rauhan ja antaa heidän levätä. 

35 Rukoilkaa kansojen puolesta, joilla ei ole sanaani. Rukoilkaa kansojen puolesta, jotka kärsivät 

sodan katkeruudesta; rukoilkaa niiden puolesta, joilla ei ole hengellisen rauhan kotia - jopa 

puolustuskyvyttömien naisten puolesta, niiden miesten puolesta, jotka vedetään armotta sotaan. Rukoilkaa, 

raskas on se hetki, jonka läpi elätte, ja vain yhtenäisyytenne pelastaa teidät. 

36 Olette astuneet lopun aikoihin, ja niiden edetessä ihmiskunta ymmärtää, kuinka jumalallinen 

tuomio painaa sitä ja saa ihmiset ryhtymään kaikkien tekojensa perusteelliseen tutkimiseen. Tuomio ei 

kuitenkaan tuhoa ihmistä, päinvastoin, se pelastaa hänet. Ja silloin te kaikki tulette luokseni puhtaina ja 

ilman syyllisyyttä olentoina, jotka ovat täyttäneet heille uskotun tehtävän. Ainoastaan rakkauden 

harjoittaminen, sellaisena kuin se näkyy opetuksessani, antaa teille oikeuden korkeimpaan hyvään, joka on 

hengen rauha. 

37 Marialle, rakastavalle Puolustajalle, joka valvoo teitä, olen sanonut: "Odottakaa kärsivällisesti, 

sillä pian ihmiset lähtevät uudistumisen tielle ja kääntävät ajatuksensa teidän puoleenne". 

38 Te ihmisjoukot, jotka tulette kuulemaan Sanaani, älkää hämmentykö tässä maailmassa 

vallitsevasta turmeluksesta. Kun näette, että ihmisten ihanteena on inhimillinen suuruudenhulluus, 

turhamaisuus ja aisteja imartelevat nautinnot, teidän pitäisi sytyttää sydämessänne kaipaus hengelliseen 

kohotukseen. 

39 Tätä varten olen valinnut nämä nöyrät paikat, joista kutsun teitä valmistellakseni teitä siemeneksi, 

joka onnistuu - kun se itää pelloillani ja lisääntyy - torjumaan maan päällä vallitsevan pahan. 

40 Tehtävä, jonka annan teille, on rakkauden tehtävä. Mutta älkää pitäkö itseänne maailman 

puhtaimpina sen vuoksi, että olen kutsunut teidät. Muista, että olet vielä kaukana siitä, että olisit vapaa 

synnistä. Mutta älkää tunteko itsenne sen vuoksi vähemmän rakastetuiksi, sillä monissa tapauksissa 

innokkaimmat opetuslapseni ovat nousseet suurimpien syntisten joukosta. 

41 Näihin te kuulutte, joille nyt sanon: Tulkaa askel askeleelta rakkauden tielle, luottakaa aina 

minuun, mutta eläkää aina valppaasti, sillä milloin tahansa lihan heikkoudet voivat tulla esiin 

olemuksessanne, ja teidän on painittava niiden kanssa, kunnes olette puhdistaneet lihanne ja vapauttaneet 

sielunne. 

42 Totisesti sanon teille, että kun muututte, paljastan teille yhä enemmän ja enemmän kaikkia niitä 

hengellisiä lahjoja, joita teillä on. Älkää siis torjuko koettelemuksia, joita lähetän teille päivästä toiseen, 

sillä ne ovat taltta, joka muotoilee ja silottaa sieluanne. Ymmärtäkää, että koettelemuksen jälkeen nousette 

jälleen ylös entistä lujempina ja luottaen minuun ja itseenne. Mitä tapahtuisi sotilaille, jotka taistelevat 

minkä tahansa asian puolesta, jos he eivät ensin valmistautuisi taisteluun? Mitä siis tapahtuisi sotilailleni, 

jos he eivät tuntisi kiusauksen sudenkuoppia, jotta he voisivat torjua sen? He olisivat heikkoja, he 

valittaisivat ensimmäisestä vaikeudesta ja perääntyisivät jokaisesta iskusta. 
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43 Katsokaa, opetuslapset, vuosi 1950, jolloin lakkaan puhumasta teille kuten nyt, on jo lähellä. Sen 

vuoksi ilmoitan teille, että viimeisinä päivinä minua kuuntelevat joukot tulevat olemaan hyvin suuria, 

minkä vuoksi monet ihmiset tulevat myös tietämään tämän sanoman. 

44 Maailmassa koetaan, että Kristus on ollut ihmiskunnan keskellä uudestaan - ei enää ihmisenä, vaan 

hengessä, ja ymmärretään, että Minulla on uusi muoto, jossa voin paljastaa itseni jokaisena aikakautena. 

45 Ymmärrä: Jos minä tuolloin tulin antamaan ansioita teidän pelastuksenne puolesta, nyt teidän 

hankkimanne ansiot pelastavat teidät ja niiden kautta te pelastatte lähimmäisenne. Opetuslapset, te, joilla 

on ollut Opettaja, joka on opettanut teitä niin suurella rakkaudella - luuletteko, että minun uhrikuolemani 

ihmisenä oli turha, ja turha oli myös vuodatettu veri? Totisesti MINÄ sanon teille - Ei! Sillä Jumalan 

Karitsan veri, joka symboloi jumalallista rakkautta, on yhä tuoreena jokaisen sielun omassatunnossa. 

Silloin, kun väkijoukot veivät Minut Golgatalle, kannoin ristiä; tänään jokainen, joka rakastaa Minua ja 

seuraa Minua nöyrästi, kantaa ristiä, ja hänelle minä olen hänen tukenaan murheellisella tiellä ja lähetän 

hänelle suojelusenkeleitä antamaan valoa ja hengellistä voimaa kuoleman hetkellä. 

46 Jos ajattelette, että annoin Läsnäoloni tuntua lännessä enkä idässä tällä kertaa, kun annoin teidän 

kuulla Sanani, älkää hämmentykö, sillä en etsi maapallon tiettyjä pisteitä, vaan sieluja. 

47 Jos ajattelette, että Sanani ei ole hieno, ymmärtäkää, että se on nöyryyden, yksinkertaisuuden 

Opettaja, joka puhuu, ja jos menette tämän opetuksen pohjalle, löydätte pian todellisen viisauden siitä. 

48 Olette vielä vähän valmistautuneita, ettekä ole vielä taistelun huipulla, sillä suuren päivän työ alkaa 

vasta vuoden 1950 lopussa, ettekä voi tietää, milloin se päättyy. Ne, jotka kaatuvat taistelussa, kuulevat 

ääneni, joka sanoo heille: Sielusi ei ole langennut, olet noussut hengellisesti, ja jos et ole saanut 

uhrauksestasi kunniaa maan päällä, älä ole huolissasi, sillä valtakuntani odottaa sinua, jotta voit sieltä 

käsin nähdä, miten lapsesi ja opetuslapsesi jatkavat työtäsi. 

49 Pakanat ja fariseukset vastustavat tätä kansaa pysäyttääkseen heidät, mutta samat ihmiset alistuvat 

totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden edessä, joka virtaa sanoistani. Pitäkää kiinni, rakkaat 

opetuslapset, sillä kun kansanjoukot saapuvat Luvatun maan porteille, ne avautuvat tervetulotoivotuksen 

merkiksi kansalleni, joka saavuttaa voitokkaasti ikuisuuden kynnykset. 

50 Kuinka kaunis onkaan taistelu, joka odottaa sotilaitani, kuinka merkittävä ja jalo! 

51 Te, kuulijani, ette voi heittäytyä tähän taisteluun, koska tunnette itsenne yhä heikoiksi; silti minä 

tiedän, miten löydän keskuudestanne siemenen, joka tuo ilosanoman kaikille maan kansoille. Älkää 

pelätkö, en pyydä teiltä mitään mahdottomia enkä johda teitä kuolemaan. Kuljen sen jokaisen askeleen 

mukana, joka kulkee polkuaan Minun nimessäni, ja jos hänen uskonsa on suuri, hän löytää sielustaan 

ylitsepääsemättömiä voimia. Mutta se, joka kieltää minut pelosta, kuten Pietari, tai epäilee minua uskon 

puutteessa, kuten Tuomas, on kurjempi kuin heikoin, hän tuntee itsensä kömpelöksi ja tarpeelliseksi, 

hänen on suljettava huulensa ja piilotettava kätensä, koska hän on unohtanut, että hän on täynnä lahjoja, ja 

hän jopa kieltää kuunnelleensa minua. 

52 Älkää tunteko oloanne muita paremmaksi, koska teille on annettu armo kuulla Minua tällä 

hetkellä. Mutta te tulette varmasti tietämään, että tämä vastaanottamanne Sana on Kolmas Testamentti, 

jonka olen testamentannut hengellenne, ja että tähän asti maailmassa on tunnettu vain tämän kirjan kaksi 

ensimmäistä osaa - ensimmäinen osa, joka on ilmoitettu Mooseksen ja profeettojen kautta, ja toinen osa, 

jonka annoin teille Jeesuksen kautta. Mutta teillä ei ollut hallussanne kolmatta osaa, joka on se, jonka 

Henkeni on lähettänyt teille tänä aikana. 

53 Nämä ovat kolme testamenttia, jotka yhdessä muodostavat lain, rakkauden, viisauden ja 

iankaikkisen elämän. 

54 Näen, että monet teistä kaipaavat rauhaa ja ylösnousemusta ja ilmaisevat halunsa henkistymiseen 

ja rakkauteen perustuvaan elämään; tästä halusta tulee pian huuto henkisen vapautumisen puolesta koko 

ihmiskunnassa. 

55 Siksi aina kun kuulette Minun ilmoittavan rauhan valtakunnan perustamisesta maailmaanne, 

kysytte innokkaasti: Milloin nämä profetiat toteutuvat, Mestari? Milloin kaikki ihmiset vihdoin elävät 

moraalissa ja hyveessä? Milloin näemme keskinäistä kunnioitusta vanhempien ja lasten sekä puolisoiden 

välillä? Milloin näemme jälleen viattomuutta lapsissa, puhtautta neitsyissä, vanhurskautta miehissä, 

kunniallisuutta vanhuksissa, oikeudenmukaisuutta tuomareissa, suurpiirteisyyttä hallitsijoissa, lyhyesti 

sanottuna: rakkautta ihmisten keskuudessa? 
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56 Siunaan teitä, sillä alatte kaivata kaikkea hyvää, kaunista ja totta. Mutta minä sanon teille, että jos 

haluatte lyhentää aikaa tämän valtakunnan tuloon, teidän on valvottava, rukoiltava ja taisteltava. Tätä 

taistelua varten haluan varustaa teidät ruumiillisesti ja sielullisesti, sillä jos en vastusta sitä, mitä olen 

paljastanut muina aikoina, minun on myös kerrottava teille, etten vastusta luontoa ohjaavia lakeja. Tuon 

teille rakkauteni, jotta voitte saavuttaa harmonian kaiken ympärillänne olevan kanssa. 

57 Ymmärtäkää, että lakini paheksuu sitä, mikä on hyödytöntä, paheita, väärinkäytöksiä tai 

ylilyöntejä, olipa kyse sitten fyysisestä tai hengellisestä maailmasta. Siksi kehotan teitä aina uppoutumaan 

lain mietiskelyyn, jotta ette joudu erehdysten, intohimojen tai fanaattisuuden uhriksi. 

58 Te olette kivimuurareita, joiden kanssa rakennan henkistymisen temppeliä, sitä temppeliä, jossa 

virkistäydyn ja jossa te saatte iankaikkisen elämän leivän. 

59 Täyttäkää lakini maan päällä, niin teillä ei ole syytä pelätä saapumistanne tuonpuoleiseen. Aivan 

kuten näitte päivän valon saapuessanne ja aivan kuten tunsitte vanhempienne läsnäolon maan päällä, niin 

tulette tuntemaan Herranne läsnäolon siinä "laaksossa", joka odottaa paluutanne. Ja kun olette päässeet 

minun syliini, kuulette ääneni sanovan teille: "Rakkaat lapset, tässä on teidän Isänne. Katsokaa Minuun, 

tunnistakaa Minut, rakastakaa Minua, ja katsokaa sitten luomakuntaa, sillä haluan teidän tietävän, että se, 

mikä on Minun, on myös teidän. 

60 Opetuslapset, päästäksenne valtakuntaani teidän on kuljettava hengellisiä tikapuita, jotka ovat 

polku, jolla asutte yhdessä asuinpaikassa tänään ja toisessa huomenna, kunnes saavutatte täydellisten 

henkien asuinpaikan. Pysykää tietoisena siitä, mitä kerroin teille toisella aikakaudella: "Isäni huoneessa on 

monta asuinsijaa." 

61 Rukoilkaa siis ja uudistukaa, jotta kärsimys poistuisi keskuudestanne, ja sitten, kun olette 

vapautuneet sen taakasta, omistautukaa sielun työhön, joka on pyrkimystä elämänne moraaliseen 

parantamiseen tekemällä hyvää ja kylvämällä rakkaudella lähimmäistenne tietä. 

62 Autuaita ovat ne, jotka parantavat teitään rakkaudesta Minua kohtaan ja näyttääkseen muille hyvää 

esimerkkiä, sillä he vaeltavat horjumatta polulla, jonka olen heille valmistanut. 

63 Te, jotka tiedätte, että Israel oli menneinä aikoina muiden kansojen vankina ja että minä armahdin 

sitä ja lähetin sille vapauttajan, olette samat, jotka nyt huudatte sydämenne pohjasta, että minä pelastaisin 

teidät orjuudesta, josta kärsitte. Pyydät Minua pelokkaasti vapauttamaan sinut kaikesta, mikä vaanii, uhkaa 

ja piinaa sinua. Tähän kaikkeen sanon teille saman, minkä kerran sanoin teille: "Mitä pelättävää sillä on, 

joka on minun kanssani?" Älkää poiketko minusta, niin tunnette olonne turvalliseksi kaikkina aikoina ja 

kaikissa paikoissa. Jos pelkäät, et joko ole oikealla tiellä - ja jos olet - olet tullut heikoksi uskossasi. 

64 Teidän tulisi omistaa elämänne rakastamiselle, palvelemiselle ja hyvän tekemiselle, jotta kaikki 

tekonne suuntautuisivat jaloon päämäärään - sekä inhimillisellä että hengellisellä tasolla. 

65 Älkää nähkö kenessäkään vihollista, nähkää veljet ja sisaret kaikissa ihmisissä, se on tehtävänne. 

Jos pysytte tässä loppuun asti, oikeudenmukaisuus ja rakkaus vallitsevat maan päällä, ja se antaa teille 

rauhan ja turvallisuuden, jota niin kaipaatte. 

66 Luuletteko, että minulta puuttuu myötätuntoa tai etten tunne ahdistustanne? Mistä saatte sen 

käsityksen, että minä ylistän joitakin ja halventan toisia? 

67 Elämä on taistelua, mutta älkää koskaan kutsuko lähimmäisiänne vihollisiksi, älkääkä missään 

nimessä pyytäkö Minua purkamaan oikeudenmukaisuuttani sortajienne päälle. Rukoilkaa kaikkien 

puolesta, ja rukouksestanne tulee valoa ja rauhaa, joka leviää minuutti minuutilta maan päälle. 

68 Ottakaa esimerkkiä, jonka Israelin kansa antoi ylittäessään aavikon sen hengellisessä 

merkityksessä, jotta uusi kansani voisi toteuttaa sitä käytännössä tällä hetkellä ja jotta koko ihmiskunta 

voisi myöhemmin ottaa siitä mallia. Vaikka Israelin kansalla oli heikkouden hetkiä, heidän uskonsa ja 

sinnikkyytensä voittivat lopulta ja saivat heidät valtaamaan maan, josta he unelmoivat. 

69 Sen pitkät vaellukset vapauden, rakkauden ja rauhan elämän etsimiseksi olivat jatkuvaa taistelua 

elämän vastoinkäymisiä ja vastoinkäymisiä vastaan. Nuo ihmiset kokivat nälkää, janoa, vainoa ja vainoa 

heitä ympäröivien vihollisten taholta, ja heidän oli taisteltava kaikkea vastaan puolustaakseen elämäänsä. 

Heidän oli taisteltava muita kansoja vastaan, jotka seisoivat heidän tiellään ja estivät heitä pääsemästä 

maahan, joka oli heidän ihanteensa. 

70 Nuo kamppailut, tuo paini vastoinkäymisiä vastaan, ovat samankaltaisia kuin ne, joita kohtaatte 

tänään saavuttaaksenne ihanteenne vapautumisesta, ylöspäin suuntautuvasta kehityksestä ja sielun 
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rauhasta. Mutta te ette ole vielä yhdistäneet voimianne, kuten Israel teki silloin, saavuttaaksenne 

kaipaamanne päämäärän, sillä monilta puuttuu vielä ymmärrys siitä tehtävästä, joka kuuluu teille 

uskottuun työhön, joka on taistella innokkaasti ja lakkaamatta, kunnes päämäärä on saavutettu. 

71 Pyrkikää nyt kohti ikuisuuden "luvattua maata"; sieltä löydätte rauhan, jonka eteen olette taistelleet 

elämänne pitkän tien varrella. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 124  
1 Kansa, Israel, sanani perillinen, valmistan sinua olemaan ihmiskunnan lohdutus. Etsikää 

hengellisesti köyhiä, sairaita, väsyneitä sekä fyysisesti ja hengellisesti apua tarvitsevia ja antakaa heille 

tätä hengellistä leipää, joka tuo voimaa ja terveyttä. 

2 Tänä armojen aikana vuodatan Henkeni päällenne, jotta voitte huomenna todistaa Minusta ja 

levittää sanaa siitä, että ilmoitan itseni Mestarina, Isänä ja Tuomarina, jotta lapseni voivat löytää Minut 

siinä muodossa, jossa he haluavat etsiä Minua, sillä Minussa ovat kaikki rakkauden ilmenemismuodot. 

3 Elia, joka on tiennäyttäjä, hakee kadonneita lampaita tuodakseen ne luokseni. Hänen kilpaileva 

Henkensä innoittaa teitä puhumaan täydellisyydellä ja auttamaan häntä hänen siunatussa tehtävässään 

pelastaa sielut tänä aikana vallitsevasta sekasorrosta. 

4 Vain teille, ihmiset, on paljastettu tämä tieto - Elian suuri tehtävä, hänen ominaisuutensa ja 

täydellisyytensä. Hän ohjaa ihmiskuntaa ja johdattaa sen luokseni. Mutta sanon teille myös, että älkää 

unohtako Mariaa. Turvaudu häneen, joka on jumalallista armoa ja hyvyyttä. Kaikki täydellisyydet ja 

kauneudet ovat olleet ikuisesti hänen sielussaan, ja olen antanut ihmiskunnan hänelle tyttärenä, jota hän on 

aina valvonut. Nostakaa itsenne hänen puoleensa ahdistuksissanne, tuntekaa hänen rauhansa ja 

rakkautensa. Silmät, jotka ovat saavuttaneet kyvyn nähdä henkiset sfäärit maan päältä, näkevät hänen 

laskeutuvan täydellisyydestä maailmaanne täynnä armoa, ja sydämet, jotka ovat tulleet herkiksi Sanani 

kautta, tuntevat hänen läsnäolonsa. 

5 Teillä on kaikki nämä armolahjat. Teillä on konkreettisia todisteita, joten ette epäile hetkeäkään. 

Henkesi tuntee, että sen saama armo on niin suuri, että se haluaa, että koko maailma kuulee Sanani ja että 

jokainen sielu valaistuu. Mutta minä sanon teille: Voitte työskennellä ihmiskunnan hyväksi, sillä olen 

antanut teille suuria lahjoja sitä varten. Viisauteni aurinko valaisee tällä hetkellä kaikkia ihmisiä, rakkautta 

täynnä oleva oikeuteni saa kaikkien ihmisten sielut huomaamaan. 

6 Maailma kysyy, miksi on niin paljon katastrofeja, miksi synti lisääntyy, eikä mikään ihmiskäsi voi 

pysäyttää sitä. Silloin he ajattelevat, että vain korkeampi voima, vain Taivaallinen Isä voi auttaa 

ihmiskuntaa palaamaan tasapainoon ja tervejärkisyyteen. 

7 Te, opetuslapseni, tulette antamaan heille vastauksen. Tutustuttakaa heidät rakkauden opetukseeni, 

joka voi palauttaa rauhan kaikille näille luoduille ja tarjota heille uuden horisontin, uuden elämän, 

noudattamalla lakejani. 

8 Luokaa rauhan ja yhteisymmärryksen maailma perheidenne syliin, eläkää ja kehittykää siinä. 

Laittakaa tekonne puhumaan minusta. Älkää opettako, ennen kuin on tullut aika, jolloin olette 

varustautuneet; kertokaa sitten niille, jotka kuulevat teitä, kuinka paljon rauhaa olette löytäneet 

rakastamalla lähimmäisiänne, kuinka autuaallista on rakastaa Jumalaanne, ja ilmentäkää kaikki 

kokemuksenne. 

9 Tehtäväsi, Israel, on palvella lähimmäisiäsi. Kuka teistä on valmis viemään rauhan sanomaa muille 

kansoille? Jo nyt ovat ne, joiden on määrä vastaanottaa hyvä uutinen. Heidän kokemansa kärsimys on 

saavuttanut teidät, ja teidän kiihkeä rukouksenne on helpottanut monia murheita ja tuonut heille rauhaa ja 

toivoa. Noissa kansakunnissa on Tahtoni mukaisesti ilmestynyt pioneereja, jotka puhuvat henkistymisestä 

ja valmistavat sydämet tulevaa työtäni varten, jota he eivät vielä tunne. Kaikissa kansakunnissa minun 

sanani tulee tunnetuksi. Jos ihmiskunta kuuntelisi Minua, se voisi syödä yhdestä ainoasta opetuksestani, 

sillä niissä levitän jumalallista olemustani, ja Läsnäoloni on todella aistittavissa kaikissa 

ilmenemismuodoissani. 

10 Olen täyttänyt sydämenne tyhjyyden rakkaudellani, olen herättänyt teissä suuria hengellisiä 

ihanteita, jotka vahvistavat teitä, ja uskonne on voittanut. Koettelemukset, jotka ennen painoivat 

sydäntänne, tuntuvat nyt pieniltä, ja olette tyytyväisiä ja onnellisia, koska olette löytäneet minut. 

11 Ihmiset tuomitsevat teidät ja asettavat toivonsa teihin, ja vaikka he epäilevätkin, heidän henkensä 

tunnistaa sisäisesti, että te olette valittujani. Tehtävänne on suuri, siksi teidän on aina rukoiltava ja 

valvottava, että osoitatte tarkkaavaisuutta paikassa, johon olen asettanut teidät opetuslapsinani. 

12 Puhun nyt kolmannen aikakauden opetuslapsille, joita opetan etsimään tämän sanan sisältämää 

hengellistä olemusta, sillä se, joka löytää sen merkityksen, kykenee ymmärtämään jumalallista kieltä. 

Rakkaus ja totuus eivät löydä sellaisia inhimillisiä termejä, joilla ne voitaisiin ilmaista kaikessa 
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puhtaudessaan. Siksi teidän on etsittävä niitä kielellä, joka on ihmissanan tuolla puolen. Te olette 

opetuslapsia, jotka alkavat ymmärtää, mitä todellinen rakkaus on. Älä pysähdy arvioimaan, onko 

äänenkannattaja lausunut tietyn sanan hyvin vai huonosti. Tällaisten ulkoisten pikkujuttujen ei pitäisi olla 

kompastuskivi opiskelullesi. Nämä virheet ovat ominaista kouluttamattomille ja yksinkertaisille ihmisille. 

Olen tullut rakkauden ja laupeuden valtakunnasta maailmaan, jossa rakkaus on jotakin vierasta, ja olen 

aloittanut opetukseni tuntemattoman, yksinkertaisen kansan kautta, joka elää huomaamattomasti 

ihmiskunnan keskellä; mutta tämä kansa on kuunnellut minua, ja vielä enemmän, se on uskonut minua. 

13 Jos olisin antanut Sanani kaikille kansoille, enemmistö olisi hylännyt sen, koska materialismin 

turhamaisuus ja ihmisten väärä suuruus eivät olisi hyväksyneet opetusta, joka puhuu henkistymisestä, 

nöyryydestä ja veljeydestä. Maailma ei ole vielä valmis ymmärtämään rakkautta, ja siksi kaikki eivät olisi 

olleet vastaanottavaisia läsnäololleni tässä muodossa. 

14 Aivan kuten Kristus silloin etsi kallion koloa syntyäkseen ihmiseksi, niin tänään löysin tämän 

maan nurkan, joka oli valmis kuulemaan Minua ja joka muistuttaa luolaa ja seimeä, jotka ottivat Jumalan 

Pojan vastaan tuona siunattuna yönä. 

15 Täällä valmistelin teitä hiljaisuudessa; sen jälkeen tulee päivä, jolloin teidän on lähdettävä 

valmistelemaan teitä, jotta Sanani saavuttaisi kaikki sydämet. Tuolloin maailma puhdistuu kärsimyksen 

kautta, eikä Sanani enää näyttäydy sille vieraana kielenä, vaan sellaisena, jonka sydän ja henki voivat 

helposti ymmärtää ja tuntea. Annan sinulle kirjan, joka puhuu totuudesta ja rakkaudesta, jotta voisit tuoda 

sen koko ihmiskunnalle. 

16 Maailmassa ei ole yhtään ihmistä, josta voisin sanoa teille, että teidän ei tarvitse mennä, koska he 

eivät tarvitse tätä ilmestystä. Mikä kansakunta voi väittää olevansa aidosti kristitty - ei vain nimensä 

puolesta, vaan rakkautensa, laupeutensa ja anteeksiantonsa vuoksi? Mikä kansakunta voi todistaa 

hengellisyytensä? Missä päin maailmaa he rakastavat toisiaan? Missä ihmiset todella noudattavat 

Kristuksen opetuksia? 

17 Totisesti sanon teille, että teillä on lakini kirjoihin kirjoitettuna, joskus mielessänne, mutta en näe 

sen toteutuvan elämässänne. Älkää sanoko minulle, ettei tämä ole totta, sillä olen koetellut teitä sen 

vuoksi, ja kun tuli anteeksiantamisen hetki, te ette osanneet antaa anteeksi, vaan kostitte sen sijaan. Kun 

hädänalainen käsi koputti ovellesi, et rakastavasti tarjonnut apua, ja kun oli tarpeen uhrata itsesi jonkun 

pelastamiseksi, uhrasit pikemminkin lähimmäisesi pelastaaksesi oman henkesi ja omaisuutesi. Siksi kerron 

teille, että ihmiskunta säilyttää Sanani vain pölyisissä kirjoissa. 

18 Jos Sanani vaikuttaa teistä hyvin nöyrältä, sanon teille vielä kerran: tämä on vain ilmaisun 

ulkoinen muoto. Menkää kaikkien inhimillisten käsitteiden tuolle puolen, niin kuulette Isän äänen 

äärettömyydessä, joka puhuu taivaallista kieltä, joka ei ole hengellenne vierasta, vaan tuttua, koska se on 

peräisin Jumalasta. 

19 Oletko tietoinen tehtävästä ja vastuusta, jonka otat tällä hetkellä vastaan? 

20 Älköön kukaan pitäkö opetustani vieraannuttavana eikä hänen ristiään rasittavana, sillä totisesti 

sanon teille, että vaikeampaa ja ahdistavampaa on elämä, jota vietätte maailmassa. Rakkauden ristini on 

kaikista ikeistä lempein. 

21 Ajattele, että henkesi on seurannut Minua kolmen henkisen kehityskauden ajan, etkä ole vieläkään 

saavuttanut polun päämäärää. Olette seuranneet minua vapaaehtoisesti, sillä en ole koskaan pakottanut 

ketään tekemään niin. 

22 Kun tunnustuksenne nousi olemuksenne syvyyksistä ja sanoitte Minulle: "Mestari, sinä olet 

Herrani", se oli uskonne ääni, joka puhui, ja tuosta sisäisen valaistumisen hetkestä lähtien olette seuranneet 

jälkiäni askel askeleelta, joskus pudoten ja myös nousten uudelleen seuraamaan Minua. Kuinka iloinen 

onkaan henki, joka tuntee rakkauden ristin taakan olevan yllään. Vain se, joka ei ota sitä vastaan 

rakkaudella, osoittaa itsensä tyytymättömäksi ja ahdistuneeksi elämänsä viimeisellä hetkellä, ja 

järjettömyydessään hän joskus pilkkaa Herraansa ja tekee näin sen ryöstäjän tavoin, joka ristiinnaulittiin 

Golgatalla Minun vasemmalla puolellani. Tämä maanpäällinen elämä on vain valmistelua, vaihe todellisen 

elämän saavuttamiseksi. 

23 Minun oppini on laki, joka opettaa teitä elämään sopusoinnussa henkisen ja luonnon kanssa. 

Huolimatta valosta, joka loistaa mielessäsi ja näyttää sinulle turvallisen ja oikean tien, vuodatat joskus 

kyyneleitä, koska poikkeat toisinaan laista, ja silloin omatuntosi tuomitsee ja rankaisee sinua. Aina kun 



U 124 

80 

haastat luonnon ja rikot sen lakeja, se vainoaa sinua välittömästi. Olisitte kuitenkin epäoikeudenmukaisia, 

jos sanoisitte, että hän on ottanut koston, sillä olen luonnossa niin kuin kaikessa. Jos haluaisit pudota 

kuiluun, miten voisit välttää putoamisen aiheuttaman kivun? 

24 Tunne, kuinka olet henkisesti ylittämässä suunnatonta autiomaata; sen takana on rauhan, 

täydellisyyden ja valon asuinpaikka, joka on luvattu hengellesi. Ajattele takanasi kaukaista, syntistä 

kaupunkia, kuinka kaukana se on. Tänään olette vapaita kahleista, sillä vihdoin olette vapautuneet 

intohimojen orjuudesta. Epäjumalat, joita kumartaen palvoitte, jäivät kauas taaksenne, tuntemattomina ja 

kuolleina. Myöhemmin muut, jotka tulevat perässäsi, pudottavat heidät jalustaltaan. Mutta jos vihollisesi 

jahtaavat sinua, pelastava meri tukkii heidän tiensä, niin että pääset turvallisesti elämäsi matkan päähän. 

25 Kuka haluaisi kääntyä takaisin? Näin eteenpäin, horisontissa loistaa jo toivon valo. Takanasi on 

pettymyksen pimeys. 

26 Menkää rohkeasti eteenpäin, kansani! Autiomaa on kuiva ja kuuma, mutta mannaa putoaa 

päällenne ja vettä virtaa sen kivistä. Valvokaa ja rukoilkaa, sillä erämaassakin kiusaukset seuraavat teitä. 

Voi sitä, joka ei valvo ja rukoile! Voi sitä, joka on heikko uudistumislupauksissaan! 

27 Sotilaiden tavoin ylitätte valtavia etäisyyksiä ja erämaita. Olen jo tutustuttanut teidät aseisiinne. 

Taistelu syttyy, ja silloin voitte mitata voimanne niitä vastaan, jotka yrittävät pysäyttää ja tuhota teidät. 

Miten selviydyt tästä taistelusta? Älä menetä uskoasi, kulje pimeyden ja hämmennyksen läpi 

sammuttamatta valoasi ja saavuta autiomaan päätepisteeseen sydämesi vapaana loukkauksista, kaunasta tai 

vihasta sekä rakastamalla ja antamalla anteeksi vihollisillesi. Silloin koet, että henkesi vahvistui taistelussa 

valtavasti, koska se pakotti itsensä pysähtymään eikä perääntymään, käyttämään kaikkia tunnettuja 

voimiaan ja kykyjään ja etsimään tuntemattomia tai uinuvia henkisiä lahjoja itsestään. 

28 Olkaa nöyriä Herranne edessä, niin teistä tulee suuria hengeltänne. Älä heikkene maailman ja lihan 

kiusausten edessä. Ihmiset sanovat teille: Vaikka Jeesus tekee teistä "viimeisiä" ja alhaisia, he itse tekevät 

teistä "ensimmäisiä" ja suuria maan päällä; mutta älkää uskoko heitä. 

29 Olen myös kykenevä antamaan kruunuja, valtaistuimia ja valtikoita maailmassa, kuten tein 

Daavidille ja Salomolle, kun he tunsivat Herransa; mutta annoin heidän tuntea oikeudenmukaisuuteni, kun 

he pettivät minut ja antoivat heidän riistää itseltään voiman, innoituksen ja viisauden lahjan. 

30 Tänään en tarjoa teille valtakuntia tässä maailmassa, vaan olen pikemminkin luopunut maallisesta 

omaisuudesta, jotta voitte seurata minua vapaammin. Valtakunta, jonka tarjoan teille, on kaiken 

ihmiskunnan yläpuolella. Se, joka onnistuu pääsemään tähän valtakuntaan, ei enää koskaan poistu siitä. 

31 Katso, kansa ja maan hallitsijat. Kuinka lyhyt onkaan heidän kunniansa ja valtakuntansa. Tänään 

heidän kansansa ylentävät heitä, ja huomenna he työntävät heidät valtaistuimiltaan. Älköön kukaan 

pyrkikö valtaistuimelleen tässä elämässä, sillä ajatellessaan etenemistä hän pysäyttää kurssinsa, ja teidän 

kohtalonne on edetä pysähtymättä, kunnes saavutatte valtakuntani portit. 

32 Jos vuoden 1950 lopussa ette enää kuule Sanaani, ette siis lakkaa olemasta opetuslapsiani, sillä 

innoitukseni saavuttaa edelleen henkenne ja mielenne, jotta ymmärtäisitte kaiken sen, mitä olette saaneet 

Sanassani. 

33 Kirjasta puuttuu vain viimeinen osa, seitsemäs luku, joka on edelleen sinetöity. Kun tämä sinetti on 

avattu, saatte viimeisen oppitunnin hengeltä hengelle. 

34 Oikeuteni tuo ihmiskunnan viisaasti pikkuhiljaa lähemmäksi suurta ilmestystä. Elämä Mestarina 

opettaa ja korjaa lakkaamatta, koettelemukset antavat hengellisen äänensä tavoittaa ihmiset omantunnon 

kautta. 

35 Jotta maailma voisi vihdoin onnistua kommunikoimaan kanssani hengestä henkeen, minun täytyi 

lähestyä teitä tässä muodossa etukäteen ja valmistaa teidät siihen askeleeseen, joka ihmisten täytyi ottaa 

kehityspolullaan. Tällä hetkellä - äänenkantajien välityksellä - puhuttu Sanani palvelee teitä vapauttamaan 

teidät sudenkuopista, epäilyistä tai virheistä polullanne. Siinä huomaat opetukseni selkeyden. 

36 Kehotan teitä, ihmiset, julistamaan lupaustani, että otan yhteyttä ihmisiin hengestä henkeen. 

Haluan, että välitätte tämän valon myös lapsillenne, jotta he voivat valaista tiensä toivon valolla. 

37 Jos nukutte, jos unohdatte valvoa ja rukoilla, jos lupaukseni toteutuu ja Henkeni kutsuu teitä, 

silloin teitä vaivaa jälleen hämmennys ja epäilys, joita ihmisillä on aina ollut, kun olen palannut heidän 

luokseen, koska he eivät tienneet odottaa Minua. 
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38 Haluan, että siitä hetkestä lähtien, kun hiljennän Sanani, omistaudutte sen tutkimiselle ja 

hengelliselle harjoitukselle, joka antaa teille tarvittavan kehityksen, jotta pääsette suoraan yhteyteen 

Henkeni kanssa. Tässä sisäisessä, intiimissä, hengellisessä kehityksessä saatte kauneimmat inspiraation, 

ilmestyksen, henkisen kasvojen ja voiman hedelmät. Sitten tämä kansa on lähellä nähdä lupaukseni 

toteutuvan, kun viimeinen sinetti avataan ja se paljastaa sisältönsä maailmalle. 

39 Kun teillä ei enää ole Minun ilmenemismuotojani, älkää pitäkö sisällänne halua korvata sitä 

väärillä jäljitelmillä tai ulkoisilla palvonnan muodoilla, sillä silloin vajoaisitte uneliaisuuteen, rutiiniin, 

ettekä pystyisi kuulemaan jumalallista ääntäni, kun se tulee valaisemaan henkeänne. 

40 En halua, että se on vain epämääräinen aavistus, joka saa ihmiset odottamaan läsnäoloani 

hengessä. Haluan, että se on varmuus, täysi vakaumus siitä, että valtakuntani tulee ihmisten luo tällä 

tavalla. 

41 Tuona toisena aikakautena ilmoitin paluustani, mutta se ei tapahtunut epämääräisessä vaan 

selkeässä muodossa. Kuitenkin kansat kyllästyivät odottamaan ja lopulta unohtivat lupaukseni. 

42 Annoin kaikkien merkkien näkyä, joiden piti ilmoittaa paluustani, mutta nekin jäivät ihmisten 

huomaamatta, koska he olivat hengellisesti unessa, riippuvaisia maailmasta ja pysähtyneet uskontoihinsa. 

43 En halua, että joudutte jälleen erehtymään. Kuunnelkaa Sanaani, joka kertoo teille tavan, jolla 

kommunikoin ihmisten kanssa hengestä henkeen. 

44 Karkottakaa sydämistänne kaikki materialismi, jotta voitte odottaa tätä yhteyttä korkeimmassa 

muodossa, jonka voitte kuvitella, ettekä siten kärsi pettymyksestä ettekä todellisuuden edessä mistään 

hämmennyksestä. 

45 Kun Messias luvattiin Israelin kansalle ensimmäisellä aikakaudella, kansa odotti hänen olevan 

mahtava kuningas maan päällä, mutta kun he näkivät hänet silmiensä edessä, he eivät tunnistaneet häntä. 

46 Kun olin maailmassa, ilmoitin paluustani ihmisille ja annoin heidän ymmärtää, että se olisi 

hengellinen. Kuitenkin tänään, sen jälkeen kun lähetin teille valonsäteeni, josta tuli sana äänenkantajieni 

mielissä, monet Minuun uskovat ovat kieltäneet Minut, koska he olivat unohtaneet, että palaisin, tai koska 

he luulevat, että kun palaan maailmaan, se tapahtuu samassa muodossa, jossa kerran tulin, eli ihmisenä. 

47 Puhun tästä nyt, jotta voitte valmistaa lähimmäisenne ja lapsenne valvomaan, ja sitten kun hetki 

koittaa ja jumalallinen ääni pyytää teitä tulemaan kuulluksi, ihmiset ja kansat löytyvät rukoilemasta, sillä 

heidän ilonsa on ääretön ja heidän saamansa ilmestykset ovat vertaansa vailla. 

48 Ihmiset, tämä aika on ansioiden aika. Jo patriarkat antoivat teille opetuksia ja esimerkkejä, jo 

profeetat ilmoittivat teille viestini. Teidän keskuudessanne on jo ollut Kristus, joka antoi teille kaiken 

pelastuksenne tähden, ja myöhemmin apostolit ja sanansaattajat toivat teille valon. 

49 Nyt on sinun vuorosi kantaa se risti, jonka ennen jätit muille. Nyt sinun on elettävä oman 

intohimosi kautta, jotta voit saavuttaa sielusi korkeimman arvostuksen. Tehtävänne on levittää valoa ja 

rauhaa lähimmäistenne keskuuteen kuin hedelmällinen ja virkistävä kaste. Älä istu alas nukkumaan. 

Haluatteko, että idässä (Euroopassa) raivoavat sodat leviävät länteen (Amerikkaan)? Haluatteko nähdä, 

että isienne, lastenne tai aviomiestenne veri tahraa kotimaanne maaperän ja että naiset tarttuvat 

työvälineisiin hankkiakseen jokapäiväisen leivän? Odotatteko, kunnes teistä tulee katkeruuden teitä? 

50 Muistakaa: Kun ihmiskunta kärsii ja vuotaa kuiviin, teidän ei pidä järjestää juhlia eikä edes olla 

välinpitämättömiä. Teidän pitäisi kantaa lähimmäistenne tuskaa sydämissänne, lähettää rukouksianne ja 

ajatuksianne jatkuvana rakkauden ja rauhan viestinä ja pyytää armoa kärsiville kanssaihmisillenne. 

51 Ihmiset, näen, että te haluatte rauhaa, mutta ette taistele sen puolesta. Haluatte Minun antavan teille 

anteeksi, mutta ilman, että olette ensin antaneet toisillenne anteeksi. Opetan teitä rakastamaan toisianne, 

vaikka ette tuntisikaan toisianne, ja tuntemaan lähimmäisenne tuskan, vaikka ette näkisi häntä, koska hän 

on kaukana. Et ole yksin kamppailussasi, olen kanssasi, olen tullut tällä kertaa "pilvessä" antamaan sinulle 

tukea ja rakkautta autiomaassa, jonka olet ylittämässä. 

52 Olen valmistanut kaiken tässä maailmankolkassa, jotta voitte täyttää tehtävänne. Uusi maa, jossa 

virtaa maitoa ja hunajaa, säteilevä taivas, neitseellinen maa, hedelmällinen ja tuottava, täynnä ihmeitä ja 

kauneutta. Kaikki oli valmisteltu niin, etteivät elämäntaistelusi ja maalliset velvollisuutesi hukuttaisi sinua 

ja jättäisi hengellesi aikaa ja voimaa muistaa taivaallista Isääsi ja olla hyödyksi lähimmäisillesi ja rakastaa 

heitä. Mutta koska ette osanneet rukoilla saavuttaaksenne hengellisen nousujohteisen kehityksenne, ette 

valvonneet sitä, mitä omistitte maailmassa, ja niin kävi, että kun kuljitte maillanne, tunsitte itsenne 
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muukalaisiksi, ja kun katsoitte perintöänne, teillä ei ollut siihen oikeutta. Nyt teidän on täytettävä henkinen 

kohtalonne, vaikka toisinaan kannattekin katkeruutta ja jopa kurjuutta sielussanne. Siksi annan teille 

voimaa Sanassani, jotta ette väsyisi taistelussanne ja tietäisitte, että voitte vielä kokea 

oikeudenmukaisuuden ajan. 

53 Kun hengellinen taistelu on suuri, antakaa toisillenne lämpöä ja rohkaisua; tätä yhtenäisyyttä 

pyydän teiltä. Tiedät kauttani, että tiellesi nousee niitä, jotka taistelevat sinua vastaan. Jo vuosi 1950 

lähestyy, ja minä sanon teille: autuaita ovat ne, jotka käyttävät sanaani, sillä minun lähtöni ei haavoita 

heidän sydäntään. 

54 Kukaan ei ole profeetta omassa maassaan. Sukulaisesi ovat saaneet sinut vuotamaan verta ja 

itkemään epäilyksillään ja pilkkaamisellaan. Mutta pysykää sinnikkäästi ja olkaa kuin Jeesus, olkaa kuin 

profeetat tai apostolit, jotka kyynelten vuodattamisen sijasta lähtivät muille alueille ja muille kansoille 

saarnaamaan totuutta siellä, missä he löysivät uskoa. 

55 Vuoden 1950 jälkeen joukossanne on niitä, jotka lähtevät muihin maakuntiin ja myös muihin 

kansoihin, joissa he löytävät enemmän ymmärrystä, ja siellä heidän haavansa sulkeutuvat. 

56 Kun Sanani lakkaa, profetiani toteutuvat yksi toisensa jälkeen. Silloin epäuskoiset tekevät 

parannuksen ja löytävät uskon. 

57 Tulkitkaa Sanaani oikein, täyttäkää käskyni, jatkakaa uudistustyötänne, yhdistäkää voimanne 

totuudessa, ja minä sanon teille, että tähän maahan tulee rauha. Tulette herkuttelemaan sen hedelmien 

runsaudella ja hyvällä maulla, ja ulkomaalaiset näkevät sen majakkana, oikeudenmukaisuuden 

linnakkeena ja rauhan tyyssijana. 

58 Karkottakaa silmistänne jokainen hyödytön illuusio, jokainen väärä epäjumala, puhdistakaa tienne 

ja rukoilkaa kansojen rauhan puolesta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 125  
1 Katso, tässä minä olen maailmassanne ja puhun teille omantuntonne kautta, sillä minä olen teidän 

tuomarinne. Olen antanut teille kaikille tehtävän, ja tänään tulen kysymään teiltä, mitä olette tehneet sen 

suhteen. 

2 En ole tullut salaa tänä aikana. Henkisestä ilmestymisestäni ilmoitettiin ensimmäisistä ajoista 

lähtien. Siksi teidän ei pidä yllättyä. 

3 Miksi kukaan ei sitten pysynyt hereillä ja odottanut tuloani? Kuka siivosi kotinsa, jotta minä 

pääsisin sinne? Kuka pesi kätensä jakaakseen leivän pöydälle? Kenen sydän oli täynnä rakkautta 

vastaanottaa Minut? Ei kukaan. Silti olen täällä, täyttämässä lupaustani teidän keskuudessanne. 

4 Kun näytän sinulle, että sinun on pidettävä lupauksesi, ymmärrä, että on vain oikein, että otat 

Minusta tässä esimerkkiä ja täytät tehtäväsi. Rakkaat ihmiset, kun kuulette Minun moittivan teitä, 

muistakaa, että teillä ei ole ollut rauhaa - vaikka teille on annettu tehtäväksi rukoilla maailman rauhan 

puolesta - ja siksi olette kysyneet Minulta: "Herra, miksi rauha ei tule kansoille, vaikka minä valvon ja 

rukoilen?". Mutta minä sanon teille: Sillä rukoileminen ei riitä, vaan siihen tarvitaan myös ansiokkaita 

tekoja. 

5 Profeetat antoivat jo verensä julistaakseen teille totuutta. Olin jo maan päällä ihmisenä, jotta voisin 

elää täydellisen intohimon keskuudessanne. Myös apostolit ja marttyyrit antoivat henkensä ihmiskunnan 

rakkaudesta. Nyt teidän on aika ottaa ristinne ja täyttää tehtävänne, jotta voitte kokea rauhan tulemisen. 

6 Ihmiset, avatkaa sydämenne ja herätkää syvästä unesta, joka on vallannut teidät. Taistelkaa älkääkä 

epäilkö, sillä jos luulette, että aavikko, jota olette kulkemassa, on loputon, kerron teille, että sen keskellä, 

kun aurinko on kuumimmillaan kasvoillanne, ilmestyy pilvi, jonka läsnäolo saa sydämenne tuntemaan, 

että olen hyvin lähellä teitä. 

7 Kerrot minulle sydämesi pohjasta, ettet ole armoni etkä rauhani arvoinen. Mutta miksi et ole sen 

arvoinen? Olen asettanut kaiken luonnon käytettäväksenne, jotta voisitte paremmin palvella Minua, olen 

antanut teille lahjoja ja siunauksia, jotta elämänne olisi miellyttävämpää ja jotta sydämistänne nousisi 

rakkauden virsi Minua kohtaan. 

8 Tänään minun oli pakko sanoa teille: Tehkää elämästänne yksinkertaista, jotta teillä on aikaa 

ajatella lähimmäisiänne. Vain tällä tavoin voitte tarjota sielullenne mahdollisuuden vapautua sitä 

ympäröivästä materialismista ja täyttää tehtävänsä rakastaa ja palvella Herraansa lähimmäisissään. 

9 Taistelkaa, lapseni, rauhan ja veljeyden puolesta, mutta älkää luulko, että voitto on lähellä, se on 

vielä kaukana. Älkää olko itsevarmoja, sillä viholliset väijyvät teitä, ja vaikka heillä ei olekaan voimaa 

hengellisesti, te pidätte heitä voimakkaina ja voittamattomina. 

10 Miksi tuomitsen teitä, ihmiset? - Koska en halua, että sydämissänne on salaisia rikkomuksia ja 

virheitä, sillä tuon teidät niiden luo, joiden on määrä vastaanottaa viestini teiltä, enkä halua, että he 

löytävät teistä vikoja, sillä näin ette tekisi kunniaa Mestarillenne. 

11 Mitä sinusta tulisi, jos salaisin epätäydellisyytesi sinulta? Parantaisitko elämäntapaasi, jos 

rikkomuksillasi ei olisi tuskallisia seurauksia? 

12 Katsokaa, kuinka paljon kärsimystä on ihmisten keskuudessa. Tämä on heidän kylvönsä hedelmä. 

Puhun heille omantunnon kautta saadakseni heidät tekemään parannuksen ja muuttamaan mielensä. Mutta 

heidän sydämensä ovat tulleet kuuroiksi Minun äänelleni. 

13 Te miehet, jotka ohjaatte kansojenne kohtaloita: Ettekö ole vielä kyllästyneet vereen ja 

(tuhottuihin) ihmishenkiin? Ettekö kuule omantunnon tai järjen ääntä? Olette ylpeitä ja ylimielisiä, mutta 

minun oikeuteni kukistaa ylimielisyytenne. 

14 Olette ylimielisiä, koska olette rakentaneet tieteellänne uuden Baabelin tornin, josta käsin haastatte 

valtani kertomalla kansoille, että tietonne ylittää jumalalliset ilmoitukset. Näin olette polkeneet Isän lakia 

ja vääristelleet Jeesuksen sanaa peläten, että totuus tulee julki ja että menetätte siten maailman kunnian ja 

vallan. 

15 Olen antanut torninne kasvaa korkeammaksi ja tieteenne kasvaa, mutta pyydän teitä: Kuka on 

antanut teille oikeuden määrätä lähimmäisenne elämästä? Kuka on sallinut sinun vuodattaa heidän 

vertaan? Ja lopuksi, kuka voi puuttua omien veljiensä ja sisartensa kohtaloon rikkomatta lakia? 

16 Ihmiskunta, valon tytär, avaa silmäsi, tajua, että elät jo hengen aikakautta! 



U 125 

84 

17 Miksi olet unohtanut Minun ja halunnut mitata voimasi Minun voimallani? Minä sanon teille, että 

asetan valtikkani hänen käteensä sinä päivänä, kun tiedemies tieteen avulla luo kaltaisenne olennon ja 

varustaa sen hengellä ja antaa sille omantunnon. Mutta satosi on toistaiseksi erilainen. 

18 Ruumiille ja raunioille tiede rakentaa valtakuntansa, joka on hyvin lyhyt, jotta sitten voidaan 

perustaa oikeudenmukaisuuden, rauhan ja rakkauden valtakunta. Tulen etsimään niitä, jotka ovat kaatuneet 

taistelussa, niitä, jotka ovat eksyneet tieltä, niitä, joille on näytetty toinen tie. Etsin heitä herättääkseni 

heidät todelliseen elämään, henkilöstä riippumatta, ja painan rakkauden suudelmani puhtaalle otsalle sekä 

tahratulle otsalle. 

19 Isä puhuu sinulle, Hänelle, jolla ei ole ketään, jonka edessä kumartaa rukouksessa. Mutta totisesti, 

sanon teille, jos joku olisi suurempi kuin minä, kumartuisin hänen edessään, sillä nöyryys asuu hengessäni. 

Katsokaa, kuinka te, vaikka olette pieniä luotujani, saatte Minut laskeutumaan alas puhumaan teille, 

kuuntelemaan teitä ja lohduttamaan teitä sen sijaan, että te ponnistelisitte noustaksenne ylös Minun 

luokseni. 

20 Salainen kammioni on avautunut teille, ja lähestyy aika, jolloin rakastatte totuutta ja pakenette 

luomastanne kuvitteellisesta ja tyhjästä elämästä. Materialistisen aikakauden loisto kokee pian laskunsa ja 

siirtyy viimeiseen vaiheeseensa. Tänään ymmärrätte vain vähän siitä, mitä sanon teille, mutta pian kaikki 

ymmärtävät. 

21 Miten aineellisen ei pitäisi hallita elämäänne, kun itse ymmärrätte jumalallisen vain aineellisen 

kautta ja uskotte vain siihen, mitä havaitsette aistienne kautta? 

22 Ne, jotka väittävät tuntevansa Minut, ovat edustaneet Minua huonosti maan päällä, ja siksi monet 

ovat kääntäneet selkänsä Minulle. Niitä, jotka kutsuvat itseään ateisteiksi, en kutsu vastuuseen, koska he 

ovat karkottaneet Minut sydämestään, mutta niitä, jotka vääristelevät totuutta ja esittävät Jumalan, jota 

monet eivät voi hyväksyä. 

23 Kaikki, mikä on oikeudenmukaista, terveellistä ja hyvää, sisältää totuuden, jota olen aina 

julistanut. 

24 On tullut hetki, jolloin voitte jälleen rakastaa totuutta, toisin sanoen tunnistaa, mikä on 

oikeudenmukaista ja hyvää. Koska olette syntyneet Minusta, teidän on päästävä pisteeseen, jossa etsitte 

korkeaa, ikuista ja puhdasta. 

25 En ole vanginnut ketään, en ole pakottanut ketään jättämään valitsemaansa tietä. Olen sallinut 

niiden, jotka halusivat tutkia, ja niiden, jotka halusivat nauttia, olen sallinut sen; mutta kaikille heille olen 

asettanut eteensä ainoan lakini, jotta he eivät eksyisi polulta. 

26 Se, mikä on sen tien päässä, jota ihmiskunta tänään virheellisesti kulkee ja jonka ihminen löytää 

saavuttaessaan päämäärän, on väsymys, uupumus, pettymys ja tuska. Pystyykö ihmishenki alistumaan 

tällaiseen satoon, ja onko tämä se hedelmä, jonka se esittää Isälleen ikuisuudessa? Ei, ihmiset, ihmishenki 

herää tekojensa seurausten edessä, ja tuona hetkenä hän on oma tuomarinsa, ja sitten, tämän tuomion 

jälkeen, hän nousee ylös täynnä voimia ja uudistaa ja rakentaa elämänsä uudelleen käyttäen kokemustaan 

ja omistautuen tehtävälle rakastaa ja etsiä vain totuutta. Silloin hän on löytänyt tien, jota pitkin hän kuulee 

ääneni sanovan hänelle: Tervetuloa, oi kärsivällinen ja viisas Israel, olet nyt saapunut rauhan maahan 

kolmannella ajalla. 

27 Minä olen etsinyt teidät ja sanon teille: "Sielu nousee ja katsoo minua". Olen sama; aika ei kulje 

ohitseni. Minä olen Mestari, joka puhuin teille monissa paikoissa ja monin tavoin Juudeassa Ikuisesta 

Totuuden Valtakunnasta. Sinä sen sijaan olet muuttunut. Maailman itsekkyys ja pahuus ovat myrkyttäneet 

sydämenne, ja joskus tunnette itsenne kelvottomiksi läsnäololleni. Olen tullut, koska rakastan teitä, ja 

haluan teidän korjaavan tapanne ja taistelevan henkisen edistyksenne puolesta. 

28 Älkää tuhlatko aikaa, jonka annan teille. Katsokaa ja rukoilkaa, niin minä kerron teille, miten 

toimia. Rakastakaa ja saatte iloa, luokaa rauhaa ja tunnette, että elämä maan päällä on heijastus ikuisesta 

kodista. 

29 Muistakaa, etten ole tullut antamaan teille aineellisia rikkauksia, vaan pyytämään teitä elämään 

luopumisen ja nöyryyden hengellistä elämää. Ja jälleen sanon teille: "Joka haluaa seurata minua, ottakoon 

ristinsä ja seuratakoon minua." Tämä risti ei ole raskas, jos osaatte kantaa sen kärsivällisesti ja rohkeasti, 

ja vakuutan teille, että ette enää pysty elämään ilman sitä, siinä määrin, että jos sen suloinen taakka 

otettaisiin teiltä pois, pyytäisitte Minua asettamaan sen uudelleen päällenne, vaikka tuntisitte sen olevan 
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suurempi kuin ennen. Syynä tähän on se, että olette ymmärtäneet teille antamani tehtävän merkityksen ja 

sen, että risti on pelastuksenne. 

30 Koska olen muokannut kaiken maan päälle luodun ihmisen virkistykseksi, käyttäkää sitä aina 

hyödyksenne. Älkää kuitenkaan unohtako, että sisällänne on ääni, joka osoittaa teille rajat, joiden 

puitteissa voitte hyödyntää kaikkea, mitä luonto tarjoaa teille, ja teidän tulisi totella tätä sisäistä ääntä. 

Aivan kuten sinä tavoittelet kotia ruumiillesi, suojaa, ravintoa ja tyydytystä, jotta olemassaolosi olisi 

miellyttävämpi, sinun pitäisi antaa sielullesi se, mitä se tarvitsee hyvinvointinsa ja ylöspäin suuntautuvan 

kehityksensä vuoksi. Jos se tuntee vetoa korkeammille alueille, missä sen todellinen koti on, anna sen 

kohota. Älä pidä häntä vankeudessa, sillä hän etsii Minulta ravintoa ja voimaa. Kerron teille, että joka 

kerta, kun annatte hänen vapauttaa itsensä tällä tavoin, hän palaa iloisesti takaisin ruumiilliseen kuoreensa. 

31 Tällä tavoin valmistaudutte täyttämään hengen lait ja ne lait, jotka ohjaavat elämää maan päällä. 

32 Minä huolehdin kaikista olennoista, ja kun olen sanonut teille: "Linnut eivät kylvä eivätkä leikkaa, 

eivätkä ne kehrää, ja silti niitä ruokitaan ja ne puetaan niin suurella rakkaudella" - miksi sitten epäilette 

voimaani, te, jotka olette suosittuja lapsia? Päivittäisen elannon hankkimisen keskellä älkää unohtako, että 

on olemassa Isä, joka on huolissaan teistä ja joka ei koskaan anna teidän kadota. Kerron teille myös, että 

jos noudattaisitte käskyjäni, elämänne kamppailu olisi vähemmän murheellista, sillä silloin elämänne 

elättäminen ei vaatisi teiltä niin paljon vaivaa, ja koettelemustenne hetkellä kokisitte ihmeitä. 

33 Ensimmäisenä aikakautena Israelin kansa kävi läpi suuria vaikeuksia, ja kun Mooses näki 

epätoivon, joka valtasi väkijoukon leivän puutteen vuoksi, hän sanoi heille: Rukoilkaa, että Herra olisi niin 

ystävällinen, että lähettäisi ruokaa kansalleen. Mooses rukoili ja odotti kärsivällisesti ja luottavaisesti 

jumalallista tahtoa. Ja vastauksena ja palkkioksi tuon miehen uskosta manna putosi alas tyydyttämään 

kansan tarpeet. Näin tein selväksi, että olin kuullut heidän rukouksensa ja että olin hänen kanssaan. 

34 Nyt olen kertonut kansalleni, että jälleen kerran heitä kohtaavat vierailut, että ihmisten tuska tulee 

olemaan suurta ja että leipä ei riitä ruokkimaan ihmisiä; että maa, joka tänään on vielä hedelmällinen, tulee 

joksikin aikaa olemaan hedelmätön ja että tulette näkemään tuskaa, nälkää ja turmelusta kaikkialla. Kurjat 

miesten ja naisten kulkueet kulkevat ovelta ovelle anoen rakkauden lahjaa. Malja on hyvin katkera, mutta 

jos osaatte rukoilla, pöytäänne tulee leipää, ja teillä on lohtua itsellenne ja lähimmäisillenne. 

35 Rukouksella ja rakkauden toiminnalla vedätte puoleenne hyviä henkiä, jotka suojelevat teitä. Jos 

haluatte tuntea olevanne hyvin lähellä Minua, teidän on uudistuttava hengellisesti, ja silloin otan 

kunniapaikan pöydässänne. Sinulta ei tule puuttumaan välttämättömyyksiä, ja varmistat, että lähimmäisesi 

pääsevät osallisiksi samasta armosta. 

36 Eikö teillä ole tarpeeksi rakkautta suojellaksenne lähimmäistänne koettelemuksen hetkellä? Aivan 

kuten minä olen tullut teidän luoksenne, teidän on mentävä lähimmäistenne luo ja tehtävä heille, mitä 

minä olen tehnyt teille. Kerron teille jälleen kerran, että pienen joukon työntekijöiden kautta, jotka lähtevät 

aidosti vilpittömästi levittämään oppiani, Työni tulee tunnetuksi ja jää ankkuroitumaan niiden sydämiin, 

jotka myöhemmin ovat pioneerejani kaikissa kansakunnissa. 

37 Tiede ei ole juurtunut sinuun. Näen, että teillä on nöyrä mieli, ja siksi olen valinnut teidät. Olen 

antanut teille Sanani, jotta saisitte todellisen tieteen omaksenne, sillä ihmisten tietämys ei voi parantaa 

ihmiskuntaa piinaavaa pahuutta. Se valo, se tiede, josta ihminen on niin ylpeä, ei käännä sydämiä eikä 

pelasta sieluja. 

38 Sanaani, joka tällä hetkellä virtaa runsaasti äänenkantajien kautta, ette enää kuule tässä muodossa 

vuoden 1950 jälkeen. Vain ne, jotka nousevat hengellisesti todellisen varustuksen avulla, saavat 

inspiraationi, ja kun he puhuvat nimessäni, he löytävät uskon. Henkinen uudistuminen ja henkistyminen 

on se, mitä tehtävänne edellyttää, jotta voitte tehdä ihmeitä. Aina kun olen käyttänyt sinua välineenä 

sairaan parantamiseen, olen ottanut huomioon varustautumisesi. Teidän ei aina tarvitse nähdä liikaa vaivaa 

vakuuttaaksenne lähimmäisenne tästä totuudesta, sillä tulette huomaamaan, että monet tuntevat uskoa heti 

ensimmäisestä hetkestä lähtien, ja toiset tunnustavat nöyrästi, että juuri Sanani jumalallinen voima paransi 

heidät. 

39 Teidän on keskityttävä sydämenne sisimpään ja muodostettava ajatustenne yhteenliittymässä 

yhtenäinen henki, jotta rukouksenne putoaisi kuin kristallinkirkas vesi tämän kasvattamanne nuoren 

pienen puun jalkoihin. Pensas muuttuu sitten mahtavaksi puuksi ja antaa teille runsaasti hedelmää, jolla 

voitte ravita itseänne koettelemusten aikana. 
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40 Älkää olko huolissanne siitä, että ette voi ottaa Minua vastaan loistokkaasti ja prameasti tai suurilla 

seremonioilla. Nöyryytenne ja yksinkertaisuutenne ovat paras ympäristö, jonka voitte tarjota 

ilmentymälleni. Haluan sieluja, sillä heitä minä etsin; heidän vuokseen tulin maailmaan toisena aikana, ja 

heidän vuokseen annoin Vereni. 

41 Minä olin se, joka osoitin paikan ja hetken, jolloin tulin ihmisolennoksi tuolloin. Määrittelin myös 

paikan ja ajan, jolloin tulisin ihmisen luo kolmannella aikakaudella. Kaikki oli valmisteltu täydellisen 

oikeudenmukaisesti ja viisaasti. Uuden maan oli määrä todistaa uutta tuloani. Länsi oli määrä valaista 

Läsnäoloni loistolla. Kuuntele: Kauan sitten maasi pohjoisosassa (Meksikossa) asui suuri kansanheimo, 

josta nousi profeetta, joka oli valoni innoittama. Hän lähti liikkeelle ja johti tuon kansan kauniiseen 

maahan, jonne hänen oli määrä perustaa kaupunki. Miellyttävän lupauksen vuoksi nämä heimot lähtivät 

liikkeelle siinä toivossa, että he voisivat osoittaa olevansa tuon armon arvoisia. He kulkivat läpi 

aarniometsien, ylittivät aavikoita ja kiipesivät vuorille. Mikään ei pysäyttänyt heitä, ja jos he kohtasivat 

matkallaan esteitä, usko auttoi heitä voittamaan ne, kunnes he saapuivat - kuten ensimmäisen aikakauden 

israelilaiset - luvattuun paikkaan, joka oli kuva Kanaanista, israelilaisten luvattua maata, maata, jossa 

maitoa ja hunajaa virtaa. 

42 Ymmärtäkää, että yksikään puun lehti ei liiku ilman minun tahtoani, eikä mikään ole vierasta 

jumalallisille neuvoilleni ja suunnitelmilleni. 

43 Tuo heimo, jota innoitti usko lupaukseen, joka oli täyttynyt, rakensi kaupunkinsa ja tarjosi siinä 

Jumalalleen alkukantaisen palvontansa; se rakensi kotinsa ja antoi valtakunnalleen loiston, joka loistossaan 

muistutti Salomon valtakunnan loistoa. Tuo maa oli lupausten mukaan vaurauden ja onnen maa. Mies oli 

vahva, nainen oli siro ja hellä, ja molemmat olivat kauniita. Mutta tuli aika, jolloin tämän kansan oli määrä 

tuntea Kristuksen, Herransa, nimi ja työ; ilosanoma tuli heille vieraiden miesten suusta, jotka tulivat 

valtameren takaa ja jotka he olivat jo nähneet unissaan. Hyvin suuri oli niiden tehtävä, jotka toivat 

opetukseni valon näille maille. Mutta totisesti sanon teille, että hyvin harvat osasivat toteuttaa rakkauden, 

armon ja inhimillisyyden lakia, jota opetukseni suosittelivat, sillä enemmistönä nuo ihmiset antoivat 

ahneuden hallita itseään unohtaen kaikki veljeyden periaatteet ja vuodattaen viattoman veren virrat 

kaapatakseen kaiken, mitä heidän silmänsä näkivät. 

44 Valloittajat kukistivat tuon kansan epäjumalat ja saivat heidät pilkkaamaan Jumalaa, jonka he 

paljastivat heille niin epäoikeudenmukaisesti ja julmasti. Voisivatko nuo epäjumalanpalvojat tällaisten 

epäinhimillisten tekojen kautta tunnistaa Kristuksen, rakkauden Jumalan, joka ei ota kenenkään henkeä 

vaan antaa omansa pelastaakseen juuri sen, joka on häntä loukannut? - Nuo heimot joutuivat orjuuteen ja 

vahvemman vallan alle, aivan kuten Israel oli ensimmäisellä aikakaudella joutunut faraoiden ja keisarien 

ikeen alle. Nämä olivat tuskan, katkeruuden ja kyynelten aikoja, jotka kohdistuivat tuohon kansaan, ja 

sitten, kun heidän valituksensa kaikuivat taivaassa, he vetivät päälleen Marian, maailmankaikkeuden 

hyväntahtoisen Äidin, rakkauden kuin äärettömän hyvyyden vaipan. 

45 Herkkyytensä vuoksi näiden ihmisten kohtalona oli palvoa Mariaa, sillä kun he tunnistivat ja 

rakastivat tätä jumalallista totuutta, he löysivät taivaan hengelliset tikapuut, jotka johdattavat sielut 

luokseni. 

46 Ja keitä nämä ihmiset ovat? - Se on teidän, joka on kamppailujensa ja pitkän kehitysmatkansa 

jälkeen kokenut kolmannen aikakauden tulon toisen tulemiseni myötä. 

47 Se on elävä Sanani, jota parhaillaan kuulette, jotta voitte sen avulla tuhota kaiken fanaattisuuden ja 

epäjumalanpalveluksen, jolla olette saattaneet ympäröidä nimeni. Opetan teille Jumalan palvontaa, jonka 

kautta voitte etsiä Minua hengestä henkeen. Tästä kansasta tulee hyvin suuri ja hengeltään vahva, kun se 

elää ja harjoittaa Jumalan palvontaa, jota minä opetan heille. Silloin se pystyy poistamaan valheellisuuden 

ja viemään muille maille kansojen odottaman henkistymisen ja valon sanoman. 

48 Tämä kansa valmistautuu siihen taisteluun, jossa oikeudenmukaisuuteni johtaa ideologioiden, 

uskontunnustusten ja oppien suurta taistelua. Kaikki tulevat hämmästymään kuullessaan pyörremyrskyn 

keskellä rauhallisen ja varman äänen, joka on opetuslasteni ääni, jotka täyttävät hengellisen veljeyden 

tehtävänsä. 

49 Sillä välin ymmärtäkää, että niin kauan kuin ihmiset eivät saavuta täydellistä hengellisyyttä, he 

tarvitsevat aineellisia kirkkoja ja heidän on asetettava silmiensä eteen veistoksia tai kuvia, jotka tekevät 

läsnäoloni heille havaittavaksi. 
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50 Ihmisten hengellisyyden tai materialismin astetta voi mitata heidän uskonnollisen palvontansa 

luonteesta. Materialisti etsii Minua maallisista asioista, ja jos hän ei saa nähdä Minua halujensa 

mukaisesti, hän esittää Minua jollakin tavalla saadakseen tunteen, että hänellä on Minut edessään. 

51 Se, joka ymmärtää Minut Henkenä, tuntee Minut sisällään, itsensä ulkopuolella ja kaikessa, mikä 

ympäröi häntä, koska hänestä on tullut oma temppelini. 

52 Olen aika ajoin antanut teille yhä kehittyneempiä ilmoituksia, joita ihmiset eivät ole kyenneet 

käsittämään, koska he ovat luoneet ympärilleen yhä enemmän epäjumalanpalvelusta. Tuolla Toisella 

kerralla sanoin opetuslapsilleni: "Näettekö, kuinka suuri, majesteettinen ja upea Jerusalemin temppeli on? 

Eikä siitä jää kiveäkään toisen päälle." Sanani toteutui, sillä poistin opetuksellani kaiken 

epäjumalanpalveluksen ja pyhäinhäväistyksen, jota siellä tapahtui. Lupasin rakentaa sen uudelleen 

"kolmessa päivässä", mikä toteutuu juuri nyt tässä "Kolmannessa ajassa", jolloin rakennan ihmisten 

sydämeen uuden temppelin, uuden pyhäkön, joka rakennetaan ihmisten sielun puhtaimmalle perustalle. 

53 Tunnistakaa armoni Isänä, kun näette - heti kun epäjumalanpalveluksen alttari romahtaa - kuinka 

Sanani jo odottaa teitä ja uusi valo valaisee polkunne, jotta ette jäisi pimeyteen. 

54 Älkää yllättykö älkääkä närkästykö, kun kerron teille, että kaikki uskontojenne loistokkuus, voima 

ja mahtipontisuus katoavat, ja että - kun tämä tapahtuu - hengellinen pöytä on jo katettu, josta rakkautta ja 

totuutta nälkäiset joukot tulevat syömään. 

55 Monet ihmiset - kun he kuulevat nämä sanat - kieltävät, että ne ovat Minun. Mutta sitten kysyn 

heiltä, miksi he ovat närkästyneitä ja mitä he oikeastaan puolustavat? Heidän elämänsä? Sitä minä 

puolustan. Minun lakini? Minäkin valvon sitä. 

56 Älkää pelätkö, sillä kukaan ei kuole puolustaessaan asiaani; vain paha kuolee, sillä hyvyys, totuus 

ja vanhurskaus säilyvät ikuisesti. 

57 Ihmiset, mikä on se ääni, jonka kuulette sydämenne pohjasta, mille poluille se johdattaa teidät ja 

miksi pyydätte sitä? Tiedän, miksi seuraatte minua: Koska tiedätte, että ääni, jonka kuulette, on Jumalanne 

ääni, jota olette etsineet kautta aikojen ja evoluutionne monissa muodoissa. 

58 Te kaikki tiedätte, että tämä ääni, joka tunkeutuu olemuksenne syvimpään sisimpään, on Isänne 

ääni, sillä Hän kohtelee teitä kuin lapsia, kuin pieniä lapsia täydellisellä rakkaudella. 

59 Näytän itseni teille rakastavana Isänä, nöyränä Mestarina, joka ei ole koskaan välinpitämätön 

kärsimyksiänne kohtaan ja joka on aina lempeä ja armollinen epätäydellisyyksienne suhteen, sillä olette 

aina pieniä lapsia silmissäni. 

60 Minun on tuomittava teidät, kun näen, kuinka luodut, jotka on luotu niin suurella rakkaudella ja 

jotka on tarkoitettu ikuiseen elämään, etsivät itsepäisesti kuolemaa maan päällä välittämättä hengellisestä 

elämästä eikä heillä ole halua tuntea niitä täydellisyyksiä, joita tuo olemassaolo pitää sisällään. 

61 Tutkikaa sanaani, jotta ymmärtäisitte, että siinä on minun lakini ja että se on siksi kuninkaan sana, 

jota ei koskaan peruta. Teidän ei myöskään pitäisi perääntyä polulla, kun otatte huomioon, että kannatte 

hengessänne Sanaani, joka on laki, ja että ruumiinne on alisteinen hengellenne. Kuunnelkaa siis enemmän 

omantunnon ääntä, jossa minä olen läsnä, ettekä lihan ääntä. 

62 Jumalallinen Sanani laskeutuu sieluunne, ja tunnette olevanne täynnä hengellistä voimaa. Jos tämä 

sana olisi kuitenkin väärä, sielusi ei koskaan tuntisi oloaan tyydytetyksi sen kuultuaan, etkä kokoontuisi 

uudelleen odottamaan sitä samalla halulla kuin nyt. 

63 Minä olen aamunkoitto, joka on julistanut ihmisille uutta aikaa, jolloin heidän henkensä näkee 

valaistun polun, joka johtaa luokseni. Tiedätkö, millä tikapuilla täydellisyyden tikkailla olet? Tiedätkö, 

oletko hengellisesti korkealla vai oletko vajonnut pahan valtakuntaan? Totisesti sanon teille, että kukaan 

teistä ei pystyisi vastaamaan tähän kysymykseen tyydyttävästi. 

64 Älkää ajatelko, että sielunne, kun se on inkarnoitunut ja elää maan päällä, on rajoituttava elämään 

aineellisessa olemassaolossa. Ei, teidän kaikkien pitäisi tietää, että jo maallisen oleskelunne jälkeen voitte 

asua hengellisesti valon alueilla, joissa on valtakunta, jossa kerran ikuisesti asutte. 

65 Sielu ylläpitää itseään maan päällä vain heikon tukensa avulla, joka on ruumis, joka palvelee sitä, 

jotta se voi elää maailmassa ja ottaa vastaan opetuksia tai koettelemuksia, joita Isä lähettää sille sen 

hyväksi. Vaikka sovituksen aika maailmassa olisi kuinka pitkä ja surullinen tahansa, älä koskaan pidä sitä 

vankilana. Ketään ei ole tuomittu kuolemaan, päinvastoin, sanon teille, että teidän kaikkien on määrä elää. 
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Jokainen luotu olento sai elämänsä alussa Luojalta suukon, joka oli vastalääke pahaa vastaan ja panssari 

väijytyksiä vastaan. 

66 Minä olen olemassaolonne syy, joten ymmärtäkää, että alkuperänne on hyvässä. Jos menneisyytesi 

maan päällä on ollut epärehellinen, syntinen tai jollakin tavalla laini ulkopuolella, anna omantuntosi nyt 

loistaa, nouse uuteen elämään ja jätä taaksesi polku, jolla maallisten nautintojen väärinkäyttö johti siihen, 

että jouduit paheiden ja tuskan vaikutuksen alaiseksi. Etsikää Jeesuksen kautta antamastani esimerkistä 

sielunne valaisevaa tietä; sillä minun maanpäälliset askeleeni, työni ja sanani olivat täydellinen oppi ja 

kuva ikuisesta elämästä, jonka jätin perinnöksi ihmishengelle. 

67 Sinut on voideltu parantavalla balsamillani ja anteeksiannollani. Tunne Minut, oi pieni lapsi, sillä 

se tieto, joka sinulla on Minusta, on vielä hyvin vähäistä. Se, mitä kerron teille opetuksessa, ei ole kaikki, 

mitä minulla on teille paljastettavana. Tulkaa väsymättä luokseni, ja elämän kirja avataan silmienne 

edessä. 

68 Olette jo saaneet ensimmäisen testamentin, lakini ja läsnäoloni Mooseksen aikana. Olette saaneet 

myös toisen testamentin toisella aikakaudella, jonka Kristus on testamentannut ihmisille Jumalallisen 

Sanansa kautta. Nyt saatte suoraan Hengeltäni Kolmannen testamentin, jotta näiden kolmen ilmestyksen 

yhdistymisen myötä teistä voi tulla Kolmannen aikakauden suuria opetuslapsia. 

69 Ihmiset, kun kuuntelette Minua, joudutte hurmioon ja näette Läsnäoloni hengellisissä kasvoissa. Se 

ei ole aistinne, jotka näkevät Minut näillä kasvoilla, eikä se ole mielikuvituksenne teeskentelyä: se on 

uskoa, jolla kuuntelette Minua, se on henkistymistä ja kohoamista tällä hetkellä. Täällä te tunnette rauhani, 

mutta kuinka lähellä teitä ovatkaan ne, jotka aiheuttavat tuskaa. He ovat vallanhimoisia, jotka voittaakseen 

eivät epäröi tappaa lähimmäisiään. Valmistautukaa taisteluun, jotta nämä oppisivat pian, ettei heidän 

pitäisi tavoitella korkeaa asemaa, joka perustuu väärään perustaan, sillä jumalallinen oikeus tuhoaa kaiken 

mitättömän. 

70 Sairaat ihmiset, tulkaa minun luokseni, minä parannan teidät. Anna nälkäisen tietää, että odotan 

häntä. Murhaaja, jonka suonissa virtaa viha, tule luokseni, sillä minä muutan hänen pimeän 

hämmennyksensä valoksi ja hänen katkeruutensa hyvinvoinniksi. Tulkaa kaikki kuuntelemaan Minua ja 

valmistautukaa sieluihinne, sillä vuoden 1950 jälkeen alkaa Valon valtakunnan loisto. Tänään olette vasta 

siemen, huomenna teistä tulee kasveja, ja lopulta teistä tulee rakkauden hedelmiä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 126  
(julistettu vuonna 1944) 

1 Keneltä kuuluu ääni, joka tunkeutuu sydämesi pohjalle? Mihin se johtaa sinua ja miksi kaipaat 

sitä? - Etsitte sitä, koska löydätte siitä Hänen läsnäolonsa, joka on sinnikkäästi etsinyt ihmisiä. Ja koska 

hengelläsi on tarve palvoa Jumalaansa, kun se tuntee Hänet lähellään, se ei enää halua erottautua Hänestä. 

2 Ihmiset tulevat monin tavoin etsimään Minua. Maan päällä on erilaisia uskonnollisia yhteisöjä, ja 

niissä ne, jotka tuntevat Minut lähimpänä, ovat niitä, joilla on suurempi hengellisyys, niitä, jotka kylvävät 

rakkautta harjoittaessaan toimintaansa. 

3 Ääneni on Isän ääni, koska se hyväilee sinua. Minun sanani on Mestarin sana, koska se opastaa 

teitä. Pidän teitä pikkulapsina ja lapsioppilaina, ja siksi annan teille huolenpitoni. 

4 Tiedän, että tätä muotoa, jossa kommunikoin kanssanne, tätä sanaa, jonka annan teille tällä 

hetkellä, monet vastustavat ja kieltävät sen. Mutta tiedän myös, että sen jälkeen se ymmärretään ja siihen 

uskotaan. Silloin valoni alkaa loistaa kirkkaasti ihmisten sydämissä. Tämä aika on kuin uusi päivä 

ihmiskunnalle. Mutta ei siksi, että Jumalallinen Valo loistaa aiempaa voimakkaampana, sillä se on 

muuttumaton. Syynä on se, että henkesi silmät avautuvat ja näkevät totuuden. 

5 Tänä päivänä tapaan ihmiskunnan, joka on hengellisesti heikentynyt, koska se on käyttänyt väärin 

vapaan tahdon lahjaa. Suunnittelin oikeudenmukaisuuden, rakkauden, laupeuden ja hyvyyden tien. 

Ihminen on luonut toisen näennäisen valon, joka on johtanut hänet tuhoon. 

6 Kun tulen takaisin, Sanani näyttää teille juuri sen tien, jota ette halunneet kulkea, ja olisi 

epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta, jos joku sanoisi, että tämä opetus saa teidät hämmentyneiksi tai 

apaattisiksi. 

7 Valoni loistaa äärettömyydestä sieluihin ja saa teidät tunnistamaan selkeämmin luomanne polut - 

joko siirtyä pois minusta tai etsiä minua. Liikkukaa kohti Minua, kohti täydellistä. Vain ne, jotka nousevat 

vuoren huipulle, voivat tietää, kuinka paljon he ovat jättäneet alleen, kuinka paljon he ovat edistyneet ja 

kuinka paljon he ovat vapautuneet. Luuletko, ihmiskunta, että minä - koska olet vajonnut niin alas - en 

etsisi sinua ja pelastaisi sinua synnistäsi? Täällä sinulla on minun läsnäoloni, minä parannan haavasi ja 

kuivaan kyyneleesi, lohdutan sinua ahdistuksissasi ja olen kanssasi yksinäisyydessäsi. Keskustelen henkesi 

kanssa saadakseni sinut tuntemaan jumalallisen suudelmaani. 

8 Rakkauteni vetää pois suosta ne, jotka ovat siihen pudonneet, ja pelastaa heidät, sillä hekin ovat 

tulleet esiin jumalallisesta kohdusta täyttääkseen rakkauden tehtävän. 

9 Ymmärtäkää, että aina kun lankeatte erehdykseen, etsitte kuolemaa tajuamatta, että teidät on luotu 

elämään. Te juoksette kärsimyksen maljan perässä, vaikka olen kylvänyt elämäänne suuria iloja ja 

todellista autuutta. 

10 Katsokaa, ihmiset, kuinka erilainen Oikeuteni on kuin mitä kuvittelette, jos luulette, että 

Hallitsijani sauva putoaisi päällenne tuhoamaan teidät, koska ette totelleet lakejani. Olen kutsunut ne, jotka 

ovat tahranneet itsensä eniten, antamaan heille kauniita tehtäviä ja jaloja tehtäviä, jotka tekevät heistä 

arvokkaita muiden kanssa ja pelastavat heidät virheistään. Tämä siunattu työ tulee tunnetuksi tekojen 

kautta, ja jotta voisitte olla niiden joukossa, jotka ovat esimerkkinä muille, teidän on valmistauduttava 

hengellisesti. 

11 Asetan Sanani, joka on laki, oppi ja siemen, henkeenne, en "lihaanne". Henki on taloudenhoitaja, 

vastuullinen. Jos säilytätte tätä Sanaa siellä, se ei putoa tyhjyyteen eikä kärsi turmeltumisesta. 

12 Minä olen aamunkoitto, joka alkaa loistaa tänä aikana, ja te olette ensimmäisten joukossa 

heräämässä tähän aamunkoittoon. Kyse ei ole uudesta valosta, vaan samasta valosta, joka on aina valaissut 

omatuntonne. Ääni, joka sanoo teille tänään: "Nouskaa luokseni henkistymisen kautta", on sama ääni, joka 

kerran sanoi teille: "Pysykää hyvyydessä, niin teidät pelastetaan", ja joka sanoi teille: "Rakastakaa 

toisianne". Tämä henkinen polku, josta nyt puhun teille, on sama, jonka tein tunnetuksi Jaakobille 

kaukaisina päivinä, kun paljastin hänelle tikapuut täydellisyyteen. Taivaan tikapuut seisovat jokaisen 

sielun edessä polkuna, joka kutsuu teitä nousemaan ylös. Lähtökohtanne on tämä ihmisten maailma, mutta 

sen alapuolella on vielä kuiluja, joita en kuitenkaan ole luonut. Ylöspäin on äärettömän monta askelmaa 

kuin kukkulalla, joka johtaa henkistymisen huipulle. 
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13 Kuka tuskin on ensimmäisellä askelmalla? Kuka kuilun pimeydessä? Kuka on korkeimmalla 

tasolla? - Nämä ovat salaisuuksia, jotka vain Minun oikeudenmukaisuuteni tietää. 

14 Lähetän teidät tasaiselle maalle, laaksoon, aloittamaan vaelluksenne siellä, ja näytän teille 

horisontissa vuoret, jotka teidän on kiivettävä. 

15 Huomatkaa, miten tämä opetus on hyödyksi sielullenne, sillä kun ruumiin aineet lähestyvät päivä 

päivältä hieman enemmän maan syliä, sielu sitä vastoin lähestyy yhä enemmän ja enemmän ikuisuutta. 

16 Ruumis on pohja, jossa sielu lepää niin kauan kuin se asuu maan päällä. Miksi antaa sen (ruumiin) 

tulla kahleeksi, joka kahlitsee, tai tyrmäksi, joka vangitsee? Miksi annat sen olla elämäsi peräsimessä? 

Onko oikein, että sokea opastaa sitä, jonka silmät näkevät? 

17 Minä olen se, joka teen elämän teille tunnetuksi sen kaikissa vaiheissa. Se palvelee sekä kehon että 

sielun säilymistä. Se, joka täyttää hengen ja ihmisen lait, on omistanut koko elämänsä Luojalle. 

18 Minä olen edelläkävijänne, kun olette tulossa hengelliseen kotiin. Menen aina ennen sinua. 

Sielunne ei saa koskaan vaipua joutilaisuuteen, vaan se pyrkii aina ottamaan uuden askeleen henkisen 

edistyksen tiellä, joka on täydellisyys. 

19 Älkää tyytykö sanomaan: Minä uskon Herraan. 

- näytä uskosi siihen, mitä teet. Älkää vain sanoko sanoin: "Rakastan Isää" - koetelkaa itseänne, jotta saatte 

selville, rakastatteko Minua todella. 

20 Olen puhunut teille, ja sanani on voitelua. Olen siis kutsunut teidät opettajiksi. 

21 Miksi ihmiset arvioivat Minua yhä enemmän väärin, vaikka uudet edistysaskeleet ovat valistaneet 

ihmismieltä? - Koska he ovat pyrkineet vaalimaan vain tieteen puuta, he ovat laiminlyöneet sielun 

täydellisyyden. 

22 Kerran sanoin teille: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen." Mutta jopa rukous, joka 

on kieli, jota Henki käyttää puhuakseen Herransa kanssa, on unohdettu. Se on kieli, jota tämän ajan 

ihmiset eivät tunne. 

23 Kun he tuntevat tarvetta rukoilla, he eivät löydä sanoja ilmaistakseen itsensä Minulle. Ymmärrän 

kuitenkin täydellisesti, mitä kaikki pyytävät ilman sanoja tai edes ajatuksia. Mutta kun Henkeni vastaa 

heille, he eivät ymmärrä Minua, koska he eivät ole valmistautuneet. Silloin heidän Mestarinsa ääni, jonka 

pitäisi olla heille tuttu, on heille tuntematon. 

24 Jos ihmiskunnalle opettamaani rukousta olisi sovellettu puhtaalla sydämellä, ihmiset sukupolvesta 

toiseen olisivat saavuttaneet korkeamman henkisyyden joka kerta kuullakseen ääneni. Silloin heidän 

henkinen yhteytensä Jumalaan palvelisi heitä tällä hetkellä luomaan rakastavamman, 

oikeudenmukaisemman ja todellisemman maailman kuin se, jonka he ovat luoneet materialismillaan. 

25 Miksi olette uskoneet, että spiritualismi (oppi henkistymisestä) on jotakin, joka vastustaa 

aineellisen elämänne kehittymistä? Milloin olen tuominnut tieteenne, kun sitä on sovellettu ihmiskunnan 

hyväksi? Jos joku uskaltaisi sanoa näin, hän ei olisi oikeudenmukainen Isäänsä kohtaan. 

26 Hengellistymisen kautta ihminen saavuttaa sellaisen kohoamisen asteen, joka antaa ihmiselle 

mahdollisuuden vastaanottaa ajatuksia, jotka ylittävät sen, mitä hänen mielensä voi käsittää, ja saada 

valtaa aineelliseen. 

27 Miettikää hetki: Jos sielun hengellistä kohottamista harjoitetaan tutkimalla aineellista 

luomakuntaa, jonka luonto tarjoaa teille, tai mitä tahansa muuta inhimillistä päämäärää, voitte kuvitella, 

millaisia hedelmiä voisitte korjata, jos löytönne eivät olisi vain älyllisen tutkimuksen tulosta, vaan jos 

osallistuisitte myös hengelliseen ilmestykseen, jonka Hän, joka on luonut kaiken, antaisi teille. 

28 Katsokaa ja rukoilkaa, sanon teille jälleen, jotta oppisitte tunnistamaan ääneni, jotta inspiraationi 

voisi tulla luoksenne ja jotta ymmärtäisitte sen, sillä minulla on vielä monta oppituntia, jotka minun on 

annettava teille. 

29 Pelastan sinut haaksirikostasi. Minä olen majakka, joka loistaa pimeydessä. Etsikää Minua, 

luottakaa Minuun, ja autan teitä muuttamaan elämänne rauhan, hyveellisyyden ja henkisen kohoamisen 

maailmaksi. 

30 Jakakaa kanssani ilo, joka täyttää Henkeni joka kerta, kun istutatte yhden puun, joka antaa varjonsa 

ihmisille. Seitsemän kokoontumispaikkaa avasi ovensa vuonna 1944, ja ne edustavat niitä seitsemää 

paikkaa, jotka Roque Rojas perusti vuonna 1866. Mutta jos nuo ensimmäiset olivat jakautuneita eivätkä 

osanneet elää sopusoinnussa toistensa kanssa, teidän pitäisi toisaalta suorittaa tehtävänne kuuliaisesti ja 
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veljellisesti. Ottakaa esimerkkinä kuudennesta kokoontumispaikasta, josta nousitte, ja pysykää uskollisina 

käskyilleni. Tee seitsemästä yksi suojaava varjo ja anna kaikille samat hedelmät. Ennen kuin sydämenne 

vannovat valan seurata minua, koettelen teitä, puhdistan teidät ja vahvistan teitä niin, että 

päättäväisyytenne on murtumaton ja että omatuntonne kertoo teille, että tämä vala on kirjoitettu ennen 

Uuden Liiton arkkia. 

31 Liitto, jonka teet kanssani, ei ole maallinen velvoite, vaan hengellinen tehtävä, jonka olit valmis 

ottamaan vastaan Isältäsi - siltä, joka on luonut kaiken luodun. Näytän sinulle, miten voit täyttää henkisen 

tehtäväsi. Mutta kehotan teitä myös täyttämään jokaisen sitoumuksenne ja lupauksenne inhimillisissä 

asioissa, jotta teidät tunnettaisiin henkenne totuudellisuudesta ja sydämenne vilpittömyydestä. Anna 

kylläsi olla aina "kyllä" ja eisi olla aina "ei". Silloin sinun uskotaan pitävän lupauksesi tiukasti kiinni. Älä 

koskaan riko pyhää liittoa, kuten avioliittoa, vanhemmuutta tai ystävyyttä. 

32 Jos inhimillisten velvollisuuksien ja lupausten kieltäminen aiheuttaa niin suurta kärsimystä, mitä 

tapahtuu, kun käännätte selkänne hengelliselle tehtävälle, johon olette sitoutuneet Herralle? On totta, että 

asiani vaatii luopumisia ja uhrauksia, mutta samalla kerron teille, että se on ihanne, joka ei koskaan petä 

sitä tavoittelevaa. Se, joka saavuttaa päämäärän, saavuttaa kuolemattomuuden. Nyt sanon teille: Tutkikaa 

Sanaani perusteellisesti, jotta ette muodosta erillistä ryhmää maan päällä. Saavuta sellainen ymmärryksen 

ja varustautumisen aste, että voit elää hengellisesti kaikkien kanssa etkä erillään. Opetukseni ei halua 

kylvää eripuran siemeniä. 

33 Lähestyy aika, jolloin totuus, järki ja valo voittavat vallan, väkivallan ja pelon. Mutta milloin 

ihminen pystyy Kristuksen tavoin sanomaan: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta", ja ymmärtääkö 

hän, että maalliset hyödykkeet ovat ohimeneviä - menettämättä mitään siitä, mitä on luotu, ja käyttää 

kaiken oikeassa suhteessa. Ymmärtäkää, että todellinen voima on hengellisessä, että maan valta, sen 

turhamaisuus, sen loisto ja sen tieteen loisto, vaikka sen valtakausi kestäisi kuinka kauan tahansa, alistuu 

ikuisuuden edessä. 

34 Väärän suuruuden tavoittelun kautta ihmiskunta on kärsinyt monia pettymyksiä, ja totisesti sanon 

teille, että se tulee kärsimään vielä suurempia pettymyksiä. Mitä ihmisille tapahtuu, kun heidän 

omatuntonsa - joka on heidän tuomarinsa - herättää heidät ja he tarkastelevat tekojaan? Heidän tuskansa 

on julmaa, heidän katumuksensa suuri, ja sitten heidän reaktionsa on etsiä hengellinen tapa sovittaa 

rikkomuksensa. Tätä aikaa leimaa uskonnollinen ylilyönti, joka saavuttaa fanaattisuuden korkeimman 

tason. Tätä seuraavat taistelut ja "taistelut" uskonnollisten yhteisöjen ja lahkojen välillä. Teidän on 

kuitenkin pysyttävä valppaana ettekä saa odottaa, että taistelun melu säikäyttää teidät, sillä silloin ette 

tiedä, missä taisteluvälineenne ovat. Katsokaa, kuinka olen parhaillaan lisäämässä näiden 

kokoontumispaikkojen - joita kutsun symbolisesti "puiksi" - määrää, jotta niiden oksat voivat levitä ja 

tarjota hedelmänsä. 

35 Rakennan parhaillaan Pyhän Hengen temppeliä. Mutta kun tämä on rakennettu, ei ole enää 

kokoontumistaloja, kirkkoja ja pyhiinvaelluskohteita, tai ne ovat menettäneet olemassaolonsa syyn, 

samoin kuin uskonnolliset symbolinsa, riitit ja perinteet. Silloin tunnette suuruuteni ja läsnäoloni, 

tunnustatte kirkoksi maailmankaikkeuden ja palvonnaksi rakkauden lähimmäiseenne. Luontoäidin rinnasta 

kumpuaa uutta tietoa, joka tekee tieteestänne vaurauden tien, sillä omatunto - joka on Jumalan ääni - ohjaa 

sen oikealle tielle. 

36 Aivot eivät enää ole maailman herra vaan sen ohjaavan ja valaisevan hengen työtoveri. 

37 Näinä aikoina, jolloin rakkaus ja laupeus ovat karanneet ihmisten sydämistä, Isä sanoo teille: 

Olkaa tyyni älkääkä murehtiko. 

38 Olen koetellut teitä kaikkina aikoina, ja vielä enemmän tällä kertaa. Olette kysyneet itseltänne, 

mikä on tuskanne syy. Nostatte henkenne puhuaksenne Minulle ja sanotte Minulle: "Kärsimykseni ovat 

suurempia kuin lähimmäisteni kärsimykset." Ei, lapseni, sota kaikkine seurauksineen ei ole saavuttanut 

kansaanne. Muut kärsivät enemmän kuin sinä. Jos tunnet kipua, se johtuu siitä, että kannat suuren vastuun 

taakkaa ja tunnet toisten kipua. Jos kärsit heidän puolestaan, ole siunattu, sillä työsi kantaa hyvää 

hedelmää. Työskentele ihmisten parissa, ja Sanani rohkaisee sinua kaikkina aikoina. 

39 Tunnet, että tuomari on tällä hetkellä hyvin lähelläsi, ja kaikki ovat valmiita antamaan tiliä 

työstään. Menet sisäiseen keräykseen, tutkit sydämesi ja odotat, että omatuntosi ääni näyttää sinulle 

virheesi. Mutta minä sanon teille: Olen nähnyt, että olette panneet mielenne ja sydämenne töihinne, että 
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olette joskus tehneet enemmän kuin velvollisuutenne edellyttävät ja että olette menneet uhrauksiin asti 

täyttääksenne ohjeeni. Siitä minä siunaan teitä, mutta totuudessa en ole pyytänyt teitä uhraamaan. On töitä, 

jotka minä teen puolestasi, koska ne ylittävät kykysi. Sinun pitäisi vain rukoilla ja luottaa. 

40 Nykyään, kun teen itseni tunnetuksi ihmisille, huomaan, että he itse ja heidän tapansa ovat 

muuttuneet, ja ymmärtääkseen minua ja seurataksensa minua heidän on ponnisteltava enemmän. Synti on 

lisääntynyt ja ympäristö on saastunut. Pahat vaikutteet leviävät ja aiheuttavat hämmennystä, pimentävät 

mielen ja sydämen, ja tämän ilmapiirin keskellä "Israelin kansa" kamppailee vapauttaakseen itsensä ja 

auttaakseen ihmiskuntaa. Ansioistanne tulee suurempia, jos työskentelette kärsivällisesti ja nöyrästi Työni 

hyväksi ja voitatte vaikeat elinolosuhteet, joista kärsitte. 

41 Jos tunnet olevasi varustautunut puhumaan opetuksestani, tee niin. Jos et ole vielä saanut selvyyttä 

eikä sanallasi ole vakuuttavaa voimaa, ota lisää aikaa. Jatkakaa Minun kuuntelemistani, kunnes olette 

tehneet opetuksestani omanne. 

42 Kuinka monia onkaan, jotka - vaikka he ovat kuulleet Sanani, joka on annettu inhimillisen 

ymmärryksen elimen kautta - eivät ole uskoneet Minua eivätkä vakuuttaneet itseään! Kuinka moni muu 

epäilee teitä, jos ette valmistaudu! Maailma tulee luoksenne aseineen ja teorioineen, ja jos ette ole 

valmistautuneet, teistä tulee heikkoja. He kuulustelevat teitä armottomasti, he kyselevät teiltä, miten saitte 

ilmoituksen tulemisestani, millä tavalla saitte opetukseni, ja te vastaatte heidän jokaiseen kysymykseensä. 

Teidän on oltava hyväntahtoisia ja myötämielisiä, teidän on pyrittävä selittämään Sanani totuus 

mahdollisimman yksinkertaisella tavalla, jotta he ymmärtäisivät sen merkityksen, ja teidän on autettava 

heitä, jotta he voisivat löytää valaistumisen. 

43 Jätän rauhani teidän keskuuteenne, nauttikaa siitä, iloitkaa siitä niin pitkälle kuin elämänne sallii, 

sillä rauhan valtakunta ei ole vielä laskeutunut ihmisten keskuuteen; olen kuitenkin tuonut teille 

vastalääkkeen kaikkeen pahaan ja lupaan teille menneiden aikojen Sanani mukaisesti, että rauha nousee 

kuin säteilevä aamunkoitto ja valaisee sielunne, eikä tästä tuskan ajasta jää jälkiä. 

44 Aika on jo lähestymässä, jolloin uudet sukupolvet, jotka ovat täynnä jumalallista 

hyväntahtoisuutta, asuttavat maan ja tuovat mukanaan pyhitetyn tehtävän. Silloin toteutuu Sanani, joka 

kertoo teille: "Viimeiset ovat ensimmäiset ja ensimmäiset viimeiset." Kukin täyttäköön tehtävänsä 

elinaikanaan, sillä ette tiedä, annanko teille luvan palata rauhan aikana. 

45 Tunne lohdutukseni, ihmiskunta. Eläkää minussa, niin ette pelkää koettelemusten kovuutta. 

46 Maria, esirukoilijasi, siunaa sinua. Siunaan myös teitä. 

47 Kristinusko unohtaa usein Jeesuksen hengelliset teot, koska se antaa suuremman merkityksen 

joillekin hänen aineellisille teoilleen. Siinä esimerkiksi sekoitetaan hänen inhimillinen köyhyytensä hänen 

nöyryyteensä ja hänen fyysinen tuskansa hänen hengessä kokemaansa todelliseen intohimoon. Ja hän 

luulee, että Hänen fyysinen verensä on se, joka pesi pois maailman synnit, unohtaen, että todellinen veri, 

joka on iankaikkinen elämä sielulle, on Hänen Sanansa ydin. 

48 Mestari sanoo sinulle: Jos tuolla ruumiilla olisi ollut jokin syy asua teidän keskuudessanne 

ikuisesti, Isä olisi suojellut sitä teloittajilta; tai jos se olisi ollut kuolemansa jälkeen jollain tavalla 

hyödyllinen teidän pelastuksenne kannalta, Hän olisi jättänyt sen teille. Mutta sen jälkeen, kun hänen 

tehtävänsä ristillä oli päättynyt, silmänne eivät enää voineet nähdä häntä, jotta voisitte etsiä Jumalalliselta 

Mestarilta sitä, mitä teidän oli määrä ottaa häneltä: Hänen sanansa, hänen tekonsa, hänen nöyryytensä ja 

kaikki hänen esimerkkinsä täydellisestä rakkaudesta. 

49 Sen jälkeen, kun tuo ihmismuoto oli kadonnut maan päältä, vain Jeesuksen kautta puhuneen 

"Sanan" jumalallinen olemus oli jäljellä tajunnoissa. Tätä teidän pitäisi kaivata: tuon elämän ja rakkauden 

viestin olemusta, sen hengellistä merkitystä. 

50 Pidättäytykää palvomasta Isäänne aineellisten palvontamuotojen kautta, jotta voitte oppia 

rakastamaan Häntä suoraan hengellä. 

51 Kun joku kysyi Jeesukselta: "Oletko sinä kuningas?", Mestari vastasi: "Siksi minä tulin." "Siksi 

minä tulin." Mutta kaikki epäilivät - ottaen huomioon hänen vaatteidensa kurjuuden - että hän voisi olla 

kuningas. Kukaan ei aavistanut tuon miehen vaatimattomuuden takana puhujan majesteettisuutta, eikä 

kukaan aavistanut tuon sanan syvyydessä lupausta rauhan, rakkauden, onnen ja oikeudenmukaisuuden 

valtakunnasta. 
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52 Ihmisen katse on aina kiinnittynyt ulkoiseen. Se ei tunkeudu syvemmälle, ja sieltä tulevat ihmisten 

epäoikeudenmukaiset ja väärät tulkinnat. 

53 Tiedättekö, että Jeesusta kuulusteltiin, häntä solvattiin ja hänet jopa hylättiin kokonaan? 

Tiedättekö, että edes hänen omat opetuslapsensa eivät kyenneet sanomaan, kuka hän oli, kun heiltä 

kysyttiin? Samoin maailma ihmettelee tänä aikana, kuka on se, joka puhui sinulle, ja monet kieltävät, että 

se oli Kristus, joka puhui kanssasi. Silloin jotkut opetuslapsistani hämmentyvät ja ihmettelevät, kuka heille 

puhui, oliko se Isä, Sana vai Pyhä Henki. Tähän sanon teille, että aivan kuten totuus on yksi, niin myös 

Jumalallinen Olento on yksi, jonka olen antanut teille kautta aikojen, kutsuittepa sitä sitten laiksi, opiksi tai 

ilmestykseksi. 

54 Joka on rakastanut tätä totuutta ja seurannut tätä valoa, on rakastanut Isäänsä ja seurannut häntä. 

55 Henkisesti ajattelevan opetuslapsen tulisi aina etsiä teosteni olemusta, jotta hän löytäisi totuuden 

jumalallisista viesteistäni. Silloin koet, kuinka helppoa on löytää kaiken sen syvällinen merkitys, jonka 

jotkut kätkevät mysteerin alle ja toiset monimutkaistavat teologisilla dogmeillaan. 

56 Spiritualisointi tarkoittaa yksinkertaisuutta. Miksi sitten mutkistaa sitä, mikä on niinkin 

yksinkertaista, selkeää ja läpinäkyvää kuin valo? 

57 Tänä aikana olette lähteneet etsimään Sanaani sammuttaaksenne siinä oikeudenmukaisuuden ja 

rakkauden janonne. Te kuuntelette minua hyvinä opetuslapsina ja katsotte tarkkaavaisesti, kun Ohjeiden 

kirjan sivut kulkevat ohitsenne. Olette valittuja, älkää yllättykö, kun annan teille näitä opetuksia. Mutta te 

ette ole ainoita suosittuja. Tasa-arvo- ja rakkaustyössäni olen antanut kaikille sieluille kallisarvoisia 

ominaisuuksia. Te, jotka olette saaneet kutsun jo aiemmin, älkää luulko olevanne parempia. 

Valmistautukaa vain sisäisesti, jotta voitte täyttää tehtävänne ja jotta lähimmäisenne ymmärtävät teitä ja 

jotta he voivat seurata teitä. 

58 Olette aina etsinyt Minua kiittääksenne Minua niistä eduista, jotka annan teille. Ja Henkeni, jota 

ette pysty näkemään, on se, joka puhuu teille selvästi tässä nykyisessä muodossa. En anna käyttämieni 

äänenkannattajien valehdella. Teen itseni tuntuvaksi heidän omassatunnossaan, ja he tietävät sydämensä 

tunteman rauhan perusteella, että heidän työnsä on miellyttävää. 

59 Täytän edistyshalusi. Asetan teidät kaikki polun alkuun, jotta voitte aloittaa päivän työn. 

60 Ymmärtäkää, että syy kolmanteen tulemiseeni luoksenne on rakkauteni ihmiskuntaa kohtaan. Olen 

tullut Hengessä täyttämään lupaukseni. 

61 Kerroin teille kerran: "Se, joka tuntee Pojan, tuntee Isän." Annoin todistuksen itsestäni. Tänä 

nykyaikana selvitän Henkeni valossa sen, mikä oli ihmiskunnalle mysteeri. Valaistan teitä, jotta voitte 

yhdistää yhteen kirjaan Jehovan käskyt, Jeesuksen sanan ja ne ilmestykset, joita Pyhä Henkeni antaa teille 

tänä aikana, ja te vahvistatte, että olen tullut luoksenne todistamaan totuudestani kolmena aikana. 

62 Aikaisempien aikojen Sanaani ei ole tulkittu oikein, mutta siemen on sieluissa, ja siellä Minä 

vaalin sitä. 

63 Israel voi puhua Jumalalleen korkealta hengelliseltä tasolta. Tulkaa luokseni, ja jos teillä on 

epäilyksiä, kysykää. Tahtoni oli, että pysyisitte jatkuvassa yhteydessä Minuun, mutta olette joutuneet 

ihastukseen tai fanaattisuuteen halussanne hengellistyä. Mutta minun tahtoni on, että ymmärrätte sanani, 

joka neuvoo yksinkertaisuutta ja puhtautta kaikissa teoissanne. 

64 Tänään te tulette pienellä joukolla kuuntelemaan Minua, mutta hengelliset legioonat, jotka 

kerääntyvät ympärilleni näissä tilaisuuksissa, ovat mittaamattomat. Sanani on kuin puhdistava vesi, joka 

puhdistaa kaikki. Opastan teitä, jotta tuntisitte vastuunne ettekä sanoisi Minulle myöhemmin: "En tiennyt, 

mitä tein, minulta puuttui valaistuminen, vanhempani eivät antaneet minulle neuvoja, kotini oli eripuran 

paikka." - Olen nähnyt, että lapset arvostelevat vanhempiaan väärin, että vanhemmat eivät anna hyvää 

esimerkkiä lapsilleen, että sisarukset tappelevat keskenään, ja siksi pyydän teitä: Milloin te yhdistyisitte 

keskenänne? Olen aina lähettänyt teille hyveellisiä olentoja maan päälle, jotta he voisivat neuvoa teitä ja 

innostaa teitä henkiseen edistykseen maailmassanne. 

65 Jos olette aviopari, olkaa tietoisia siitä, että avioliitossa yhdistyneen avioparin tulisi tehdä 

kodistaan temppeli, jotta he voivat huolehtia lapsistaan ja kasvattaa heidät siellä. Älä jätä heille surullista 

perintöä. Jokainen saa oikeudenmukaisen korvauksen teoistaan elämänsä aikana. 
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66 Niin kuin yrität miellyttää ystävääsi, niin yritä myös miellyttää Minua. Kerjää, pyydä, niin minä 

annan sinulle. Olen luonut teidät Henkeni iloksi, ja Minulle tuottaa mielihyvää antaa teille se, mikä auttaa 

teitä kehittymään. 

67 Kiusaus lietsoo sinuun vihaa, ja ihminen, joka on luonnostaan heikko, aiheuttaa tuhoisaa vahinkoa 

lähimmäistensä sydämissä. Mutta kysyn teiltä, mikä oikeus teillä on tuhota se, minkä olen luonut? Miksi 

tapatte uskon, miksi tuomitsette? Ihmiskunta ei tee Minulle mieluisia tekoja tällä hetkellä, mutta Henkeni 

valo loistaa ja valmistaa teitä taistelemaan pahaa vastaan. Pyydän teitä heittämään pois kaiken haitallisen, 

kaiken sen, mikä saa teidät jäämään jälkeen kehityksessänne. 

68 Vahvistakaa itsenne Minun kanssani. Ravitsekaa itseänne Sanallani, jotta ette koskaan kärsisi 

nälkää. Tänään vietätte juhlaa pöydässäni, nautitte leivästäni, ja ikuisesti muistatte, että Mestari istutti 

opetuslapsensa pöytäänsä, puhui heille ja ravitsi heitä ikuisiksi ajoiksi. Olen sanonut teille, että aina kun 

kutsutte minua puhtaalla sydämellä, olen kanssanne. Olen kuullut rukouksenne, ja siksi olen tullut tänne. 

Katsokaa Minuun uskon silmin, jotka olen valmistanut. Olen edessänne, ja olen tehnyt teistä läsnäoloni 

arvoisia. Tunne minut Sanani totuudesta. Tämä on se kohtu, josta olitte poistuneet. Mutta jos maailma 

kääntää teidät pois luotani, teidän on ponnisteltava palatakseen, ja tämä rakastava Sydän on aina avoin 

vastaanottamaan teidät. 

69 Aivan kuten tulin luoksenne toisella aikakaudella merkkinä liitosta ihmiskunnan kanssa ja palasin 

sitten Isän luo, olen tullut tänäkin päivänä joksikin aikaa, mutta universaalinen säteeni pidätetään vuonna 

1950. Siksi olen kertonut teille, että tuon vuoden jälkeen teillä ei enää ole tätä ilmentymää. Silloin olette 

yhteydessä minuun hengestä henkeen, ja armoni laskeutuu sydämeenne. Tulee päivä, jolloin tunnette 

itsenne hyvin läheisiksi Minulle, te kansani yksinkertaiset sydämet. Palvelkaa Minua palvelemalla 

lähimmäisiänne. Ryhtykää lääkäreiksi, ja jos rakkauden työstänne maksetaan hymyllä, olette tyytyväisiä. 

Kirjoitan ylös tekosi tuonpuoleisessa. 

70 Rakastakaa Mariaa, rakastavaa Äitiänne, etsikää häntä hengellisesti. Älä aseta kuvaa eteesi 

tunteaksesi hänet lähellesi. Hän on Jehovan äidillinen rakkaus, jonka olette nähneet ilmenevän kaikkina 

aikoina. Hän on jumalallinen puolestapuhujasi. Rakastakaa häntä niin, että voin sanoa hänelle jälleen: 

"Äiti, tämä on sinun Poikasi! 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 127  
(julistettu 1. tammikuuta 1945) 

1 Sulkekaa fyysiset silmänne tässä ilmentymässä, sillä se on teidän henkenne, jolle haluan puhua. 

2 Lupasin teille, että palaisin, ja niinpä en voinut olla olematta läsnä tässä hengellisessä tapaamisessa 

kanssanne. 

3 Olkaa rauhassa niin, että kuuntelette Minua tarkkaavaisesti ja annatte Sanani taltan muokata 

sieluanne. 

4 Olette vaeltaneet paljon etsiessänne paikkaa, joka voisi antaa teille rauhan, ettekä ole löytäneet 

sitä; ja kun tulitte ensimmäistä kertaa näihin vaatimattomiin kokoushuoneisiin kuullaksenne Sanaani, ette 

kuvitelleet, että löytäisitte niistä - köyhistä ja yksinkertaisista - rauhan, jota olitte niin kovasti kaivanneet. 

5 Haluan voittaa teidät puolelleni rakkauden kautta. Siksi annan teille tämän ohjeen, jotta voisitte sen 

avulla opettaa lähimmäisiänne, kulkijoita, matkalaisia, samalla huolenpidolla ja rakkaudella, jolla otin 

teidät vastaan. 

6 Ihminen ei elä pelkällä leivällä, sillä hänen sisällään on nälkä ja jano, jotka eivät tule ruumiista, ja 

tyydyttääkseen ne hänen on etsittävä hengellistä vettä ja leipää. Mutta on välttämätöntä, että kipu vaivaa 

teitä, jotta ymmärtäisitte opetuksiani. 

7 Jotkut kysyvät Minulta: "Herra, onko inhimillinen rakkaus kenties sopimatonta ja kauhistuttavaa 

Sinun edessäsi, ja hyväksytkö vain hengellisen rakkauden?" 

8 Ei, ihmiset. On totta, että korkeimmat ja puhtaimmat rakkauden tunteet kuuluvat hengelle, mutta 

asetin myös ihmiskehoon sydämen, jotta se voisi rakastaa, ja annoin sille tunteet, jotta se voisi niiden 

kautta rakastaa kaikkea sitä ympäröivää. 

9 Luovutin ihmiselämän hengellisille olennoille, jotta he eläisivät maan päällä, ja kun he kerran ovat 

maan päällä, heidän pitäisi osoittaa rakkautensa Minua kohtaan. Tätä varten jaoin ihmiset kahteen osaan ja 

annoin toiselle vahvemman ja toiselle heikomman ominaisuuden. Nämä osat olivat mies ja nainen. Vain 

yhdessä molemmat olennot voivat olla vahvoja ja onnellisia, ja tätä tarkoitusta varten perustettiin 

avioliitto. Minä siunaan ihmisrakkautta, kun se saa alkunsa hengen rakkaudesta. 

10 Rakkaus, jonka juuret ovat vain fyysisessä, on ominaista aistittomille olennoille, koska niiltä 

puuttuu omatunto, joka valaisee heidän polkuaan. Lisäksi kerron teille, että hyvät liitot tuottavat aina hyviä 

hedelmiä ja että valon henget ruumiillistuvat niihin. 

11 Nyt teidän on aika puhdistaa siemenenne, oi ihmiset, jotta voitte muodostaa perheen, joka on 

henkisesti ja fyysisesti vahva. Ymmärtäkää Minua, lapseni, jotta voitte tulkita tahtoani oikein, sillä vuosi 

1950 lähestyy jo, ettekä saa unohtaa, että olen nimennyt sen viimeiseksi ilmestymisvuodeksi. Haluan, että 

olette valmiita tuona päivänä, sillä vain ne, jotka ovat valmistautuneet tähän, pystyvät pysymään lujina 

asemissaan. Nämä ovat niitä, jotka todistavat Minusta todeksi tulevaisuudessa. 

12 Muistakaa, että vain ne, jotka ovat kyenneet henkistämään itsensä, voivat tehdä työni tunnetuksi; 

sillä ne, jotka eivät ole valmistautuneet uuteen liittomuotoon - miten heillä voisi olla tarvittavaa 

inspiraatiota ajatusteni vastaanottamiseen ja viestieni toistamiseen? 

13 Haluan teidän kaikkien edistyvän tässä asiassa, jotta todistuksenne voi olla ihmiskunnan hyväksi. 

Katso, jos jotkut ajattelisivat yhdellä tavalla ja toiset toisella, he vain hämmentäisivät ihmisiä. 

14 Tämän Sanan ydin ei ole koskaan muuttunut sen ilmentymisen alusta lähtien, jolloin puhuin teille 

Damiana Oviedon kautta. Opetukseni merkitys on ollut sama. 

15 Mutta missä on näiden sanojen ydin? Mitä heille tapahtui? Piilossa ovat niiden jumalallisten 

viestien kirjoitukset, jotka olivat ensimmäiset tänä aikana, jolloin Sanani levisi niin runsaasti teidän 

keskuuteenne. On välttämätöntä, että nämä opetukset tulevat julki, jotta voitte huomenna todistaa, miten 

tämä ilmentymä alkoi. Siten tiedätte ensimmäisen opetukseni ajankohdan, sen sisällön ja viimeisen 

opetuksen ajankohdan, joka tuo teille vuoden 1950 - nimetty vuosi, johon tämä ilmestyksen aika päättyy. 

16 Tänään ette vielä aavista sitä kaaosta, joka vallitsee ihmiskunnassa sen jälkeen, kun Sanani on 

vaiennettu, ettekä voi kuvitella sitä pyörremyrskyä, jonka tällainen tapahtuma saa aikaan kansojen 

keskuudessa. Teidän on huolehdittava siitä, että vastuunne kasvaa joka kerta, sillä jokaisen uuden kerran 

myötä saatte yhä enemmän valaistumista. Perintönne on jo nyt hyvin suuri, ja on välttämätöntä, että jaatte 

sen lähimmäistenne, tarvitsevien kanssa, ennen kuin lähdette tältä maapallolta. 
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17 Tehkää sydämenne herkiksi, jotta ymmärtäisitte Sanani, sillä te ette ole vielä ymmärtäneet sitä. 

Miten sitten pystytte vastaanottamaan ja ymmärtämään Sanani, jos annan sen teille huomenna intuition 

kautta? 

18 Liittykää yhteen totuudessa ja hengessä älkääkä erottautuko toisistanne edes suurimmissa 

koettelemuksissa. Yksi Jumala, yksi tahto ja yksi sana ovat olleet kanssanne. Näin ollen tulevaisuudessa ei 

voida antaa muita ohjeita kuin ne, jotka on annettu teille tällä hetkellä. 

19 Uskaltaako kukaan olla tottelematta Minun Tahtoani? Tämä merkitsisi sitä, että riitaa ja 

vihamielisyyttä syntyisi tämän kansan keskuuteen, sillä vaikka jotkut pitäisivät kiinni totuudesta, toiset 

käyttäisivät vääriä sanoja johdattaakseen seurakunnat harhaan oikealta tieltä. 

20 Älkää tulko heikoiksi, ihmiset, muistakaa joka hetki, että olen kutsunut teitä "vahvoiksi". Jos en 

ole pettänyt uskoanne ja olen osoittanut teille, että Sanani merkitys ei ole muuttuva, miten voisitte pettää 

lähimmäisiänne antamalla heille huonon esimerkin? Teidän on aika valmistella, mitä jätätte tuleville 

sukupolville. 

21 Monet sanovat Minulle sydämessään: "Mestari, näetkö, että olemme uskottomia Sinulle? Miten 

tämä olisi mahdollista?" Vastaan teille samaa, mitä sanoin apostoleilleni toisella aikakaudella: "Valvokaa 

ja rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen"; sillä te kaikki tiedätte, että niiden joukossa oli yksi, jonka piti 

pettää ja myydä minut, ettekä tiedä, kuka tekee sitä tänä aikana, vaikka hän kutsuu itseään 

opetuslapsekseni. 

22 Henkeni kutsuu teitä, ääneni tulee opettajana sydämiinne, ja ikuisesti Taivaallisen Isänne Henki on 

ympärillänne, etsii teitä ja hyväilee teitä. 

23 Minä olen Korkein Taso, johon jokaisen hengen tulisi pyrkiä, sillä se, joka sen saavuttaa, osaa 

katsella kaikkea luomakunnan kauneutta ja Isänsä töiden loistoa. 

24 Sanani työstää sydämiänne kuin taltta, muokaten sielujanne, kunnes se on tehnyt niistä Henkeni 

kaltaisia valossa. 

25 Muistakaa, että ette ole sekavien mielten edessä, vaan Hänen edessään, joka todistaa teille 

Henkensä täydellisyyden ja totuuden. Olen tuonut teidät lähemmäksi elämän puuta, jonka oksilla 

roikkuvat hyvät hedelmät. Tänään on juhla Minun talossani, monet ovat pöydässäni. Mutta kuka 

läsnäolijoista kääntää huomenna selkänsä Minulle? Vain minä tiedän. 

26 Jokainen, joka haluaa hengellisen perinnön, tulkaa pöytääni, istukaa kanssani ja syökää tätä leipää, 

niin että noustessaan ylös hän tuntee olevansa rauhani omistaja, ja hänen hengestään tulee toinen lenkki 

rakkauden ketjussa, jota olen parhaillaan muodostamassa ja jonka kanssa yhdistän lapseni. 

27 Tulkaa, tulkaa ja koputtakaa ovilleni. Lähestykää, hylkiöt, syökää ja vaatetuttakaa itsenne, mutta 

kulkekaa sen jälkeen minun jalanjälkiäni. Opettele minun säätämäni lait ja noudata niitä, ettet juo 

katkeruuden maljaa. Ymmärrä: Se, joka poikkeaa täydelliseltä polulta, poistuu valtakunnastani ja on 

vaarassa löytää kuoleman. 

28 Annan sinulle enemmän kuin kukaan voi tarvita. Miksi? Jotta voisitte välittää lähimmäisillenne ne 

monet asiat, jotka olen antanut teille. Mutta henkistäkää itsenne niin, että teitä eivät liikuta ainoastaan ne 

kärsimykset, jotka silmänne näkevät, vaan myös ne, jotka ovat näkökenttänne ulkopuolella, sillä ne eivät 

ole rakkaudellisen toimintanne alueen ulkopuolella. Herkkyytesi ei myöskään saisi rajoittua tämän 

maailman olentojen kärsimysten tuntemiseen. Ei, teidän pitäisi myös aistia, kun sielu lähestyy teitä 

näkymättömästi ja haluaa rakkaudellista apua. Näissä tapauksissa vain henkistäminen paljastaa sinulle 

heidän tarpeensa. 

29 Mikä ilo täyttääkään Henkeni, kun se näkee rinnastani lähteneen elämän virran virtaavan yhdeltä 

toiselle, sammuttaen heidän janonsa ja pestessään heidät puhtaiksi epäpuhtauksistaan. 

30 Ota elämästäsi kaikki irti, sillä se on lyhyt; vuosi on hetki, joka katoaa ajan valtavuuteen. 

Seuratkaa mielellänne Isän aikomuksia, ettekä hukkaa yhtään kallisarvoista hetkeä teille uskotusta 

elämästä. 

31 Olen sanonut teille, että mielihyväni on lopussa ja että teidän on ajateltava syvällisesti, jotta 

ymmärrätte, mitä haluan sanoa teille. Sietokykyni itsekästä ja materialisoitunutta elämääsi kohtaan on 

tullut tiensä päähän. Annan teille kuitenkin uutta hyväntahtoisuutta, mutta se on luonteeltaan hengellistä. 

32 Kirja on auki, minä avasin sen. Sen sivut näyttävät jatkuvasti jumalallista sisältöä. 
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33 Katseeni syleilee teitä näinä hetkinä, kun rukouksenne on saavuttanut Minut. Valoni on 

laskeutunut henkenne päälle Isänä, Mestarina ja Tuomarina. Kyllä, ihmiset, sillä tänään on se päivä, 

jolloin tulen ottamaan vastaan uhrinne ja kysymään teiltä, mikä on niiden töiden hedelmä, jotka esittelette 

minulle tänään. 

34 Mielesi on hiljaa, sydämesi pysähtyy hetkeksi, ja omatuntosi seuraa tuomiotasi. 

35 En pidä teitä enää pieninä lapsina, sillä olette suuria sieluja, jotka olen jo asettanut hengellisen 

täydellisyyden tielle ensimmäisestä aikakaudesta lähtien. Siksi olen kutsunut teitä esikoisiksi ja tehnyt 

teistä Henkeni uskottuja ja perillisiä. Siksi vaadin nyt teiltä tiliä ja kysyn teiltä, mitä olette tehneet 

sielullenne ja myös tälle ruumiille, joka on annettu teille välineeksi. Olen lähettänyt teidät tähän 

kolmanteen aikakauteen vaikean tehtävänään tehdä tunnetuksi kuudennen sinetin valoa, jotta ympärillenne 

kerääntyisi suuria joukkoja, jotka muodostavat kansani. Olen tehnyt itseni tunnetuksi ihmismielen kautta 

opettaakseni ja varustakseni teitä, ja olen asettanut vuoden 1950 tämän ilmentymän päättymisvuodeksi. 

Pysykää tietoisena tästä, sillä tuo päivä lähestyy, ja teidän on tutkittava itseänne ajoissa omantunnon 

valossa, jotta tiedätte, oletteko käyttäneet teille uskotun ajan vai ette. 

36 Olen myöntänyt teille armon olla yhteydessä valon henkimaailmaan, jotta se voisi valaista 

työpäiväänne, ja olen lähettänyt Elian teidän edellänne, jotta hän tasoittaisi teille tietä ja rohkaisisi teitä 

koettelemuksissa. Olen lähettänyt teille Rauhan enkelin, jotta voisitte tuntea hänen vaikutuksensa 

suojelevan teitä sotien ja vapautuneiden luonnonvoimien uhkaa vastaan. 

37 Puhun teille Isänä, mutta älkää etsikö Minua tuomarina. Rakastan teitä ja olen odottanut teitä 

kauan, mutta älkää unohtako, että tuomioni maailmankaikkeutta kohtaan on armoton ja että te yhdistyitte 

minuun viemään Mestarin sanaa kaikkialle. 

38 Jos haluatte rauhaa ja onnea ja jos haluatte saada oikeuden terveyteen ja hyvinvointiin, 

ymmärtäkää, että saatte nämä armolahjat vain, jos rakastatte lähimmäisiänne, annatte anteeksi niille, jotka 

ovat loukanneet teitä, ja jaatte leipänne tarvitsevien kanssa - sitä Hengen ehtymätöntä leipää, jonka olen 

antanut teille runsain mitoin. 

39 Olkaa rauhan henkiä näinä sota-aikoina, jolloin rukouksenne pitäisi olla kuin veljeyden vaippa, 

joka levittäytyy koko maan päälle. 

40 Mietin ihmisverestä punoittavaa maata ja ihmisiä, jotka eivät lopeta rikoksiaan. Kutsukaa rauhani 

maailman ylle, sillä muuten oikeudenmukaisuuteni toteutuu kansakunnasta toiseen, ja tekin joudutte 

vastaamaan Minulle laupeuden puutteesta. 

41 En halua nähdä teitä edessäni syytettyinä, vaan haluan aina pitää teitä lapsinani, joita kohtaan 

Isällinen rakkauteni on aina valmis auttamaan. Olen luonut teidät Henkeni kunniaksi ja jotta voisitte 

virkistäytyä minussa. 

42 En viivy näkemässä rikkomuksiasi, enkä halua katsoa syntejäsi. Haluan nähdä teissä 

päättäväisyyttä korjata asioita ja hengellistä intoa työssäni. 

43 Opettele rakastamaan Minua hengellisesti, niin kuin Minä rakastan sinua, ja pyyhi tahrasi pois 

anteeksiantoni avulla. Jos tämä elämä kyynelten laaksossa on sinulle maanpakolaisuus, itke ja helpota 

tuskaasi kanssani, ota uutta rohkeutta, sillä sielusi puhdistuu prosessissa. Kantakaa ristinne kärsivällisesti 

ja antautuen ja antakaa uskon ja toivon liekin loistaa sydämessänne. 

44 Katsokaa ympärillenne ja katsokaa rauhasta orvoksi jäänyttä ihmiskuntaa. Mutta anna hänelle 

anteeksi, jos sodan seuraukset tuntuvat sinussa. 

45 Siunaan niitä, jotka ovat kestäneet lähettämäni koettelemukset, siunaan niitä, jotka ovat 

työskennelleet viinitarhassani. Siunaan käsiä, jotka ovat parantaneet sairaita, ja miehiä ja naisia, jotka ovat 

uudistuneet moraalisesti. Siunaan sairaita, jotka ovat siunanneet Minua tuskiensa keskellä, ja kaikkia niitä, 

jotka katsovat saamansa hyödyt rakkaudellisen huolenpitoni ansioksi. Mutta en siunaa vain sitä, joka 

rakastaa tai tunnustaa Minut, vaan siunaan kaikkia lapsiani samalla rakkaudella. 

46 Tahtoni on, että poistatte kaiken fanaattisuuden ja myös kaiken hyödyttömän uskonnollisessa 

kultissanne, sillä haluan löytää hengestänne Jumaluuteni todellisen turvapaikan. 

47 Laittakaa parantavaa balsamiani sairaisiin; mutta jos ette kaikesta sisäisestä valmistautumisestanne 

ja rakkaudestanne huolimatta pysty parantamaan joitakin heistä, jättäkää asia Minun huolekseni, ja Minä 

vastaan siitä. Minä sanon teille: Jos joku opetuslapsistani saavuttaisi täydellisen hengellisyyden, hän olisi 
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Jeesuksen kaltainen, joka paransi sairaita ja herätti kuolleita näön, äänen, tahdon tai pelkän kosketuksen 

avulla. 

48 Opetuslapset, aivan kuten olen tullut alas ottamaan vastaan tämän kansan hedelmiä, niin aion 

kerätä sadon ja veron koko maailmankaikkeudesta, kaikista luonnonvoimista, kaikista valtakunnista, 

kaikista maailmoista ja asuinsijoista, kaikista ihmisille tunnetuista ja tuntemattomista olennoista, 

täydellisimmästä täydellisyydestä kaukaisimpaan. Kaadan valoni kaikkien ylle ja annan heidän tuntea 

läsnäoloni. 

49 Ihmiskunta elää hengellisesti kolmannella aikakaudella. Mutta jokaisen, joka ei tiedä, mitä 

"Kolmas aikakausi" tarkoittaa, tulisi opiskella ja uppoutua Sanaani, joka antaa teille suuria paljastuksia; 

vaikka suurta osaa siitä, mitä teidän on vielä opittava ymmärtämään, ette tule tietämään tässä elämässä, 

koska älykkyysosamääränne ei riitä sen ymmärtämiseen. Kun astutte hengelliseen elämään, annan teille 

uusia ilmestyksiä. 

50 Tällä hetkellä puhun maan kansoille. Kaikilla on Minun valoni; sen avulla he tulevat pohtimaan, 

että he ovat uskaltaneet määrätä elämästä ikään kuin he olisivat sen omistajia. Totisesti Minä sanon teille, 

että teidän tuhonne ja tuskanne on aiheuttanut syvän katumuksen monissa ja herättänyt valoon miljoonia, 

jotka etsivät Minua ja kutsuvat Minua, ja heiltä nousee Minulle valitushuuto, jossa he pyytävät: Isä, eikö 

sota ole ohi vuonna 1945, etkö sinä kuivaa kyyneleitämme ja tuo meille rauhaa?". 

Tammikuun 1. päivänä 1945 saatu profetia 

51 Tässä minä olen läsnä teidän keskuudessanne, te seitsemän kansakuntaa! Seitsemän päätä, te, jotka 

olette nousseet Minun edestäni maailmassa! 

52 ENGLANTI: Minä valistan teitä. Oikeuteni tulee vielä koettelemaan sinua ankarasti, mutta minä 

annan sinulle voimaa, kosketan sydäntäsi ja sanon sinulle: kunnianhimoiset tavoitteesi kaadetaan, 

rikkautesi viedään sinulta, eikä niitä anneta kenellekään. 

53 SAKSA: Ahdistelen ylpeyttänne tällä hetkellä ja sanon teille: valmistautukaa, sillä teidän 

siemenenne ei huku. Olette pyytäneet Minulta uusia maita, mutta ihmiset ovat puuttuneet Korkeisiin 

neuvoihini. Kumarran kaulaasi ja sanon sinulle: Ottakaa voimani ja luottakaa minuun, niin pelastan teidät. 

Mutta jos ette luota minuun ja antaudutte ylpeydellenne, lankeatte ja tulette maailman orjiksi. Mutta tämä 

ei ole Minun Tahtoni, sillä nyt on aika, jolloin minä kukistan isännät ja vapautan orjat ja vangit. Ota valoni 

ja nouse. 

54 VENÄJÄ: Henkeni näkee kaiken. Maailma ei ole sinun. Minä tulen hallitsemaan teitä kaikkia. Ette 

voi pyyhkiä nimeäni pois, sillä Kristus, joka puhuu teille, hallitsee kaikkia ihmisiä. 

55 Vapauttakaa itsenne materialismista ja valmistautukaa uuteen elämään, sillä jos näin ei tapahdu, 

murran ylimielisyytenne. Annan teille valoni. 

56 ITALIA: Ette ole enää herra kuten ennen; nykyään pilkka, orjuus ja sota ovat tuhonneet teidät. 

Rappeutumisenne seurauksena olette nyt suuren puhdistumisen kohteena. mutta sanon teille: uudistukaa, 

poistakaa fanaattisuutenne ja epäjumalanpalveluksenne ja tunnustakaa Minut herrojen Herraksi. Minä 

vuodatan uusia inspiraatioita ja valoa päällenne. Ottakaa parantavaa balsamia ja antakaa toisillenne 

anteeksi. 

57 RANSKA: Tuokaa tuskanne minun eteeni. Valitusvirrenne ulottuu korkealle valtaistuimelleni. 

Minä vastaanotan teidät. Ennen nousit Herran luo, nyt näytät Minulle vain kahleet, joita raahaat mukanasi. 

Ette ole katsoneet ettekä rukoilleet. Olet antanut itsesi lihan nautinnoille, ja lohikäärme on tehnyt sinusta 

saaliin. Mutta minä pelastan teidät, sillä teidän vaimojenne valitus ja lastenne itku nousee minun luokseni. 

Te haluatte pelastaa itsenne, ja Minä ojennan käteni teille, mutta totisesti sanon teille: Katsokaa, rukoilkaa 

ja antakaa anteeksi! 

58 YHDISTYNYT VALTAKUNTA: Tällä hetkellä minäkin vastaanotan teidät. Katson sydäntäsi - se 

ei ole kiveä vaan metallia, kultaa. Metalliaivosi näen kovettuneina. En löydä teistä rakkautta, en löydä 

henkisyyttä. Näen vain suuruudenhulluutta, kunnianhimoa ja ahneutta. 

59 Jatkakaa, mutta pyydän teitä: Milloin siemeneni juurtuu syvälle teidän keskuuteenne? Milloin te 

tuhoatte "kultaisen vasikkanne" ja "Baabelin torninne" rakentaaksenne niiden tilalle todellisen Herran 

temppelin? Kosketan teidän omatuntoanne, ensimmäisestä viimeiseen, ja annan teille anteeksi. Valaistan 
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teitä, jotta korkeimpana hetkenä, kun koettelemus saavuttaa huipentumansa, mielenne ei mene sekaisin, 

vaan ajattelette kirkkaasti ja muistatte, että olen tullut eteenne. 

60 Annan teille valoa, voimaa ja valtaa. Älkää sekaantuko Korkeisiin neuvoihini, sillä jos ette tottele 

määräyksiäni tai ylitätte vetämäni rajan, teitä kohtaa tuska, tuho, tuli, rutto ja kuolema. 

61 JAPAN: Otan teidät vastaan ja puhun teille. Olen astunut pyhäkköösi ja katsonut kaikkea. Ette 

halua olla viimeisiä, olette aina halunneet olla ensimmäisiä, mutta totisesti minä sanon teille: tämä siemen 

ei ole mieluinen minun edessäni. On välttämätöntä, että juot kärsimyksen maljan, jotta sydämesi 

puhdistuu. On välttämätöntä, että kielesi sekoittuu muiden kielten kanssa. On välttämätöntä, että maailma 

lähestyy sinua. Kun maailma on valmis ja puhdas, se tuo teille siemenen, jonka annan sille, sillä en näe 

kenenkään olevan valmis. 

62 En näe teissä jumaluuteni siementä. Mutta minä tasoitan tietä. Pian maailmankaikkeudessa 

vallitsee ideoiden kaaos, tieteiden, mielipiteiden ja teorioiden sekamelska, ja tämän kaaoksen jälkeen Valo 

saavuttaa teidät. 

63 Valmistelen teitä kaikkia, annan teille anteeksi ja varmistan, että valitsette oikean tien. Kun aika on 

määrätty ja rauha tulee kansojen keskuuteen, älkää olko niskuroivia, älkää puuttuko Korkeisiin Neuvoihini 

älkääkä vastustako Tahtoani. Kun kansat ovat solmineet rauhan, älkää pettäkö heitä, sillä silloin minä 

annan teille tuomioni. 

64 Seitsemän kansakuntaa! Seitsemän päätä! Isä on siittänyt sinut. Sinun edessäsi, sinun vallassasi, on 

maailma. Olet siitä vastuussa Minulle! 

65 Seitsemän sinetin kirjan valo olkoon kaikissa kansakunnissa, jotta ihmiset voivat varustautua 

tahtoni mukaisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 128  
1 Tuon teille Sanani, joka on tikkaat, jotka johtavat valtakuntaani. Jos ymmärrätte, mitä opetan teille, 

heräätte uuteen elämään. Jokainen, joka haluaa täydellistää itsensä, löytää tien, joka on päällystetty. 

Ääneni kutsuu teitä, koska olette kaikki rakastamiani lapsia. 

2 Tulkaa luokseni ja ottakaa valtakuntani haltuunne. Tulkaa, lapset ja nuoret, sillä Minulle on 

mieluista kuulla teidän pyyntönne. Te naimattomat naiset, Minä olen siveä puoliso, joka haluaa olla 

kanssanne; rakkaat miehet, kuulukaa Minulle. Näen teidät kaikki koettelemusten kukistamina, mutta minä 

nostan teidät niistä ylös. Älkää yllättykö, että etsin teidät tämän vuoksi. Ettekö ole nähneet, miten rakkaus 

heijastuu välittämisessäni? Ettekö ole nähneet, kuinka Äiti itkee rakkaudesta ihmiskuntaan? Malja, jonka 

te kaikki juotte, on hyvin katkera, mutta se puhdistaa teidät, sillä nämä vuodattamanne kyyneleet ovat kuin 

Magdaleenan vuodattamat esanssit, kun hän voiteli Jeesuksen jalat. Nyt, kuten silloin, annan syntinne 

anteeksi. 

3 Kuljette maailman läpi ja kohtaatte pahuutta, ja teidän on kuljettava sen yli saastuttamatta itseänne. 

Mutta minun voimani tukee teitä, jotta ette kaatuisi, sillä ilman sitä teistä tulisi heikkoja. Olkaa viisaita, 

valvokaa, rukoilkaa, ja teistä tulee voittamattomia. 

4 Näen ihmiskunnan hengellisesti köyhänä, koska sen saavuttama valta on aineellista. Aineelliset 

teot ovat pieniä hengelliseen verrattuna, eivätkä ne tee sielusta kuolematonta. Vain hyvän puolesta 

käydyssä taistelussa hankitut ansiot antavat sille ikuisen elämän ja tekevät siitä vahvan. 

5 Ylpeä mies uskoo olevansa vahva, vaikka vierailut muistuttavat häntä joka askeleella siitä, ettei 

hän ole suvereeni ja että hänen "suuruutensa" on petollista. Käyttäkää voimaa, jonka annan teille, hyvän 

tekemiseen. 

6 Älkää epäilkö sanojani. Tuon teille uskon siemenen, jotta voisitte viljellä sitä ja samalla oppia 

arvostamaan ihmeitäni. Olen asettanut henkeenne omantunnon valon, jotta voitte tuntea teille antamani lait 

ja ohjata niiden avulla sieluanne ja ruumistanne. Opetuksestani löydät terveyttä, rauhaa ja iloa. Siksi olen 

sanonut teille, että jokainen, joka maistaa tätä leipää, ei enää koskaan ole nälkäinen. 

7 Näytän itseni teille, jotta voisitte tunnistaa minut ja myöhemmin välittää sen tiedon, jonka annan 

teille perinnöksi. 

8 Te elätte nykyhetkessä ettekä tiedä, mitä olen määrännyt tulevaisuutenne varalle. Valmistelen 

suuria legioonia henkiä, jotka asuvat maan päällä ja tuovat mukanaan arkaluonteisen tehtävän, ja teidän on 

tiedettävä, että monet teistä tulevat olemaan niiden luotujen vanhempia, joihin lähettilääni ruumiillistuvat. 

Velvollisuutenne on valmistautua sisäisesti, jotta osaatte ottaa ne vastaan ja ohjata niitä. 

9 Minä olen valmistanut maan, ja se on yhtä puhdas kuin minä sen loin. Jos siinä on jotain pahaa, se 

on ihmisen syytä. Kuinka paljon pahaa te olette synneillänne, ihmiskunta, luoneet, vaikka joku saattaakin 

sanoa, että te ette ole vastuussa siitä, mitä menneinä aikoina tapahtui. Mutta minä vastaan sinulle: Sielusi 

on jo asunut maan päällä muina aikoina, se on ollut poissa ja häpäissyt maan. Tiedätkö, kuka olet? Kuinka 

paljon teidän onkaan ponnisteltava hyvittääksenne ihmiskunnalle kaiken sen, mitä olette siltä kieltäneet. 

10 Kun olet väsynyt, nojaa rukouksen sauvaan, sillä sen kautta saat voimaa. Kun kuulette Sanaani, 

nousette korkeammille alueille, joista tunnette Läsnäoloni. Ymmärtäkää, että täyttääksenne lakini ei riitä, 

että nostatte sielunne ylös rukouksen avulla, vaan teidän on myös tehtävä rakkauden ja laupeuden tekoja. 

11 Aika lähestyy jo, jolloin tämä ralli on ohi. Mutta olkaa aina tietoisia siitä, että Henkeni ei poistu 

teistä. 

12 Kun lakkaan tekemästä itseäni tunnetuksi tässä muodossa, se on merkki siitä, että valmistelujakso 

on päättynyt. Minä sinetöin niiden mielet, jotka ovat palvelleet minua, ja annan heille levon suuren työn 

aikana, ja minä annan palkkion niille, jotka ovat olleet kuuliaisia palvelijoita viinitarhassani. Heille jätän 

Henkeni rauhan. Mutta ne ovat jatkossakin korkeamman ilmestyksen välineitä. 

13 Aivan kuten "Sana" ei enää tullut lihaksi sen jälkeen, kun se oli ollut Jeesuksessa, niin tämä 

Henkeni ilmeneminen ihmisen kautta ei tule toistumaan. Vain Minun valoni jatkaa säteilemistä 

äärettömyydestä opastaakseen teitä henkisesti oikealle polulle. 

14 Kiinnitä huomiota tähän valoon, niin et eksy oikealta tieltä. Noudattakaa lakejani, niin usko ja 

luottamus hengellisiin lahjoihinne tulee olemaan hyvin suurta. Ymmärtäkää, mitä Marian, Jeesuksen ja 

Elian voimat ovat, sillä olen antanut teille osuuden niistä. 
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15 Olkaa hyvillä mielin tottelemassa määräyksiäni, jotka eivät ole uhri vaan pikemminkin ilo 

hengellenne. Olkaa kuin pienet lapset Isänsä rinnalla, luottaen ja toivoen Häneen. 

16 Olen nähnyt näiden ihmisten rukoilevan ihmiskunnan puolesta, rakastavan sitä ja olevan Mestarin 

rakkauden innoittamia. Myös teidän tuskanne on suuri, mutta juuri se yhdistää teitä ja tekee teistä 

todellisen perheen. Lohdutan sinua koko elämänmatkasi ajan, kunnes saavut lupauksen maahan. 

17 Toivomasi rauha tulee, ja se on yhtä suuri kuin kipu on ollut. (Kaikkien hengellisten yhteisöjen) 

yhdistyminen tulee myös, mutta sitä ennen lähetän teille ilmoituksia, joissa julistetaan sen ajan läheisyyttä, 

jolloin nämä profetiat täyttyvät. 

18 Tervetuloa, te, jotka olette ylittäneet uuden aikakauden kynnykset. Olette kuulleet rauhoittavan 

kellon soiton ja kerääntyneet sen kutsun ääneen, koska olette tunnistaneet, että se on Isänne ääni, joka 

kutsuu teitä kuuntelemaan Häntä. Tämä halu ja tottelevaisuus saivat sinut tunnistamaan ääneni, kun se 

saavutti sydämesi. 

19 Koska ette tiedä teille annetun (maallisen) elämän pituutta, on välttämätöntä, että lähdette 

liikkeelle tästä hetkestä alkaen, sillä olipa elämänpolkunne kuinka pitkä tahansa, se on aina täynnä 

kannustimia, jotta pääsisitte tavoitteeseenne. Joka kerta mysteeri on selvinnyt silmiesi edessä. Tällä 

kolmannella kerralla, kun Sanani muuttuu hengelliseksi hedelmäksi, joka ravitsee teitä, paljastan teille sen, 

mikä on säilytetty teidän henkeänne varten. Sanani vuodatetaan hengellisesti nöyrille ja mieleltään 

yksinkertaisille, sillä se on kuin kristallinkirkas vesipuro, joka kulkiessaan mielen läpi ja mielestä 

sydämeen ja sieltä henkeen ei ole tahrannut itseään epäpuhtauksilla, joita se kohtaa matkallaan. 

20 Tänä aikana en ole astunut maailman tomuun. Ainoastaan Henkeni löytyy sisäisestä temppelistä, 

joka on olemassa olemuksenne syvyyksissä, jonne jätän jalanjälkeni. Te, jotka olette istuneet Herranne 

pöydässä, tunnette tämän leivän, tämän viinin ja tämän hedelmän maun, jotta ette koskaan lankeaisi 

petokseen. 

21 Löysin sielusi sairaana, mutta asetuin sen eteen ja sanoin sille: "Minä olen Tie; tarjoan sinulle 

apuani. Suuntaa itsesi sanojeni mukaan, niin pääset etsimääsi maahan." 

22 Kun teillä ei ollut mitään käsitystä hengellisestä elämästä, te pilkkasitte Jumalaa, kun tunsitte 

olonne epätoivoiseksi ja halusitte kuolla päästäksenne lepoon - kuten luulitte - tietämättä, että lepoa, 

sellaisena kuin kuvittelette sen olevan, ei ole olemassa, sillä henki löytää täydellisen onnen vain 

toiminnassa. Toimettomuus on egoistista, ja egoismi kuuluu lihaan, ei henkeen. Vain ruumis saa levätä, 

kun viimeinen elämän henkäys on sammunut siitä. Oi ihmiset, henkistykää, jotta voitte nähdä Mestarinne 

kasvot, joka hymyilee teille hellästi ja rauhallisesti. 

23 Kuten siemen, joka lisääntyy ja leviää, myös minun opetukseni leviää ihmiskunnan ylle 

pelastaakseen sen. Ei ainoastaan ne pelastu, jotka kuulevat minua, vaan myös ne, joilla ei ollut etuoikeutta 

kuulla tätä sanaa. 

24 Olen vuodattanut tälle kansalle hengellisiä lahjoja, jotka huomenna tekevät pellot hedelmällisiksi, 

missä rakkaus, sovinto ja rauha itävät; sillä sanansaattajani kantavat siemeneni laajalle maalle, maakuntiin 

ja kaupunkeihin. 

25 Olen etsinyt teidät sellissänne, koska olitte materialismin, egoismin ja synnin vankeja. Mutta olen 

vapauttanut teidät tuomaan tämän hyvän uutisen sydämiin. Et koskaan pysty siirtymään pois luotani. 

Olette hentoja lehtiä elämän mahtavassa puussa, olette oksia tai versoja. Sielusi läpi virtaa puun mehu. 

Tämä on liitto, joka yhdistää teidät minuun ja jota ei voi koskaan tuhota. Puu on perhe, jossa isä, äiti ja 

lapset ovat ikuisesti yhdistyneet. Siinä kaikkien Herran lasten on tunnustettava itsensä veljiksi ja sisariksi: 

Sisaruksia ei ole vain periaatteen tai alkuperän, vaan rakkauden perusteella. 

26 Tämän puun symboli oli risti, johon naulitsitte minut. 

27 Tässä on Mestari, joka sulostuttaa polkuasi Sanallaan, sillä ne, jotka ovat kerran tunteneet rauhaa 

tällä polulla, tuskin poikkeavat siltä tai lankeavat takaisin menneen elämänsä virheisiin, joissa 

pyörremyrskyt piiskasivat heitä. Sanani, joka on aina täynnä uusia opetuksia ja ilmestyksiä, elävöittää teitä 

niin, että ette pysähdy paikoillenne ettekä peräänny. 

28 Kerta toisensa jälkeen kehotan teitä käyttämään hyväksenne aikaa, jolloin annan teille opetuksiani 

Sanani avulla, sillä kun lähtöni hetki koittaa, ette enää kuule tätä "yölaulua" sykkivän. 

29 Haluan, että "ensimmäiset" ovat hyviä opettajia "viimeisille". Tunnustakaa, että heidän 

keskuudestaan tulee suuria henkiä, jotka - käytyään läpi kärsimyksen sulatusuunin 
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- syleilevät hengellistä työtäni suurella rakkaudella, ja opetukseni sydämissään ja rohkaisuni hengessään 

aloittavat taistelunsa ihmisten keskuudessa. 

30 Anna Minun opettaa sinua, valmistaa ja koetella sinua, jotta sinusta tulisi vahva ja uskosi olisi 

totta. Käytän teitä tahtoni välineinä, ja teidän välityksenne kautta saan aikaan monia tekoja. Sinun 

huuliltasi puhun kansanjoukoille, ja valitsen heidän keskuudestaan ne, jotka seuraavat minua tänä aikana. 

31 Olkaa täynnä rakkautta, tuntekaa ihmiskunnan tragedia, ymmärtäkää sen koettelemukset ja sovitus, 

jotta voitte rukoilla ja valvoa sen puolesta. Muistakaa, että Mestari ei hylkää teitä kriisiaikoina, jotta 

opetuslapsinani voisitte tehdä samoin lähimmäistenne hyväksi. 

32 Luuletteko, että olette välttämättömiä, jotta viestini saavuttaisi lähimmäistenne sydämet? Ei, 

ihmiset, vaan teidän on täytettävä teille uskomani tehtävä, jonka suorittamiseksi annan teille kaiken 

tarvittavan. Tiedätkö, mitä ne, joilla ei ole mitään tarjottavaa sinulle tänään, voivat tehdä sinulle 

huomenna? 

33 Suuri puhdistus painaa ihmiskuntaa, ja voitte tuntea oikeudenmukaisuuteni jopa hengittämässänne 

ilmassa. Mutta juuri tämä kärsimyksen malja muuttaa ihmiskunnan moraalisesti ja hengellisesti. 

34 Pyrkikää uudistumaan, älkääkä enää olko pieniä lapsia opetukseni edessä, jotta teistä tulisi 

vähitellen opetuslapsia - ei ainoastaan sen vuoksi, mitä ymmärrätte, vaan myös sen vuoksi, mitä teette 

käytännössä. 

35 Levätkää tämän puun varjossa, te väsyneet vaeltajat, ja sitten kun olette saaneet voimanne takaisin, 

tulkaa puun vartijoiksi ja hoitakaa sitä. Tämä huolenpito ja rakkaus sen säilyttämistä kohtaan on kuin vesi, 

joka tekee maan hedelmälliseksi ja virkistää sitä. Sitten saat oksat kasvamaan, niin että varjo leviää ja 

monet hädänalaiset löytävät suojaa sen alta. Joukot tulevat etsimään terveyttä ja hengellistä rauhaa, ja 

silloin teidän on oltava valmiita, sillä tästä puusta he löytävät hedelmiä, joita he eivät voi löytää mistään 

muualta. 

36 Nouskoon hengestänne rukous maailman rauhan puolesta ja valaistumisen puolesta niille, jotka 

hallitsevat kansoja, sillä teidän ei pitäisi olla kovasydämisiä ja vaikeamielisiä, jottei Työni pysähtyisi. 

Istutan ja levitän parhaillaan "puitani" monille alueille pelastaakseni eksyneet sydämet. Näiden "puiden" 

tehtävänä on poistaa ihmisten (uskonnollinen) fanaattisuus ja epäjumalanpalvelus. 

37 Sanon teille jälleen kerran: Minä olen Tie; älkää enää vaeltako vaarallisilla poluilla. 

38 Kaikki nämä yhteisöt yhdessä muodostavat esteen, jonka Elia esittää Herralleen. Mutta te, joiden 

tehtävänä on valvoa näitä yhteisöjä, pitäkää korvanne auki kuullaksenne Sanani, joka on valo, jonka avulla 

te saatte suoristaa mutkikkaat polut. 

39 Totisesti sanon teille, että olen hyvin lähellä teitä Sanani olemuksen kautta, ja teillä on myös 

"henkimaailmani" mukananne sen avun, suojelun ja neuvojen kautta. Armoni vahvistaa teitä, jotta ette 

lannistuisi polulla, sillä tehtävä, jonka olette saaneet tällä hetkellä, on hyvin herkkä. Mutta jätän teidät 

varustettuna tarvittavilla hengellisillä lahjoilla, jotta voitte mennä eteenpäin. 

40 Älä kanna ristiäsi taakkana vaan siunauksena. 

41 Olkoon armoni Isänä ja opetukseni Mestarina kanssanne. Tunne lämpöni ja rauhani, ja vakuutan 

sinulle, että opetukseni lopussa uskosi on suurempi ja sinulla on enemmän rohkeutta kohdata taistelu. 

42 Sanani on kilpi sydämissänne ja miekka huulillanne. Mutta osaa käyttää sitä oikein niin taistelussa 

kuin rauhassa. 

43 Tässä on Vapahtajasi. Ettekö te ole etsinyt Minua kaikin tavoin? Ettekö te ole huutaneet minua 

virsien ja psalmien kera pelastamaan teitä? No, täällä minä olen, vaikka tulinkin nyt sellaisessa muodossa, 

jota ette odottaneet. Muodon, joka ei ole uusi, ei kuitenkaan pitäisi vieraannuttaa sinua. Pikemminkin 

pyrkikää etsimään opetukseni ydintä, ja voitte vakuuttaa itsenne siitä, että tämä sävy, jolla puhun teille, 

tämä rakkaus, jota sanani vuodattavat päällenne, ja tämä viisaus, joka loistaa jokaisessa opetuksessani, on 

kieli, jota henkenne ymmärtää. 

44 Käyttäkää Sanani valoa ja vapauttakaa itsenne sen avulla, sillä olette jo pitkään olleet vain 

maallisten asioiden parissa ja teistä on tullut maallisten hyödykkeiden vartijoita ottamatta huomioon, että 

sielun on määrä palata vanhaan kotiinsa ja että teidän on valmisteltava elintarvikkeita ja kävelykeppi, jotka 

auttavat sitä sen matkalla. 

45 Ihmiset tavoittelevat kuolemattomuutta maailmassa ja yrittävät saavuttaa sen aineellisilla teoilla, 

koska maallinen kunnia - vaikka se olisikin väliaikaista - kirvelee silmiä, ja he unohtavat hengen kunnian, 
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koska he epäilevät tuon elämän olemassaoloa. Uskon puute ja hengellisyyden puuttuminen ovat asettaneet 

ihmisten silmien eteen skeptisyyden verhon. 

46 Jos tämä ihmiskunta uskoisi Sanaani ja kantaisi Minua sydämessään, heillä olisi aina läsnä se 

lauseeni, jonka kerran sanoin minua kuunteleville kansanjoukoille: "Totisesti sanon teille: vaikka antaisitte 

vain lasillisen vettä, se ei jää palkkiotta." 

47 Mutta ihmiset ajattelevat: jos he antavat jotain eivätkä saa mitään vastineeksi, he säilyttävät sen, 

mitä heillä on, pitämällä sen vain itsellään. 

48 Nyt kerron teille, että oikeudenmukaisuudessani on täydellinen tasapaino, jotta ette koskaan pelkää 

antaa mitään pois siitä, mitä teillä on. Näetkö niitä ihmisiä, jotka keräävät ja kasaavat aarteita eivätkä 

koskaan anna kenenkään jakaa omaisuuttaan? Nuo ihmiset kantavat kuolleita henkiä sisällään. 

49 Toisaalta ne, jotka omistautuivat tehtävälle antaa lähimmäiselleen kaikki, mitä heillä on, 

viimeiseen hengenvetoonsa asti, kunnes he näkivät itsensä yksin, hylättynä ja köyhänä viimeisellä 

hetkellään - heitä on aina ohjannut uskon valo, joka näytti heille kaukaisuudessa "Luvattua maata", jossa 

rakkauteni odottaa heitä antaakseen heille korvauksen kaikista heidän teoistaan. 

50 Totisesti minä sanon teille, tämän päivän mahtavat tulevat loppumaan ja tekemään tilaa niille, 

jotka rakkauden ja laupeuden tähden lähimmäisiään kohtaan tulevat olemaan suuria ja vahvoja, mahtavia 

ja viisaita. 

51 Opetuslapset, ottakaa Sanani toisena todisteena rakkaudestani teitä kohtaan. Tunne kehossasi ja 

sielussasi parantava balsamini. Mutta jos omatuntosi sanoo sinulle, että kipusi on seurausta synnistäsi, 

karkota se olemuksestasi, sillä opetuksestani löydät voimaa voittaa lihasi heikkous. Tulkaa kaikki 

luokseni, jotta voin antaa teille voimaa saavuttaa henkinen vapautumisenne. 

52 Antakaa lasten tulla luokseni. Antakaa nuorten lähestyä minua. Miehet ja naiset - jotkut parhaassa 

iässään ja toiset vanhoilla päivillään - tulevat luokseni, haluan iloita läsnäolostasi, haluan kuulla äänesi 

kutsuvan minua Isäksi. 

53 Syntiset, itke Mestarillesi, jotta kyyneleesi puhdistaisivat sinut. Mutta itkunne olkoon 

Magdaleenan katumuksen kaltaista, jotta rakkautenne saavuttaisi Minut tuon katuvan syntisen rukouksen 

tavoin. 

54 Voittaa ylpeytenne, jotta teistä tulisi nöyriä veljiänne ja sisarianne kohtaan. Nöyryys on voitto, 

turhamaisuus on tappio, vaikka arvostaisitkin näitä asioita eri tavalla maailmassa. 

55 Mistä voit olla ylpeä, kun mikään maan päällä ei ole sinun? En tehnyt teitä tämän maailman 

perillisiksi. Minä annoin sen teille samalla tavalla kuin maanomistaja tekee työläisilleen: hän jakaa heidän 

kesken vastuun pellon viljelystä ja hoidosta, ja sitten hän tuo sadon ja antaa jokaiselle hänelle kuuluvan 

osuuden. 

56 Ottakaa maasta se, mitä tarvitsette, iloitkaa ja nauttikaa kaikesta siitä hyvästä, mitä se antaa teille. 

Mutta älä koskaan mene niin pitkälle, että pitäisit maallista elämääsi ikään kuin se olisi täydellinen hengen 

koti, äläkä pidä sitä, mitä sinulla on maailmassa, suurimpana aarteena. 

57 Maa ei ole tahriintunut, se on siunattu ja puhdas. Miehet ovat saastuttaneet hänen sydämensä. Jos 

maa olisi tehnyt syntiä, olisin jo tuhonnut sen ja lähettänyt teidät asumaan toiseen maailmaan; mutta en 

löydä siitä mitään tahraa. Siksi sanon teille, että teidän on työskenneltävä ihmiskunnan hyväksi - sen 

uudistamiseksi - jotta se voisi tuoda teille uudelleen rauhan, vaurauden, rakkauden, yltäkylläisyyden ja 

todellisen edistyksen. 

58 Katsokaa, kuinka kärsivällisesti minä opetan teitä, jotta teilläkin olisi kärsivällisyyttä, kun opetatte 

lähimmäisiänne, ja aina kun hädänalainen kolkuttaa ovellenne, te ette koskaan kieltäydy häneltä 

läsnäolostanne ettekä ota häntä vastaan vastenmielisesti. Mitä kädet voisivat tarjota hänelle, jos 

sydämessäsi ei ole rakkautta? Kerron teille, että jos joku tuntee väsymystä, se johtuu siitä, ettei hänellä ole 

todellista henkisyyttä. Toisaalta se, joka on aina valmis antamaan, on onnistunut nostamaan tunteensa 

lihan itsekkyyden yläpuolelle. 

59 Toisinaan pidättelen armoani teiltä, jotta teitä kehotettaisiin ajattelemaan niitä, joilta te myös 

pidättelette sitä. Mutta en koskaan jätä sinua perinnöttömäksi, koska se, mitä kerran annoin sinulle, on 

sinun. 

60 Luuletko, että olet saanut paljon pettymyksiä ihmisiltä? Tämä tapahtui silloin, kun odotit heiltä 

jotain ja kun sinulla ei ollut mitään tarjottavaa heille. Mutta nyt kun vähitellen hylkäätte tämän aineellisen 
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edun ja itsekkyytenne, nyt kun tiedätte, että Minä olen se, joka vahdin teitä, vaikka maailmalla ei ole 

mitään tarjottavaa teille, ette voi enää puhua kiittämättömyydestä, pettymyksestä tai petoksesta. Teidän 

tulisi sulkea silmänne ja sydämenne kaikelta inhimilliseltä kurjuudelta ja avata ne vain palvellaksenne 

lähimmäisiänne todellisella laupeudella ja rakkaudella. 

61 Ne, jotka saavat sinut kärsimään eniten, voivat auttaa sinua henkisesti eniten. Rohkaiskaa 

kaipaamaan hengellistä edistystä, poistakaa yksitoikkoisuus ja rutiini elämästänne. Ettekö pidä 

ilmentymistäni ihmismielen kautta kaikkein merkittävimpänä? Ettekö ole tietoisia kaikkien niiden 

hengellisten lahjojen arvosta, jotka olen antanut teille? 

62 Minä vastaanotan kaikkien kiittämättömyyden; minä, joka rakastan teitä ja annan teille kaiken. 

Oletko koskaan kuullut, että olen pettynyt sinuun? Ei koskaan, lapseni. Kuka voi tuntea teidät paremmin 

kuin Minä, jotta voisitte tuottaa Minulle pettymyksen, kun tiedätte, että rakastatte Minua ja saavutatte 

valtakuntani kuolleet? Jos ajattelisin niin kuin te ajattelette nyt, se olisi kuin vaatisin teiltä verta, jonka 

vuodatin toisena ihmisenä. Mutta kerron teille, että tuo veri oli se, joka tasoitti teille tien 

ylösnousemukseen. 

63 On välttämätöntä, että ymmärrät tehtäväsi, jotta voit suorittaa sen velvollisuutesi mukaisesti. 

Muistakaa: Aina kun tunnette syvästi lähimmäisenne tuskan, teette siitä omanne ja viette sen Minun eteeni 

rukouksessa, teistä tulee todellinen esirukoilija ja välittäjä Jumalan ja lähimmäistenne välillä. Asetan 

elämänpolullenne sen, jonka on vielä elettävä maailmassa, ja myös sen, jonka on lähdettävä siitä, koska 

osaatte herättää uudistumisen kaipuun siinä, joka jatkaa maanpäällistä polkuaan, ja pystytte osoittamaan 

valoon johtavan polun sille, joka pian lähtee henkiselle alueelle. Olen antanut teille hengellisiä lahjoja, 

jotta voisitte käyttää niitä lähimmäistenne hyväksi ja omaksi parhaaksenne, mutta en siksi, että voisitte 

kätkeä ne maailmalta sen pelossa, enkä siksi, että voisitte esitellä niitä ja jopa kerskua niillä. Harjoittakaa 

laupeutta siten, että tietämättömät, hädänalaiset ja viattomat voivat tuntea halua saada lahjasi haltuunsa 

myös halusta palvella lähimmäisiään. Silloin opetatte heitä ja paljastatte heille, että jokaisella luodulla on 

Jumalallisen Hengen lahjoja. 

64 Älköön kukaan kuvittelko aiheuttavansa pahennusta opetuksilla, joita Työni ei ole paljastanut 

hänelle, sillä ne olisivat syynä siihen, että oppiani vainotaan, ja teidän täytyisi vastata siitä oikeudelleni. 

Puhu Totuudestani muuttamatta sitä koskaan. Älkää koskaan vaikenko pelosta, sillä totisesti sanon teille, 

että jos vaikenisitte, kivet puhuisivat. Ajatelkaa, että planeettanne rakenne on tehty kalliosta ja että sen 

sisältä kuulostaisi kova ääni, joka kertoisi vanhurskauden ajasta. Älkää odottako tätä todistusta, vaan 

puhukaa itse. Mutta tämä ääni tulkoon sydämestäsi, sillä siinä sinun henkesi puhuu. 

65 Ihmiset, olen tullut makeuttamaan olemassaolonne, antamaan teille iankaikkisen elämän leivän. 

Tehkää Minusta uskottunne, ja asetan rauhani teihin. 

66 Minua miellyttää antaa teille Sanani tällä kertaa, kuten annoin sen teille toisella kerralla: 

yksinkertaisen sanan, jotta ymmärtäisitte sen, ja kun kuulette sen, kyllästätte sydämenne rohkeudella ja 

hyveillä. Katsokaa, kuinka sen jumalallinen olemus on valloittanut henkenne ja ollut balsamina 

haavoillenne, niin että huomenna tekin voitte parantaa lähimmäisianne saamalla heidät kuulemaan Sanani. 

67 Jos valmistaudutte hengellisesti, näette ihmeitä, paranette, ja lähimmäisenne saavat armoja ja 

hyötyjä. 

68 Ihmiskunnan ylle on tulossa suuria koettelemuksia, ja teidän on määrä olla profeetta ja linnake. 

Rukoile, tee työtä, ja luonnonvoimat ohittavat sinut jälkiä jättämättä. Nostakaa esirukouksenne, ja lupaan 

teille, että rakkauden ja suojeluksen vaippa suojelee rakkaitanne. En vaadi teiltä katumuksia tai uhrauksia. 

Ollaksenne mieluisia Minulle riittää, että kohotatte henkeänne, ja Minä tulvaan teille rauhaa. Rakastakaa 

toisianne, ja minä siunaan teitä. 

69 En ole pyytänyt teitä menemään kaukaisiin paikkoihin levittämään opetustani; se aika ei ole vielä 

tullut. Mutta tulee hetki, jolloin muutatte rakkaittenne kanssa toisiin paikkoihin, joissa voitte asettua 

aloillenne ja jatkaa väsymättöminä kylväjinä kallisarvoisessa siemenessä, jonka olen teille uskonut. 

70 Eri rotuja ja uskontokuntia edustavat ihmiset tulevat etsimään kansaani, ja on välttämätöntä, että 

opetuslapseni näyttävät heille lyhimmän tien tulla luokseni opettamalla heitä rakastamaan toisiaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 129  
1 Valtakunnastani tulen ihmisen kotiin ja etsin hänen uskonsa lamppua. Olen koputtanut jokaiseen 

sydämeen havaitakseni jokaisessa hyvän tahdon kiirehtiä kutsuuni. Joistakin löysin lampun liekin 

valaiseman pyhäkön, toisista vain pimeyttä. Jotkut ovat puhtaita paikkoja, joihin voin astua, toiset ovat 

saastuneita, ja heidän on ensin puhdistettava itsensä voidakseen ottaa minut vastaan. Mutta siunaan heitä 

kaikkia samalla rakkaudella. 

2 Se, joka kolkuttaa ovellenne, ei tule kuninkaallisissa vaatteissa, vaikka hän on kuningas. Hän tulee 

vaeltajan asussa ja etsii majataloa. Aina kun näen teidät hereillä, valppaina ja odottamassa Minua, Sanani 

virtaa teihin kuin ehtymätön virta ja tekee sydämistänne hedelmällisiä. Tämä sydän, joka sykkii sisällänne, 

on sopiva maaperä jumalallisen siemenen kylvämiseen. Henkenne on jumalallisuuden temppeli, se on 

kotini. Omatuntosi on oikeudenmukaisuuden ääneni tulkki ja valtikkani tuki. Kaikki nämä voimat kertovat 

teille, ettette ole itsenäisiä, vaan että olette peräisin kaikkivoipaisesta Olennosta, jolle teidän on alistettava 

tahtonne, koska se on täydellinen. 

3 Isä lähestyy lapsiaan kerätäkseen heiltä heidän ansioitaan parhaana satona, eikä ainoastaan 

kärsimyksenne kyyneleitä, sillä niitä en varastoi viljavarastoihini. Melkein aina itkunne on hedelmää 

tottelemattomuudestanne lakiani kohtaan. Vain harvoin itket rakkaudesta tai katumuksesta. 

4 Olen havainnut sydämesi kovettuneen tänä aikana. Mutta jos minä kaiversin lakini kiveen 

ensimmäisellä aikakaudella, miksi en kaivertaisi sitä sydämenne kallioon tänä aikana? Siellä näytän teille 

Sanani voiman ja kirjoitan teille ei vain sivun vaan kirjan, joka sisältää kätketyn viisauteni salaisuuksia, 

jotka vain minä voin paljastaa. 

5 Puhun teille Isänä ja Mestarina, mutta kun puhun teille Tuomarina, pelätkää oikeutta, mutta älkää 

pakenko sitä, sillä myös tuo ääni on ystävä, ja kun se vaatii teitä tilille, se tekee sen, koska se rakastaa 

teitä. Näin näytän itseni teidän silmienne edessä, jotta voisitte tuntea minut. Miten voisit tehdä tämän, jos 

elän ikuisesti piilossa salaisuuden verhon takana? Ymmärtäkää, että halusin paljastaa itseni vähitellen 

hengellenne, jotta voisitte lopulta nähdä minut kaikessa kirkkaudessani. Jos henkisen kehityksenne alussa 

olisin näyttänyt itseni hengellenne kaikessa suuruudessani, mitä olisitte nähneet, tunteneet tai 

ymmärtäneet? Ei mitään! Jos olisitte tunteneet itsenne lähelle Minua, olisitte havainneet äärettömän 

tyhjyyden, tai pyrkiessänne ymmärtämään syvää totuutta olisitte havainneet mielenne kykenemättömäksi 

ja henkenne liian heikoksi. Tänään olen jälleen kerran vetämässä hieman syrjään salaisuuteni verhoa, jotta 

voisitte tuntea Jumalanne paremmin. 

6 Kuka on niin sokea, ettei näe minua? Kuka on niin tunteeton, ettei voi tuntea Minua? Olen jo 

pitkään valmistellut teitä kuulemaan Minua tässä muodossa, joka on kuin: Katselette kasvojani ja samalla 

valmistaudutte tuleviin aikoihin, jolloin teidän on tiedettävä minusta enemmän. Jos siis kaipaatte valoa, jos 

janoatte ja janoatte totuutta, kuunnelkaa Minua kaikilla aisteillanne ja sielunvoimillanne, niin näette 

Minut. Älkää tottuko tähän Sanaan arkipäiväisenä, älkääkä sortuko palvontarituaalin rutiiniin. Älkää 

ottako opetustani aineellisena ideologiana älkääkä käyttäkö sitä hyötyäksenne lähimmäistenne hyvästä 

uskosta tai fyysisestä tai henkisestä kärsimyksestä. 

7 Ymmärryksen aika on tullut teille, valaistumisen hetki on koittanut, eikä ole enää kaukana se aika, 

jolloin teidän pitäisi lähteä antamaan tämän valon loistaa muihin sydämiin. Annan teille herkkyyttä ja 

tietoa, jotta voitte täyttää henkisen tehtävänne. Te kaikki kykenette antamaan valon täyttämiä neuvoja 

niille, jotka niitä tarvitsevat, ja kuivattamaan itkevän kyyneleet. Olen antanut teille runsaasti kallisarvoista 

parantavaa balsamia, joka ei jää käyttämättä päivääkään. Kipu on puhdistanut teidät, jotta voitte avata 

hengelliset lahjanne. Älkää tahriko itseänne uudestaan synnillä. Myös huulesi ja sydämesi on puhdistettu - 

toinen niistä on tullut hyväntekeväisyyden ja hyvien tunteiden lähde, ja toinen ilmaisee puhdasta, ylevää. 

8 Tässä on opetukseni, kirkas, läpinäkyvä kuin vesi, jolla sammutatte janonne. Muutan sydämenne 

lähteeksi, jotta se voi kerätä tämän veden, ja sen läpinäkyvyyden ansiosta voitte nähdä sen pohjalle, mikä 

on kuin näkisitte Henkeni ilman mitään muotoa tai peitettä. 

9 Kuunnelkaa minua, oppilaat, sillä minusta lähtee kaikki viisaus. Tulen luoksesi sanojen ja teosten 

kanssa yllättääkseni sinut unissasi. Mutta totisesti sanon teille: ennen kuin tulen jonkin kansan tai sydämen 

luo, lähetän heille sanansaattajan tai edelläkävijän, jotta he tunnistaisivat ja ottaisivat minut vastaan 

tullessani. Kysykää nyt itseltänne, mikä saapumisistani oli todella valmis vastaanottamaan minut. 
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10 Ensimmäisen aikakauden profeettoja, jotka ilmoittivat Mestarin tulosta, pilkattiin, vainottiin ja 

kivitettiin kaupungeissa. Elia, joka puhui tänä aikana erään Roque Rojas -nimisen inspiroituneen ja 

vanhurskaan miehen suulla, saarnasi "erämaassa", ja hyvin harvat kuulivat hänen äänensä. 

11 Jos katsot Mooseksen kamppailua noina ensimmäisinä aikoina, näet myös uskon puutteen, 

valmistautumattomuuden ratkaisevina hetkinä. Muista: Kun Mooses ohjeisti kansaansa vapautuksen yönä, 

ettei kukaan saisi nukkua ja että heidän tulisi viettää yön tunnit seisten rukoillen, sandaalit jalassa ja 

kävelysauvat kädessä, monet heistä antautuivat nukkumaan, ja kun he heräsivät, kansa oli jo lähtenyt 

liikkeelle. Ja kun Mooses jätti kansan yksin rukoilemaan Siinain vuorelle, palatessaan hän huomasi suuren 

kansanjoukon antautuneen epäjumalanpalvelukseen; he olivat täysin unohtaneet johtajansa ja profeettansa 

ilmoitukset Jehovan lupauksista. 

12 En koskaan halunnut löytää teitä valmistautumattomina tai yllättää teitä syntiä tehden tai 

nukkumalla maailman ja lihan helmassa. Siksi lähetin teille sanansaattajani etukäteen, jotta he saisivat 

ääneni kuulumaan teihin vaatimattomimmasta majasta loistavimpaan asumukseen. Seitsemän suurta 

profeettaa annoin syntyä saman kansan keskuuteen, jotta he julistaisivat heille maailman Vapahtajan tuloa 

- seitsemän miestä, jotka olivat tuon kansan veljiä ja joilla oli sen veri ja kieli. Heihin minä panin ääneni, 

jotta he olisivat köyhille ja sorretuille toivon majakka ja ylpeille, jumalattomille ja väärämielisille 

oikeuden ennusmerkki. 

13 Kun luvattu tuli kansansa luo, hyvin harvat seurasivat häntä - vain ne, jotka janosivat ja janosivat 

oikeutta. Mutta ne, joille oli annettu monia kunnianosoituksia, jotka olivat täynnä turhamaisuutta ja jotka 

tavoittelivat valtaa ja tunsivat, että oikeudenmukaisuuteni etusormi osoitti heitä kohti, he olivat ne, jotka 

pitivät ristiä Jumalan Pojan puolesta. 

14 Teidän tehtävänänne on tuoda ihmiskunnalle ilosanoma siitä, että se elää jo Pyhän Hengen aikaa, 

sitä aikaa, josta on ilmoitettu suurilla luonnonmerkeillä, jotta tiedemiesten silmät avautuisivat totuudelle, 

syntisten sydämet liikuttaisivat parannukseen ja saisivat maailman ajattelemaan. Mutta kun tämä 

ihmiskunta ei halunnut tulkita näitä (luonnonilmiöiden) ääniä niiden todellisessa merkityksessä, se sortui 

taikauskoisiin pelkoihin, koska se ei voinut liittää kaikkea aineellisiin syihin. Siksi tänä aikana Sanani on 

tullut kivisydämiin, joiden myötä alkoi uusi intohimo Minua kohtaan. 

15 Valo, jonka Henkeni on vuodattanut päällenne tänä aikana, on veri, jonka Jeesus vuodatti ristillä 

ihmiskunnan puolesta. Näiden ilmestysten ennakkoon te uhrasitte karitsoja ensimmäisellä aikakaudella ja 

merkitsitte kotienne ovet niiden verellä. Veri on elämää, uhri on rakkautta. Rakkaus on hengen valo. Tämä 

on aina ollut luonteenpiirteesi tai merkkisi. 

16 Oi ihmiset, jotka olette seuranneet tätä ääntä, älkää koskaan unohtako, että Herran rakkaus on 

merkinnyt teidät suurta tehtävää varten. Tämä jumalallinen merkki on rakkauteni suudelma, suojavoima, 

ase ja kilpi. 

17 Elämä, jonka läpi kuljette tänään, on suurempi erämaa kuin se, jonka Israel kulki läpi 

ensimmäisellä aikakaudella. Mutta jos teiltä ei puutu rakkautta ja uskoa, kun kuljette sen läpi, ei tule 

puutetta, ei nälkää eikä janoa. Elämän matkalla on mannaa ja vettä, keitaita ja iloja. Ne, jotka eivät pakene 

kuumaa hiekkaa, eivät peräänny vihollisia eivätkä väsy pitkällä matkalla, tuntevat pian olevansa tulossa 

Luvattuun maahan. Mutta ne, jotka etsivät matkalla mukavuuksia, nautintoja ja keinoja tulla suuriksi, 

pysähtyvät matkalla ja viivyttävät saapumistaan kaupungin porteille. Tie on ylöspäin suuntautuvaa 

kehitystä, autiomaa on uskon koettelemusta ja hengen terästäytymistä. 

18 Älkää tehkö tästä polusta mieleistänne polkua, älkää yrittäkö sovittaa lakiani ja työtäni omaan 

elämäänne, tapoihinne ja intohimoihinne. Teidän on sopeuduttava lakiini. 

19 Joskus et voi ymmärtää, miksi rakastan sinua niin paljon, miksi annan sinulle anteeksi kaikki 

virheesi. Sitten näytän teille lähimmäisenne, jotta voitte tehdä heille saman kuin Mestari on tehnyt teille. 

20 Kuka voi epäillä opetusteni hyvyyttä tänä aikana? Olen sanonut miehille, kuten aikoinaan sanoin: 

"Rakastakaa toisianne", lapsille: "Kunnioittakaa vanhempianne", miehelle: "Kunnioittakaa vaimoanne", 

vanhemmille: "Näyttäkää hyvää esimerkkiä lapsillenne". Tämä ei ole pimeyttä. Siemeneni tuo rauhaa, 

rakkautta ja harmoniaa. Näin lopetatte sen sovituksen, joka varhaisimmista ajoista lähtien on siirtynyt 

vanhemmilta lapsille - surullisen hyvityksen, joka on ollut siemen, jonka olette kylväneet ja niittäneet yhä 

uudelleen. On välttämätöntä, että jokainen rikkomus pestään pois, ja totisesti sanon teille, yksikään 
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rikkomus ei välty oikeudenmukaisuudeltani. Vuosi, vuosisata ja jopa aikakausi voi kulua sen ohi, mutta 

tuomion aika tulee. 

21 Rakastakaa puhtautta, eläkää sen lain mukaisesti, jonka omatunto näyttää teille. Käytä nämä 

opetuksen ajat siihen, että voit soveltaa oppimaasi käytäntöön. Älkää nukkuko, kun muut itkevät, älkää 

tottuko sodan uutisiin. Muistakaa, että nämä uutiset ovat täynnä itkua, valitusta ja pelkoa. Ymmärtäkää, 

että nämä raportit, jotka saapuvat teille, ovat veljienne ja sisartenne tuskanhuutoja. Teille olisi parempi, jos 

Sanani perusteella tuntisitte noiden ihmisten tuskan ja myötätunnosta innostuneena rukoilisitte heidän 

puolestaan ja hankkisitte ansioita, jotta he löytäisivät rauhan eikä sota yllättäisi myös teidän kansaanne, ja 

sitten, juodessanne hyvin katkeran maljan, huudahtaisitte: "Nyt ymmärrän, mitä nuo kansat ovat käyneet 

läpi." 

22 Mitä tapahtuisi tästä kansasta, jonka olen koonnut yhteen, jos en opettaisi heitä 

oikeudenmukaisuuden, totuuden ja rakkauden sanoilla? Ettekö usko tämän ajan Sanaani, koska tuon sen 

korviinne lasteni kautta? 

23 Jos tapoitte ensimmäisen aikakauden profeetat tiellä ja alistitte myöhemmin apostolini 

marttyyrikuolemaan, sanon teille, että se on myös kuolema, jonka aiheutatte näille äänenkantajille, kun 

heidän huuliltaan tulevaa sanaa ei uskota. Oletteko niin aineellisten aistienne orjuuttamia, ettette tunne 

tämän sanan jumalallista olemusta? Muistakaa, että sanoin teille: "Puun tunnistaa hedelmistään." 

24 Valmistelen teitä aikaa varten, jolloin ette enää kuule Sanaani, sillä silloin ihmiset kutsuvat teitä 

kansaksi ilman Jumalaa, kansaksi ilman palvontapaikkaa, koska teillä ei ole upeita kirkkorakennuksia 

palvellaksenne Minua, ettekä vietä juhlallisia jumalanpalveluksia ettekä etsi Minua kuvista. Mutta minä 

jätän teille testamentiksi kirjan, joka on teidän puolustuksenne koettelemuksissa ja polku, jota pitkin 

astutte. Nämä sanat, jotka kuulette tänään äänenkantajan välityksellä, virtaavat huomenna Raamatusta, 

jotta voitte jälleen kerran virkistää itseänne niiden avulla, ja ne kuulevat ne ihmisjoukot, jotka liittyvät 

seuraanne tuolloin. 

25 Älkää halveksiko sitä, mitä on kirjoitettu muina aikoina, sillä silloin olisitte fanaattisia. Älkää 

antako intohimon hallita itseänne, ja oppikaa kunnioittamaan veljiänne, jotka muina aikoina kirjoittivat 

rakkaudellaan, uskollaan ja jopa verellään sivuja siihen kirjaan, johon on kirjoitettu niiden nimet ja 

esimerkki, jotka ovat todistaneet totuudestani. 

26 Rakastatteko Minua ja tunnistatteko Minut? Rakastatko Mariaa, taivaallista äitiäsi? Sillä noiden 

sivujen joukossa on yksi, joka on kirjoitettu Vapahtajasi verellä ja Marian kyynelillä - sen Marian, joka 

pitää rinnassaan Jumalan äidillistä rakkautta. 

27 Jos haluatte, että uudet sukupolvet kunnioittavat Kolmatta testamenttia, kunnioittakaa aikaisempia 

testamentteja. 

28 Suuret vierailut ravistelevat maailmaa, ja silloin ihmiset kiinnittävät huomionsa uuteen 

Ilmestyskirjaan, jonka he kohtaavat lujana kuin kallio, joka on kaiverrettu kansan sydämiin. 

29 Ymmärtäkää Sanani oikein. Olen puhunut teille paljon poissaolostani ja lähdöstäni. Mutta 

ymmärtäkää, että olen puhunut teille kuvainnollisesti. En enää puhu teille tässä muodossa, mutta voitteko 

kuvitella, että voin lähteä yhdestä teistä, kun olen henkenne elämä ja asun siinä ikuisesti? Pystyttekö 

lopettamaan Isänne äänen kuulemisen olemuksessanne? Ei koskaan, jos osaatte valmistautua. 

30 Olette matkalla kohti tätä päämäärää, ja tätä varten tulin varustamaan teitä näiden ilmentymien 

avulla. Jos olette valmistautuneet, kuulette ääneni puhtaana ja selvänä; jos ette ole, olette hämmentyneitä 

ettekä kykene välittämään mitään muuta kuin todistusta. Mitä te sitten luovutatte, mistä te puhutte Sanani 

eron jälkeen? 

31 Haluan, että - ilman, että poistutte luonnollisesta ja yksinkertaisesta elämästä ja ilman, että joudutte 

tilaan, jota voitaisiin pitää normaalin ulkopuolella olevana, että pysytte aina varustautuneina ja että pidätte 

hengellisyyden sydämessänne, jotta olette aina, kun teidät kutsutaan, valmiita täyttämään tehtävänne. 

32 Olen kertonut teille, että vuonna 1950 kokoan 144 000 merkittyä maan päälle. Mutta kukaan ei 

tiedä, missä vaiheessa maan päällä annan niiden syntyä, jotka ovat vielä hengellisessä tilassa, jotta he 

voivat täyttää tehtäväni. 

33 Kohtalonne on minussa, sillä minä olen ylösnousemus ja elämä. Myöhemmin tulette jälleen yhteen 

Hengellisessä Kodissa, ja sieltä käsin saatte työnne päätökseen. 
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34 Spiritualisoi tehtäväsi suorittaminen. Vuosi 1950 lähestyy jo, eikä sinun pitäisi olla 

valmistautumatta. Haluan nähdä teidän täyttävän tehtävänne innokkaasti, mutta ei fanaattisesti. Käyttäkää 

aikaa, joka on valoa ja pelastusta sielulle. 

35 Vaikka ihmiskunta on kulkenut pitkän matkan, se on edelleen hengellisesti jakautunut. Onko 

kullekin kansalle ilmoitettu erilainen totuus? Ei, totuus on yksi. 

36 Ihmisten hengellinen erottautuminen johtuu siitä, että toiset ottivat yhden haaran ja toiset toisen. 

On vain yksi puu, mutta sen oksia on monia. Mutta ihmiset eivät ole halunneet ottaa opetuksiani vastaan 

tällä tavalla, ja kiistat jakavat heitä ja syventävät heidän erimielisyyksiään. Jokainen uskoo hallitsevansa 

totuutta, jokainen tuntee olevansa oikeassa. Mutta sanon teille: Niin kauan kuin maistatte yhden oksan 

hedelmiä ja kiellätte muiden hedelmät, ette tule ymmärtämään, että kaikki hedelmät ovat peräisin 

jumalallisesta puusta, jonka kokonaisuus edustaa absoluuttista totuutta. 

37 Kun puhun teille näistä totuuksista, älkää ajatelko, että Mestari tarkoittaa eri uskontojen palvonnan 

ulkoisia muotoja, vaan sitä perusperiaatetta, johon kukin niistä perustuu. 

38 Voimakas ukkosmyrsky tuntuu nyt. Sen tuulenpuuskat, jotka ravistelevat puuta, saavat sen eri 

hedelmät putoamaan, ja niitä saavat maistaa ne, jotka eivät ole niitä ennen tunteneet. Sen jälkeen he 

sanovat: "Kuinka harhaanjohdettuja ja sokeita olemmekaan olleet, kun fanaattisuutemme liikuttamina 

hylkäsimme kaikki hedelmät, joita lähimmäisemme tarjosivat meille vain siksi, että ne olivat meille 

tuntemattomia!" 

39 Osa valostani on jokaisessa ihmisryhmässä, jokaisessa yhteisössä. Älköön siis kukaan kerskahtako 

sillä, että hänellä on koko totuus. Ymmärtäkää siis, että jos haluatte tunkeutua syvemmälle Iankaikkisen 

olemukseen, jos haluatte päästä pidemmälle kuin mihin olette tulleet, jos haluatte tietää enemmän Minusta 

ja itsestänne, teidän on ensin yhdistettävä yhden tietämys toisen tietämykseen ja samoin kaikkien muiden 

tietämykseen. Silloin tästä harmoniasta loistaa kirkas ja hyvin kirkas valo, jota olette tähän asti etsineet 

maailmasta löytämättä sitä. 

40 "Rakastakaa toisianne", tämä on periaatteeni, ylin käskyni ihmisille, ilman uskontoon tai 

uskontokuntaan liittyviä eroja. 

41 Lähestykää toisianne tämän korkeimman käskyn täyttämisen kautta, ja löydätte Minun läsnäoloni 

jokaisessa teistä. 

42 Olkaa tarkkaavaisia tarkkailijoita, niin huomaatte, että aatteiden, uskontojen ja uskontojen taistelu 

on jo alkanut. Inhimillisten kamppailujenne tulos johtaa teidät askel askeleelta tähän uuteen taisteluun. 

43 Voi, jos ihmiset vain olisivat vastaanottavaisia aina, kun valoni lähestyy heitä - kuinka paljon 

tuskaa ja hämmennystä he säästyisivätkään itseltään! Mutta he eivät vielä ymmärrä, miten valmistautua 

vastaanottamaan rauha. He pyrkivät vain valmistautumaan sotaan tai ainakin puolustautumaan. 

44 Sen jälkeen kun olen ilmoittanut kaiken tämän ja varoittanut teitä - voisitteko yhä olla 

tyrmistyneitä kuin joku tietämätön ihminen, kun taistelun aika on tullut? 

45 Lähettäkää itsenne rauhan, harmonian, sovinnon ja veljeyden puolesta. 

46 Näette suurten uskontojen hyökkäävän toistensa kimppuun, sekavien ihmisjoukkojen pakenevan 

villisti. Tuona hetkenä tämä kansa on täysin tietoinen tehtävästään, se on vapaa ennakkoluuloista, tahroista 

ja erehdyksistä, jotta se voi ojentaa kätensä täynnä armoa niille, jotka tarvitsevat rauhaa, lohtua, valoa ja 

terveyttä. 

47 Uudistakaa elämänne, hengellistäkää työnne, opiskelkaa Sanaani, sillä siinä annan teille maistaa 

kaikkia jumalallisen puun hedelmiä, jotta kun lähimmäisenne tarjoavat teille hedelmiä, joita heillä on ja 

jotka he ovat kasvattaneet, tietäen sen hedelmän maun, jonka olen antanut teille, voitte ottaa sen hedelmän 

vastaan rakkaudella, jos se on mielestänne puhdas, tai hylätä sen ystävällisyydellä, jos se ei ole 

mielestänne puhdas. 

48 Hengellä on korkeampi aisti, jonka avulla se pystyy löytämään todellisen, puhtaan ja täydellisen. 

Tämän lahjan on kuitenkin kehityttävä, jotta et joudu erehdyksen uhriksi, toisin sanoen ruokkiudu 

epäterveellisillä opetuksilla ja hylkää sitä, mikä on todellista ravintoa hengellesi. 

49 Minä annan teille opetukseni; mutta ensin laskekaa surunne Minun luokseni, itkekää Mestarin 

sydämen äärellä, toipukaa, ja kun olette lievittäneet tuskaanne, kun kyyneleet poskillanne ovat kuivuneet, 

nostakaa henkenne, jotta opetukseni voi tulla sen päälle. 
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50 En halua nähdä nälkää tai janoa yhdessäkään opetuslapsessani; haluan nähdä teidät tyytyväisinä, 

kun olette syöneet ja juoneet pöydässäni. Vain tällä tavoin voitte tehdä Minulle arvokkaita tekoja tässä 

maailmassa. Älkää unohtako, että jokainen päivä, joka kuluu, tuo Lähtöni lähemmäksi, ja se, joka ei 

hyödynnä tätä opetuksen aikaa, tuntee itsensä myöhemmin orvoksi. 

51 Se ei ollut sattuma, joka johdatti teidät Läsnäolooni. Ääneni kutsui teitä elämän poluille, ja armoni 

ohjasi teitä. Nyt tiedätte, että olette oppineet tuntemaan tehtävän, jota olen lähettänyt teidät täyttämään 

maan päällä. Olette oppineet Sanassani, mikä on alkuperänne ja mikä on tavoitteenne. Olette saaneet 

ilmestyksen siitä, että kuulutte kansaan, joka sai Hengen mannaa kolmessa vaiheessa. 

52 Jos siirrätte kaiken sen, mitä Israelin kansassa tapahtui kahdella ensimmäisellä aikakaudella, 

hengelliseen maailmaan, huomaatte, että sama asia on tapahtunut teissä nykyään. 

53 Tuon kansan elämä, sen historia, on opetus koko ihmiskunnalle, se on vertauskuva, se on kirja, 

jonka kivijalka on laki, jonka minä ilmoitin teille Siinailla. Sen sisältö säilyttää profeettojen äänen, kansan 

kehityksen, sen taistelut, voitot ja tappiot, ilot ja katkeruudet. Siinä on myös Kristuksen täydellinen työ 

ihmisten keskuudessa ja hänen seuraajiensa tehtävä. 

54 Tänään tuo kirja aukeaa henkenne edessä, ja näette siitä purkautuvan uusia valonsäteitä, koska 

teille on tänään selitetty se, mitä ei tuolloin ymmärretty. Tänään henkesi voi koputtaa tuonpuoleisen 

portteja viisauden toivossa. Tänään hengellinen kykynne sallii teidän tulla lähemmäs Mestaria, jotta Hän 

voi näyttää teille jumalallisten salaisuuksiensa uusia oppitunteja. 

55 Kansani, vaikka Henkeni kirkkaudessa on rauha, en voi olla lähettämättä teille apuani, sillä näen 

teidän kulkevan maailman teillä ja vetävän mukananne vaivojen ja epätäydellisyyksien kahleita. 

56 Olet matkalla erämaan halki, ja sen keskelle olen kasvattanut palmuja, jotta löytäisit varjoa ja 

lepoa. Olen saanut ehtymättömän lähteen pulppuamaan maailmanne karusta kalliosta, jotta voitte juoda 

siitä ettekä enää janoa. Tänään en anna teille peltoja viljeltäväksi maailmassa, vaan löydätte peltonne 

sydämistä. Jotkut ovat vasta aloittaneet viljelyn, toiset viimeistelevät jo kauan sitten aloitettua työtä, ja taas 

toiset niittävät kylvönsä hedelmää. 

57 Perheenisät eivät saisi käyttää tekosyynä sitä, että heillä on paljon lapsia, että heidän aikansa on 

omistettu ainoastaan jokapäiväisen leivän hankkimiselle ja että he eivät siksi voi ajatella tekevänsä hyvää 

muille. 

58 Älkööt miehet sanoko Minulle, että he tuntevat olevansa kykenemättömiä opettamaan lakiani. 

Kaikille teille sanon, että elämänpolullanne on enemmän kuin tarpeeksi tilaisuuksia, joissa voitte kylvää 

siemeneni tuhlaamatta aikaanne ja laiminlyömättä velvollisuuksianne. 

59 Palvelkaa minua, niin minä palvelen teitä. 

60 Sydämesi ei saisi pettyä, jos kylvät rakkautta lapsiin tai lähimmäisiisi ja niität heiltä vain tuskaa. 

Tiedätte tarkalleen, mitä Kristus kylvi maailmaan ja mitä hän niitti. Mutta hän tiesi, että sadonkorjuu ei ole 

maailmassa vaan taivaassa, kun aika on oikea. Kun tekin, oppilaat, jäljittelette Mestaria kärsivällisyydessä, 

älkää etsikö palkkioita tai korvauksia maan päällä, vaan odottakaa mieluummin autuuden hetkeä 

tuonpuoleisessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 130  
(julistus pyhän viikon torstaina) 

1 Maailma on syvästi liikuttunut muistellessaan minun kärsimystäni. Tänä iltapäivänä, kun muistatte 

noita tapahtumia ja kun jumalallinen säteeni laskeutuu tuomaan 

Antaakseen ihmisten sieluille sisäisen rauhan Jeesus näkee tunteesi. 

2 Te, jotka rakastatte Minua ja tarjoatte Minulle elämänne apostolina, jotka tarjoatte rakkautenne 

kristallinkirkasta vettä janoavalle rabbille, tunnette, että Mestarin Pyhä Henki on totuudessa 

keskuudessanne. 

3 Nyt on aika, että totuuden henki pääsee valloilleen ja että uskonnollinen fanaattisuus poistetaan 

ihmisten sydämistä. 

4 Tällä hetkellä Henkeni tuntee hyvin suurta iloa, koska olen opetuslasteni keskellä, joille tarjoan 

rakkauden pöydässäni viiniä - ei viinirypäleestä saatavaa viiniä, joka ei koskaan lakkaa olemasta 

viiniköynnöksen mehua - vaan omaa hengellistä elämääni. 

5 On kulunut aika, jolloin käskin teitä muistamaan ehtoollisen ottamalla leipää ja viiniä minun 

muistokseni. Tänään opetan henkeänne ruokkimaan rakkauden opetukseni merkitystä ja luopumaan 

kaikesta symboliikasta. 

6 En yritä muistuttaa teitä kärsimyksistä, jotka kuuluvat toiselle aikakaudelle, ja silti itkette 

käskyjäni, mutta tämä itku tulee tapahtumaan katumuksesta. 

7 Maailma on katkeruuden malja, mutta Kristus, Isän "Sana", tulee täynnä rakkautta ja jatkaa sitä 

rajattoman rakkauden opetusta, jonka olen antanut ihmisille. Tänä aikana näytän teille polun, jota teidän 

on seurattava saavuttaaksenne pelastuksen synneistänne. En kuitenkaan halua, että kannatte ajatuksissanne 

vain Kristusta, vaan todistatte hänen opetuksensa totuudesta rakkauden teoilla. 

8 Katsokaa, kuinka tänä päivänä monet lapseni symboloivat erehdyksessä sitä illallista, jossa 

yhdistyin viimeisen kerran opetuslasteni kanssa; Sanani, Rakkausoppini on väärennetty. Tällä hetkellä 

Jumalallinen Sana, joka on suorassa yhteydessä kaikkiin sieluihin, antaa teille rakkauttaan, aivan kuten 

Hän jakoi leipää apostoleilleen. 

9 Tässä on Kristus, rauhan ruhtinas, jota väkijoukko piti kiihottajana ja kapinallisena. Muistakaa, 

että Jumala-ihminen tuli maailmaan ja sanoi: "Nämä ovat minun lapsiani, joiden puolesta annan jopa 

viimeisen pisaran verestäni." Tänään, rakkaat lapseni, puhun teille yksinkertaisella tavalla. Siihen aikaan 

puhuin teille vertauksilla, ja usein te ette ymmärtäneet minua, koska annoitte sanoilleni väärän 

merkityksen. 

10 Ihmiskunta, Minä rakastan teitä äärettömästi! Olen palannut luoksenne, en niin kuin kuulitte minut 

ensimmäisellä kerralla, enkä niin kuin näitte ja kuulitte minut toisella kerralla. Tänään annan teille 

opetukseni viisauteni valmistamien aivojen avulla. 

11 Kansani keskuudessa on aina ollut sekä niitä, joilla on hengellisyyden tunto, että niitä, jotka etsivät 

vain aineellisia hyödykkeitä. Ensimmäisellä aikakaudella oli tilanteita, joissa jotkut palvoivat "kultaista 

vasikkaa", kun taas toiset itkivät Jehovan pelosta; ja toisella aikakaudella apostolieni joukossa oli eräs, 

joka halusi saada minulta valtuudet muuttaa kivet kullaksi ja esitti tekosyynä sitä, että olisi hyvä tukea 

rahalla nälkäisiä köyhiä. Tähän sanoin hänelle: "Rahan antaminen ihmisille saisi heidät luopumaan rahan 

arvostamisesta, koska sitä on helppo saada." "Se on helppoa." Ja minä lisäsin: "Joka seuraa minua, on 

tultava köyhäksi niin kuin hänen Mestarinsa." Siksi minäkin nöyrästi kumarruin pesemään opetuslasteni 

jalat ja sanoin heille: "Älkää koskaan pitäkö itseänne ensimmäisinä, vaan viimeisinä Isän edessä." 

12 Teille, uusille opetuslapsilleni, sanon: "Mitä näette minun tekevän teille, tehkää te veljillenne." 

13 Olette valmistaneet sydämenne vastaanottamaan Sanani ytimen ja sen mukana tarvitsemanne 

lohdutuksen, rohkaisun ja valon. Luotatte Minuun, koska tiedätte, että saatte kaikkien olentojen tavoin 

suojelukseni. Olen kuitenkin kertonut teille, että elätte korjausten ja puhdistusten aikaa ja että tulette vielä 

tuntemaan kipua suurimmassa määrin. 

14 Tulevaisuus tuo edelleen ihmiskunnalle suuria kamppailuja ja kärsimyksiä, ja teidänkin on osana 

tätä ihmiskuntaa kärsittävä. Vain rukous ja "hereillä oleminen" tekevät kärsimyksistä siedettäviä. Monet 

menettävät suunnan näissä koettelemuksissa, epätoivoavat ja etsivät ratkaisua kärsimyksiinsä muilla 

tavoin. Mutta vain jos he palaavat hyvyyden, rauhan ja oikeudenmukaisuuden tielle, he saavat rauhan 
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takaisin. Ja jopa tämän kansan keskuudessa, joka on saanut merkkinsä tänä aikana, 144 000:sta, jotka on 

merkitty otsaansa - kuinka moni heistä hylkää Minut, vaikka he nyt ympäröivät Mestarin ja kuulevat 

Hänen opetuksensa äärettömästä rakkaudesta? 

15 Siksi olen tullut tällä kertaa antamaan teille voimaa taisteluihinne ja näyttämään teille, että teidän 

on työskenneltävä korkean ihanteen puolesta, joka on sama, jonka puolesta olen taistellut kaikkina aikoina 

- henkisen korkeamman kehityksenne puolesta. 

16 Tee kaikista hengellisistä lahjoistasi omasi ja arvosta niitä suuresti, jotta voit kestää tämän suuren 

testin. Älkää antako niitä pois, ettette tuntisi itseänne orvoiksi, sillä teidän on pakko kerätä paljon uskoa, 

hengellistä voimaa ja rohkeutta, jotta ette joutuisi epätoivoon. 

17 Kaikki se, mitä ilmoitan teille, ei kuitenkaan tuhoa teitä, vaan tekee teistä suuria, sillä löydätte 

lukemattomia tilaisuuksia tehdä hyvää ja levittää rakkauden toimintaa. Jos osaatte valmistautua, unohdatte 

itsenne tullaksenne lähimmäistenne avuksi, ja heidän sielunsa ovat yhtä vastaanottavaisia kuin 

neitseellinen maaperä vastaanottamaan rakkauden tekojenne siemenen ja hyväntekeväisen sateen. 

18 Tällä tavoin valmistan lasteni henkeä niin, että kun aika koittaa, he voivat todistaa, että kaikki 

tapahtumat, joita he kokevat, ovat puhuneet heille Minusta, että he ovat tunteneet Henkeni olleen heidän 

ympärillään. 

19 Sillä Minä en ole vain sana, Minä olen teko. Taistelen lakkaamatta lasteni sieluissa muuttaakseni 

heitä, ja olen tarkkaavainen vastatakseni kysymyksiinne, vastatakseni kutsuihinne ja tullakseni avuksenne, 

jotta voitte täyttää kohtalonne. 

20 On aika, jolloin valoni on vuodatettu jokaisen hengen päälle. Jokainen, joka on halunnut harjoittaa 

opetustani, on tuntenut olevansa täynnä voimaa, korkeamman tahdon elävöittämä, ja hänen tekemänsä työt 

ovat antaneet hänelle elämää ja vahvistaneet hänen uskoaan. Tämä henkilö ei voi enää harhautua oikealta 

tieltä, vaikka joutuisi kävelemään piikkien yli, koska hänen henkensä voima on kasvanut ja hän osaa 

voittaa kärsimyksen saavuttaakseen ihanteensa. Sen, joka ei ole vielä aloittanut tätä työn polkua, pitäisi 

aloittaa se tänään eikä pysähtyä. Jopa pienimmänkin hänen teoistaan otan huomioon. Et löydä maan päällä 

suurempaa tyydytystä kuin se, että tulet auttamaan lähimmäistäsi, koska tunnet hänen tuskansa. 

21 Toistatte nyt kaikki ne teot, jotka tein toisella aikakaudella osoittaakseni teille aktiivisen rakkauden 

opetukseni. Olette nähneet, että palautin sokeille näkökyvyn - voitte tehdä mahdolliseksi, että tämän ajan 

sokeat, jotka elävät tämän aikakauden pimeydessä, näkevät Opetukseni kirkkaan valon. Pane halvaantunut 

kävelemään, joka on jumiutunut opetuksen puutteeseen. Herätä henkiin se, joka on kuollut armon ja 

hengellisyyden elämään. Pane mykkä puhumaan, joka ei pysty lausumaan rakkauden ja anteeksiannon 

sanoja. Kaiken sen, mitä haluatte saavuttaa, minä annan teille, sillä olen varustanut teidät mittaamattoman 

arvokkailla lahjoilla, jotta voitte todistaa totuudestani. 

22 Rakkauteni ihmiskuntaa kohtaan on ollut jatkuvaa. En ole tehnyt ihmeitä ainoastaan silloin, kun 

olen tullut alas maan päälle; työni rakkauden ja suojeluksen antamiseksi ihmisille on ikuista, ja myös 

opetukseni on ehtymätöntä. Milloin ymmärrätte taisteluani, milloin tunnistatte Elian, joka työskentelee 

väsymättä keskuudessanne? 

23 Aikojen loppu lähestyy jo, ja minun on kerättävä sato. Vain kypsän vehnän otan vastaan, vain 

valmiit ja täydelliset rakkauden teot tuon viljavarastooni. Ja teidän, opetuslapsinani, on osoitettava Minulle 

työnne tällä tavoin ja autettava lähimmäisiänne. Kaikissa kansakunnissa on minun opetuslapsiani, 

profeettoja, pioneereja, joiden hengelliset lahjat paljastuvat sinun kaltaisiksi. He etsivät rukouksessa 

balsamia, joka parantaa sairaat, he ovat hengellisessä yhteydessä kanssani, he etsivät valoa, joka valaisee 

heidän polkunsa, ja he tunnustavat Minut oppaakseen ja mestarikseen. 

24 Älkää yllättykö, jos he - ilman, että he ovat saaneet julistukseni ihmisen älyelimen kautta - tietävät 

tämän opetuksen, sillä olen jo kertonut teille, että sielu on kehittynyt ja että jokaisella luodulla on tehtävä 

täytettävänään. Sen sielu on puhdistanut itsensä tuskassa, ja koska se ei ole löytänyt yhtään 

totuudenmukaista opasta maan päältä, se on etsinyt Minua, koska se tietää, että Minä asun hengellisessä ja 

valistan ja opastan kaikkia lapsiani. 

25 Tässä olen - valmis ottamaan vastaan ajatuksenne ja sydämenne tarjotakseni teille Sanani 

merkityksen ikuisen elämän todellisena viininä, josta sanon teille, että joka juo sitä, ei enää koskaan tunne 

janoa. 
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26 Älkää jatkossakaan sekoittako Sanaani, joka on elämän leipä, kultin muotoihin, jotka ovat vain 

kuva siitä. 

27 Pyhän Hengen valo valaisee tietänne ja täyttää sielunne rauhalla. Mikä armo onkaan maan päällä, 

kun kansani, joka on hajallaan ihmiskunnan keskuudessa, omistaa elämänsä tehtävälle opettaa 

lähimmäisiään rakastamaan toisiaan. Aina kun puhun teille yhtenäisyydestä, teidän on ymmärrettävä, että 

näen teidän eripuraisuutenne ja sopusoinnun puutteenne. Mutta tietäkää, että osoitan tämän moitteen 

kaikille ihmisille ja kaikille kansoille, koska eripuran siemen on lisääntynyt ja tunkeutunut kaikkiin 

sydämiin. 

28 Epäsopu on huomaamatta tulvinut ihmisten elämän sisimpiin osiin, ja se on yltänyt ravistelemaan 

valtakuntia, kansakuntia, perheitä, uskonnollisia yhteisöjä ja lahkoja. Hyvin katkeria ovat olleet ne 

hedelmät, joita ihmisten välisen sopusoinnun puuttuminen on tuottanut, ja yhä vielä puuttuvat katkerimmat 

hedelmät. Mutta minun tahtoni ei ole ollut, että ihmiset tarvitsisivat tätä kärsimyksen maljaa 

ymmärtääkseen virheensä ja avatakseen silmänsä totuudelle. Sillä vaikka tuomitsen teidät tällä hetkellä, en 

koskaan lakkaa olemasta Isänne, ja haluan, että harkinta ja katumus pelastavat teidät kuilusta, johon olette 

tällä hetkellä syöksymässä. Ketkä niistä päästävät minut sydämeensä? Mitkä kansat avaavat ovensa 

Minulle? Keitä ovat ne, jotka eivät ota huomioon omantuntonsa kutsua? 

29 Rukoile! Mitä voitte tehdä tällä hetkellä, kun näen teidät vielä pieninä hengellisessä 

kehityksessänne, kun olette vielä heikkoja ja kömpelöitä? Tulkaa vahvoiksi harjoittamalla opetuksiani! 

Elämänne tarjoaa teille päivästä toiseen tilaisuuden hankkia ansioita ja täydellistää itseänne. Olkaa kansa, 

joka heijastaa Henkeni valoa jokaisessa teossaan, ja minä lähetän teidät pian nöyrinä opetusteni 

apostoleina täyttämään tehtävänne. 

30 Jos luulette, että olen jättänyt valtaistuimeni tehdäkseni itseni tunnetuksi teille, olette erehtyneet, 

sillä tätä kuvittelemaanne valtaistuinta ei ole olemassa. Valtaistuimet ovat turhia ja ylimielisiä varten. 

Koska Henkeni on ääretön ja kaikkivoipa, Hän ei asu missään tietyssä paikassa: Hän on kaikkialla, 

kaikissa paikoissa, hengellisessä ja aineellisessa. Missä on tämä valtaistuin, jonka omistatte Minulle? 

31 Älkää ottako sanojani moitteena huonosta ymmärryksestänne ja totuuden tunnistamisesta. En ole 

tullut luoksesi nöyryyttämään sinua korostamalla kypsymättömyyttäsi. Päinvastoin, olen tullut auttamaan 

teitä nousemaan totuuden valoon. 

32 Luuletteko, etten ole tietoinen siitä edistyksestä ja kehityksestä, jonka uskomuksenne ja tietonne 

ovat saavuttaneet sen jälkeen, kun kuulitte tämän sanan? Totisesti sanon teille, että erotan teitä itseänne 

paremmin ne askeleet, joita parhaillaan otatte hengellisellä polulla. 

33 Kun tulitte ilmentymääni, ette uskoneet opetustani ihmismielen avulla, koska ajattelitte, että 

voisitte löytää Minut vain kuvista, symboleista ja muista esineistä, jotka uskonnolliset yhteisönne ovat 

pyhittäneet. Sen jälkeen, kun uskon puutteestanne huolimatta tunsitte, että opetukseni liikutti sydäntänne 

ja että sielunne tunsi rauhani, tajusitte, että jumalallinen valo ilmeni niiden luotujen kautta, joiden 

kohtalona oli välittää jumalallinen viestini. Sydämessäsi syntyi uusi usko, syttyi valo, joka opetti sinua 

ymmärtämään, että ihminen voi olla suoraan yhteydessä Jumalaansa. Mutta siinä ei ollut vielä kaikki, vaan 

teidän oli vielä opittava ymmärtämään, että ihmismieli ei ole ehdottoman välttämätön, jotta Isä voisi antaa 

teille opetuksensa. Silloin tiesitte, että tämä äänenkantajan kautta tapahtuva jumalallinen ilmentymä olisi 

väliaikainen, koska myöhemmin tulisi aika henkien väliselle yhteydelle, kun ihmiset poistaisivat 

mielestään materialismin, fanaattisuuden ja kaiken sen tietämättömyyden, jota heidän perinteensä ja 

rituaalinsa sisälsivät. 

Kirkko olisi erotettava palveluistaan, uskomuksistaan ja rituaaleistaan. 

34 Jotkut teistä ovat jo ymmärtäneet tämän, toiset elävät sen mukaan. Mutta teiltä puuttuu vielä paljon 

tämän päämäärän saavuttamiseen, josta käsin voitte käsittää Minut totuudessani ja kirkkauteni 

todellisuudessa, ettekä enää pienen inhimillisen mielikuvituksenne keksimien kuvitelmien avulla. 

35 Lakatkaa antamasta Minulle aineellista muotoa valtaistuimella, joka on samanlainen kuin maan 

valtaistuimella, vapauttakaa Minut siitä ihmismuodosta, jonka aina annatte Minulle, lakatkaa 

haaveilemasta taivaasta, jota ihmismielenne ei kykene käsittämään. Kun vapautatte itsenne kaikesta tästä, 

on kuin katkaisisitte kahleet, jotka sitoivat teidät, kuin tiheä sumu hälvenisi ja antaisi teille mahdollisuuden 

nähdä horisontin, jolla ei ole rajoja, ja äärettömän säteilevän taivaanrannan, joka on kuitenkin samalla 

konkreettista hengellenne. 
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36 Jotkut sanovat: Jumala on taivaassa, toiset: Jumala asuu tuonpuoleisessa. Mutta he eivät tiedä, mitä 

he sanovat, eivätkä he tiedä, mihin he uskovat. On totta, että "asun" taivaassa, mutta en siinä tietyssä 

paikassa, jonka olet kuvitellut: Asun valon, voiman, rakkauden, totuuden, oikeudenmukaisuuden, 

autuuden ja täydellisyyden taivaassa. 

37 Olen tuonpuoleisessa, kyllä, mutta ihmisen synnin, materialismin, ylpeyden ja tietämättömyyden 

tuolla puolen. Vain tästä syystä sanon teille, että "tulen" luoksenne, koska tulen teidän alhaisuuteenne, 

koska puhun teille niin, että aistinne voivat tuntea Minut ja mielenne voi ymmärtää Minut, en siksi, että 

tulen muista maailmoista tai kodeista; sillä Henkeni on kaikkialla kotona. 

38 Olette ponnistelleet ja teiltä on kestänyt kauan muuttaa uskomuksianne, ja teillä on vielä paljon 

tehtävää saavuttaaksenne sen hengellisen päämäärän, johon olen määrännyt teidät, nimittäin tuntemaan 

Isänne, rakastamaan Häntä ja osoittamaan Hänelle kunnioitusta Hengen kautta. Silloin alatte aistia hengen 

todellisen loiston, sen kohotuksen, harmonian, rauhan ja hyvinvoinnin tilan, joka on se todellinen paratiisi, 

johon teidän kaikkien on määrä päästä. 

39 Tänään avaat sydämesi ja mielesi ovet opetukseni valolle. Millä teoilla te kirkastatte Minua? 

40 Olette kaikki hiljaa, henki on hiljaa ja ruumis on hiljaa edessäni. Kumartakaa niskojanne ja 

nöyrtykää. Mutta en halua, että lapseni nöyrtyvät edessäni. Haluan, että he ovat arvokkaita nostamaan 

kasvonsa ja katsomaan Minun kasvojani, sillä en tule etsimään palvelijoita enkä orjia; en etsi olentoja, 

jotka tuntevat itsensä lainsuojattomiksi, hylkiöiksi. Tulen lasteni luo, joita rakastan niin paljon, jotta he 

Isäni äänen kuullessaan voivat nostaa sielunsa henkisen ylöspäin suuntautuvan kehityksensä tielle. 

41 Mutta katso, minä tulen Jaakobin huoneeseen ja löydän sieltä vain pelkoa; toivon löytäväni juhlan, 

mutta siellä on vain hiljaisuus. Miksi, minun kansani? Koska omatuntonne moittii teitä rikkomuksistanne 

ja estää teitä tuntemasta iloa tulemisestani. Syynä on se, että ette ole rakastaneet itseänne, että ette ole 

työskennelleet niin kuin Jeesus opetti teille. 

42 Teiltä on puuttunut hengelliset välineet aistia teitä odottava tuskan varjo, ja siksi Isänne on tarpeen 

tehdä itsensä aineellisesti kuultavaksi ja puhua teille omalla kielellänne, jotta tietäisitte, että sodan enkeli 

lähestyy, että hänen aseensa ovat hyvin voimakkaita ja että häntä vastapäätä nyyhkyttää rauhan enkeli. 

43 Tuulen siivillä ratsastaen vitsaus lähestyy yhä enemmän ja enemmän, ja hengellisessä avaruudessa 

leijuu tuhansia olentoja, jotka putoavat päivä päivältä vihan ja eripuran kentille, ja heidän häiriintymisensä 

pimentää mielenne ja sydämenne. 

44 Luonnonvoimat ovat päässeet valloilleen ja herättävät tiedemiehet unistaan, mutta he jatkavat 

itsepäisesti itsekeskeisyydessään tuhoisaa työtään ihmiskunnan keskuudessa. Kun unohdat rukoilla, et 

täytä sitä tehtävää, jonka Isä on uskonut sinulle. 

45 Tiedätte hyvin, että rauhantekotehtävä on ollut hengessänne niistä ajoista lähtien, jolloin sanoin 

Jaakobille: "Katso, minä annan sinulle lukuisan jälkeläisväestön, jonka kautta kaikki maan kansat tulevat 

siunatuiksi." Siksi olette hiljaa edessäni. 

46 Odotatteko, kunnes ihmisten lait riistävät teiltä perinnön ja pakottavat teidät sulkemaan huulenne, 

jotka olen kouluttanut todistamaan Minusta? 

47 Älkää olko vähäuskoisia ihmisiä. Jos olen valinnut teidät, se johtuu siitä, että tiedän teidän 

pystyvän palvelemaan minua ja ymmärtävän, miten se tehdään. 

48 Tänä päivänä kerron teille: Jos kansat haluavat rauhaa, teen sen mahdolliseksi heidän rakkautensa 

mukaisesti. Jos he haluavat lisää sotaa, niin antakaa heidän sitä saada; mutta sen kautta minun 

oikeudenmukaisuuteni valtikka lankeaa maan päälle. 

49 Jos ihmiskunta vainoaa uusia opetuslapsiani ja pyrkii estämään heitä parantamasta sairaita ja 

puhumasta opetuksestani, oudoimmat sairaudet leviävät ihmisten keskuudessa. Tutkijat sairastuvat, 

monien silmät sulkeutuvat, toiset kärsivät ajatusten sekavuudesta. Tuonpuoleisen portit avautuvat, ja 

sekavien sielujen legioonat tuhoavat kokonaisia alueita ja tekevät ihmisistä riivattuja. Silloin, tieteen 

voimattomuuden edessä, nöyrät työntekijäni nousevat ja antavat todisteita tiedoistaan, joiden kautta 

monista tulee uskovia. Kaikki nämä onnettomuudet on ilmoitettu teille jo kauan sitten, mutta te olette 

kuuroja ja sokeita. Olet kiittämätön. 

50 Joskus on välttämätöntä, että puhun teille tällä tavoin. Mutta älkää sekoittako rakkauden sanaani 

ruoskaan. Minä rakastan sinua. Tule lähelle, jotta voit tuntea lämpöni. Lähestykää Minua, jotta voitte 
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tuntea valtakuntani rauhan. Te olette niitä, jotka etsivät Minua, kun kuljitte "autiomaata", te olette niitä, 

jotka aina jahtasitte lupaustani. 

51 Oletko kyllästynyt tähän elämään? Lepää sitten hetki tämän puun varjossa. Kertokaa Minulle 

murheenne täällä ja itkekää rintani päälle. Milloin olet ikuisesti kanssani? Haluan jo nyt nähdä rauhan 

jokaisessa sielussa. 

52 Antakaa "kuikan" nyt levittää siipensä koko maailmankaikkeuden ylle, jotta voitte tuntea hänen 

rauhansa ja lämpönsä. 

53 Naiset, te olette ne, jotka rukouksillanne ylläpidätte sitä pientä rauhaa, joka maan päällä vallitsee, 

te, jotka uskollisina kodin vartijoina huolehditte siitä, ettei kodista puutu rakkauden lämpöä. Näin 

yhdistätte itsenne Äitinne Marian kanssa murtaaksenne inhimillisen ylpeyden. 

54 Miehet, olen tehnyt teistä herroja tässä maailmassa edustamaan minua. Henkesi on kuin Isän henki 

ja ruumiisi kuin maailmankaikkeus. Älkää arvioiko kehonne täydellisyyttä sen mittojen perusteella, vaan 

sen sisällä olevan ihanan elämän, sen järjestyksen ja harmonian perusteella. Keho on kuitenkin rajallinen, 

vaikka se olisi täydellisimmilläänkin, ja tulee aika, jolloin se lakkaa kasvamasta. Älykkyys ja aistimukset 

kuitenkin jatkavat kehittymistään, kunnes kuolema pysäyttää hänet. Mutta kaikki maan päällä hankittu 

viisaus ja kokemus jäävät sieluun, joka kasvaa ja kehittyy ikuisesti. 

55 Tehkää kodistanne toinen temppeli, kiintymyksistänne toinen Jumalan palvonta. Jos haluatte 

rakastaa Minua, rakastakaa vaimojanne ja lapsianne, sillä tästä temppelistä kumpuavat myös suuret teot, 

ajatukset ja esimerkit. 

56 Olette kaikki Elian lampaita tällä hetkellä. Jotkut elävät hänen esteessään, toiset ovat yhä 

eksyksissä. Kuudennen sinetin valo valaisee kaikki sielut, jotka ovat inkarnoituneet ja jotka eivät ole enää 

inkarnoituneet tällä hetkellä. Kun jotkut maan päällä käyttävät tätä lakia sielunsa edistämiseen ja 

pelastamiseen, toiset käyttävät sitä tieteen salaisuuksien tutkimiseen ja uusien ihmeiden löytämiseen. Juuri 

epäpyhät ja tottelemattomat kädet katkaisevat edelleen tieteen puun hedelmiä myrkyttääkseen ihmisten 

sydämet. Elätte kuudetta ajanjaksoa, jonka ihmiskunta kulkee maan päällä heijastaen sitä tietä, joka sen on 

kuljettava ikuisuudessa. 

57 Ensimmäisenä aikakautena Abel ruumiillisti Minut maan päällä, toisena Nooa, kolmantena Jaakob, 

neljäntenä Mooses, viidentenä Jeesus, kuudentena nykyinen Elias, ja seitsemäntenä Pyhä Henki tulee 

hallitsemaan. 

58 Mitä olette tehneet lähettiläilleni? Ensimmäinen kaatui oman veljensä iskuun, jonka kateus ajoi 

hänet siihen. Toista arvioivat väärin ja pilkkasivat lukuisat epäuskoiset ja epäjumalanpalvelijat. 

59 Kolmas antoi todisteita voimastani elämässään ja sai vastineeksi kiittämättömyyttä jopa 

sukulaisiltaan. 

60 Neljäs joutui rikkomaan lain taulut, koska hänen kansansa, jota hän niin kovasti rakasti, usko oli 

vähäistä. 

61 Viidettä - vaikka hänen tulostaan oli ilmoitettu - ei odotettu, hän ei löytänyt uskoa eikä rakkautta, 

ja annettuaan rakkauden sanomansa maailmalle hän sai ihmisiltä häpeällisimmän kuoleman, jonka 

profeetta tai sanansaattaja on koskaan kärsinyt. 

62 Kuudes on tullut hengessä tähän aikaan. Silti epäilyksen, välinpitämättömyyden ja pilkan nuolet 

jahtaavat häntä. 

63 Kun Seitsemäs sinetti päästetään irti ja lähettilään sijasta Ikuisen Henki itse valaisee ihmisiä - kuka 

sitten yrittää haavoittaa tai tappaa Minua? 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 131  
(Pääsiäislauantai) 

1 Tänä päivänä, jolloin kellot soivat ilmoittaakseen maailmalle, että taivas on avautunut Kristuksen 

vastaanottamista varten, sanon teille, että nämä perinteet ovat teidän osaltanne mennyttä. Nyt teidän on 

syytä kokoontua sisäisesti sekavien puheiden sijasta; muistelu ja meditaatio ovat paikallaan meluisien 

riemurallien sijasta. Mitä tapahtuisi, jos Pyhän Hengen opetuslapset toteuttaisivat jumalalliset opetukset? 

2 Henki on elämä, ja siksi se ei koskaan lakkaa olemasta. Hänen on täydellistettävä itsensä, jotta hän 

voi asua taivaan korkeuksissa; te olette kehittyneet, ja todisteena tästä on se, että käännytte vapaaehtoisesti 

pois pyhistä kuvista tai symboleista, joilla ihmiset yrittävät esittää Minua, koska te jo käsitätte Minut 

Pyhänä Henkenä - äärettömänä ja kaikkivoipana - ettekä halua nähdä Minua rajoitettuna. Olette vihdoin 

ymmärtäneet, että Jumalanne edessä ei ole parempaa uhria kuin hyvien tekojenne uhri. 

3 Kerroinko teille, että nousisin kuolleista kolmantena päivänä? Sitten olen myös puhunut teille 

symbolisesti tulevista tapahtumista: Täällä olen hengessä kolmannen aikakauden alussa, teen itseni 

tunnetuksi ihmisen ymmärryselimen kautta, ja olen tullut myös kuolleiden luokse - henkistä elämää 

varten. Tämän julistuksen kautta, joka on ilmoitettu ja luvattu muina aikoina, olette kuulleet, että 

mahtipontiset vaatteet ja seremoniat ovat hyödyttömiä ja että teidän tulisi varustaa sielunne puhtaudella. 

Olette jo ymmärtäneet, että ulkoisesti puhtaalta ja loistavalta näyttäminen ilman sydämen puhdistamista on 

petos, jota Isä ei jätä huomaamatta. 

4 Voitte tehdä vaikutuksen ihmiseen, veljeenne, ja jopa pettää hänet, mutta ette Minua, koska 

läpikotainen katseeni havaitsee ja ohjaa kaiken. Lisäksi saatte kokea, kuinka tänä suuren hengellisen valon 

aikana ihmiset hylkäävät kaiken, mikä sisältää tekopyhyyttä. Valmistelen teitä, jotta kukaan ei yllättäisi 

teitä eikä kukaan huijaisi lähimmäisiänne. 

5 Jos joku ilmestyy ja väittää olevansa Kristus, joka on jälleensyntynyt, älkää uskoko häntä, sillä kun 

ilmoitin teille, että palaisin, annoin teidän ymmärtää, että se tapahtuisi hengessä. Jos joku sanoo sinulle: 

Minä olen Jumalan sanansaattaja, luottakaa häneen, sillä todelliset sanansaattajat eivät kerskaile eivätkä 

julistele heille uskomaani tehtävää. He tunnistavat itsensä vain töidensä perusteella. Ihmisten tehtävänä on 

päättää, onko hän Herran sanansaattaja. Muistatteko, että sanoin teille, että puu tunnetaan hedelmistään? 

6 En kiellä teitä maistamasta "puiden hedelmiä", mutta teidän on oltava varustautuneita, jotta osaatte 

erottaa hyvän hedelmän huonosta. 

7 Ne, jotka rakastavat totuutta, asetan lampunjaloiksi valaisemaan lähimmäistensä tietä. 

8 Minulla on halu sieluanne kohtaan, tuota silmillenne näkymätöntä olentoa, jonka tähden tulin 

kerran ihmiseksi ja vuodatin vereni opettaakseni sitä täyttämään tehtävänsä. 

9 Älkää pelätkö tavata polullanne ihmisiä, jotka kieltävät läsnäoloni tässä muodossa. He ovat sokeita 

ihmisiä, joilla ei vielä ole valoa sielussaan. Aikoinaan hekin hylkäsivät minut, mutta kun he näkivät 

ihmeeni, heidän oli julistettava, että Jeesus oli luvattu Messias. 

10 Näette tänä aikana ne, jotka ovat kieltäneet Minut, katuvaisina ja katuvaisina edessänne, löytämättä 

sanoja, joilla tunnustaa, että tämä opetus on tullut Jumalalta. 

11 Tänä päivänä, jolloin ihmisjoukot ryntäävät kirkkoihinsa ja juhlivat sanojen vuolaasti sitä hetkeä, 

jolloin taivas avautui vastaanottamaan Minut, kerron teille, että kaikki tämä on vain perinnettä, jonka 

tarkoituksena on tehdä vaikutus ihmisten sydämiin. Ne ovat vain rituaaleja, jotka materialisoivat 

Jumalallisen Intohimoni tänään. 

12 Älkää seuratko tätä suuntausta ja pystyttäkää alttareita ja kuvia. Älkää esittäkö pyhiä tapahtumia 

älkääkä käyttäkö erityisiä vaatteita erottaaksenne itsenne, sillä kaikki tämä on epäjumalanpalvelusta. 

13 Kutsukaa Minua sydämellänne, muistakaa ohjeeni ja ottakaa esimerkkini malliksenne. Tarjoa 

Minulle kunnianosoitus korjauksestasi, ja tunnet, että taivaan portit avautuvat vastaanottamaan sinut. 

14 Uskokaa, että aivan kuten Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä, minä olen noussut tänään 

kolmannella aikakaudella uudelleen ihmisten keskuuteen, jotka ovat kuolleet uskon ja armon suhteen, 

opettamaan teille Hengellisen elämän kauneutta inhimillisen ymmärryselimen avulla. 

15 Ihmisjoukoille, jotka kuuntelevat minua, sanon: Miksi peitätte itsenne sunnuntaipuvuillanne ja 

koruillanne ettekä pikemminkin pue sieluanne puhtauteen? Haluan vain nähdä tämän vaatteen 

keskuudessanne. 
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16 Välttäkää vääriä ja epäpyhiä esityksiä, joita minusta ja intohimostani tehdään, sillä kukaan ei voi 

edustaa minua. Eläkää esimerkkini ja opetuksiani. Joka toimii näin, on edustanut Mestariaan maan päällä. 

17 Kun jotkut polttavat suitsukkeita ja mirhaa uhrauksena Jumaluudelleni, opetan teitä uhraamaan 

Minulle sydämenne sisäistä olemusta, sielunne tuoksua. Tätä hengellistä uhrausta haluan teiltä. 

18 Tänä armon aamuna ihmiskunta muistaa kolmatta päivää, jolloin Kristus nousi kuolleista 

lohduttaakseen apostolejaan ja jolloin hän ylitti kuoleman kynnyksen etsiäkseen hengellisessä hädässä 

olevia. Muistakaa, että sanoin teille: Minä olen Suuri Maanviljelijä tai Paimen. Nämä tehtävät annetaan 

myös sinulle. Kuka muu kuin paimen voi ohjata sieluja ja ohjata kansoja? Eivätkö perheenisä, joka hoitaa 

sydämiä, tai opettaja, joka opastaa mieliä, ole maamiehiä? 

19 Kullekin on osoitettu tietty määrä sieluja opastettavaksi tai hoivattavaksi, ja tämä tehtävä ei pääty 

ruumiilliseen kuolemaan. Sielu jatkaa kylvämistä, viljelyä ja sadonkorjuuta sekä henkimaailmassa että 

maan päällä. Suuremmat sielut opastavat pienempiä, ja nämä puolestaan opastavat muita, joiden 

kehitysaste on vielä alhaisempi, kun taas Herra on se, joka opastaa heidät kaikki esteelleen. 

20 Jos olen nyt sanonut teille, että suuret sielut johtavat pienempiä, en tarkoita, että nämä sielut ovat 

olleet suuria alusta alkaen ja että toisten sielujen on aina oltava pieniä veljiinsä ja sisaruksiinsa verrattuna. 

Ne, jotka ovat nyt suuria, ovat sitä, koska he ovat nousseet ja kehittyneet täyttääkseen sen jalon tehtävän, 

että he rakastavat, palvelevat ja auttavat niitä, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tätä henkisen kehityksen 

astetta, niitä, jotka ovat vielä heikkoja, niitä, jotka ovat eksyneet tieltään, ja niitä, jotka kärsivät. 

21 Ne, jotka ovat tänään pieniä, ovat huomenna suuria, koska he ovat sinnikkäästi kulkeneet 

kehityksen tiellä. 

22 Henkisen täydellisyyden tikapuut, jotka Jaakob näki profeetallisessa unessaan symbolisoituna, ovat 

tie, joka alkaa maan päällä ja päättyy taivaaseen, joka alkaa aineellisesta maailmasta ja päättyy hengellisen 

elämän täydellisyyteen. 

23 Ette jätä lapsianne, oppilaitanne, kansojanne edes kuoleman kanssa, sillä etäisyys yhden maailman 

ja toisen maailman välillä on vain näennäinen. Henkiseltä alueelta käsin voitte jatkaa lukumääränne 

hoitamista, opastamista ja huolenpitoa, ja usein voitte silloin saada aikaan sellaisia suuria tekoja, joita 

olisitte pitäneet mahdottomina maan päällä. 

24 Siunattu on sielunne tie, joka saa teidät päivittäin ymmärtämään entistä selvemmin Isänne 

rakkauden ja opettaa teitä ymmärtämään Hänen tekojensa suuruuden. 

25 Onko mahdollista, että näiden opetusten jälkeen joku edelleen toivoo, että kuolema vapauttaa hänet 

rististään, tai että joku pelkää, että se riistää häneltä siemenen? 

26 Kaikki elää Minussa, kaikki jatkaa elämäänsä Minussa, mikään ei ole kadonnut. 

27 Tällä hetkellä etsin teitä kotonanne, sillä jos te etsitte minua, minä etsin teitä. Haluan puhua 

kanssanne, antakaa Minun tunkeutua sydämenne pohjalle älkääkä yrittäkö piilottaa minulta suruanne tai 

rikkomuksianne. 

28 Yrittäkää kuulla Minua hiljaisuudessa, kohottakaa henkenne Isänne puoleen, niin kuulette pian 

ääneni puhuvan teille kielellä, jota ette ole koskaan kuulleet ja jota kuitenkin pystytte ymmärtämään kuin 

olisitte aina kuulleet sen. 

29 Teidän ei pitäisi yllättyä tästä, sillä teidän on ymmärrettävä, että minä olen "Universaalinen Sana". 

Puhun omantunnoille, puhun sydämille, sieluille, järjelle ja aisteille, puhun kaikissa olennoissa, ääneni ei 

koskaan lakkaa. 

30 Opettele kuulemaan Minua ja tutkimaan oppituntejani. Muistakaa, että olen sanonut teille, että se, 

joka juo Sanani vettä, ei enää koskaan janoa. Olen vuodattanut viisauttani kaikkeen olemassaoloon, jotta 

voitte kerätä sitä koko elämänne matkan aikana. 

31 Vaikka maailmassa ei olisikaan uskontoja, riittäisi, että keskitytte olemuksenne pohjalle, jotta 

löytäisitte Läsnäoloni sisäisestä temppelistänne. Kerron teille myös, että riittäisi, jos tarkkailisitte kaikkea, 

mitä elämä teille esittää, jotta löytäisitte siitä viisauden kirjan, joka jatkuvasti näyttää teille kauneimmat 

sivunsa ja syvimmät opetuksensa. 

32 Silloin ymmärrätte, ettei ole oikein, että maailma eksyy, vaikka se kantaa sydämessään oikeaa 

tietä, eikä se vaeltaa tietämättömyyden pimeydessä, vaikka se elää niin paljon valoa. 
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33 En ole tullut tuomitsemaan teitä vain siksi, että voisin antaa tuomion jokaiselle syntiselle. Olen 

tullut tuomitsemaan teidät, mutta en tarjoamatta teille ensin uutta mahdollisuutta vapauttaa sielunne 

kaikista rikkomuksistaan. 

34 Kutsun kaikkia, sillä haluan nähdä itseni tämän suuren perheen ympäröimänä, joka minulle on 

ihmiskunta, jolle olen antanut niin paljon hyväntahtoisuutta ja hellyyttä, että olen tehnyt itsestäni yhden 

heidän pojistaan. 

35 Te, joilla on ollut tilaisuus kuulla Minua tässä muodossa, tiedätte, että olette tulleet oikeaan aikaan. 

En ole tullut ennen tai jälkeen oikean ajan, etkä ole tullut liian myöhään tai liian aikaisin. Tämä on se aika, 

joka on luvattu hengellenne kaikkein kaukaisimmista ajoista lähtien, jotta se saisi siinä jatkoa opetukselle, 

joka tuskin alkoi aikaisempina aikoina. 

36 Et voisi palata luokseni ilman, että olisit ensin maistanut kaikkia elämän hedelmiä ja nauttinut 

kaikista nautinnoista. Kuinka vähän onkaan niitä olentoja, jotka ovat osanneet pysyä uskollisina ja 

puhtaina Isän rinnalla! He ovat vain tehneet Hänen tahtonsa. Mutta te, jotka olette toistaneet monta kertaa 

rukouksissanne: "Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa" - on valhe, että olette 

aina toimineet minun tahtoni mukaan. Koska olette eläneet tahtonne mukaan, joka on epätäydellinen, 

olette tehneet niin vakavia virheitä, joista maksatte nyt suurella katkeruudella, sairaudella ja vaikeuksilla. 

Mutta te ette enää määrää tahtoanne, vaan alistutte jumalalliselle auktoriteetille, joka ohjaa kaikkea 

viisaasti ja oikeudenmukaisesti. Silloin ette enää tee virheitä ja kärsi niiden vuoksi. 

37 Rukoilkaa ja etsikää sisäisen pyhäkkönne yksinäisyyttä ja hiljaisuutta, niin tässä rukouksessa tällä 

hetkellä uinuvat aistit ja kyvyt olemuksessanne tulevat esiin ja puhuvat teille menneistä opetuksista ja 

tulevista tapahtumista, jotka ovat nyt mielenne ulottumattomissa. Silloin opit, että sinun on saatettava 

loppuun työ, jonka olet jättänyt kesken edellisissä elämissä. Nykyään ihminen alkaa oppia tuntemaan 

itsensä hengellisesti. Hän seisoo jo pyhäkön portin edessä, jossa hän löytää selityksen kaikille niille 

mysteereille, jotka ovat tähän asti ympäröineet häntä ilman, että hän on kyennyt selittämään niitä itselleen. 

Mutta voi niitä, jotka jatkuvasta kutsustani huolimatta osoittautuvat kuuroiksi tai tunteettomiksi sille 

äänelle, joka lakkaamatta kolkuttaa heidän sydämensä ovia, sillä heissä tulee olemaan elämän väsymys ja 

synkkyys, jota ei ole voitu käsittää. 

38 Oi tämän kansan naiset, jotka kuulette Sanani, joka koskettaa sydämenne syvimpiä ja jaloimpia 

säikeitä, valvokaa omianne, pitäkää uskon liekki heissä palavana, vaalikaa hyveellisyyttä, rauhaa ja 

veljeyttä. Käännyn puoleesi, koska sydämesi on vastaanottavaisempi Sanalleni, vaikka henkesi on sama 

kuin kaikkien ihmisten henki. 

39 Teen teistä kaikista rakkaita opetuslapsia, jotka oppivat korjaamaan loukkaamatta tai 

tuomitsematta ketään - niitä, jotka osaavat parantaa haavan aiheuttamatta verenvuotoa, jotka osaavat antaa 

anteeksi aiheuttamatta nöyryytystä. Kun olette näin valmistautuneet, lähetän teidät kansojen luo 

neuvonantajiksi, rauhan sanansaattajiksi, tämän ilosanoman julistajiksi, sen arvoisiksi opetuslapsiksi, joka 

on opettanut teille niin paljon. Mutta ette saa unohtaa, että ainoa, joka voi antaa, on Isä, ja hän on myös 

ainoa, joka voi antaa sielulle takaisin kaiken sen, minkä se on menettänyt. 

40 Vuoden 1950 jälkeen, kun ilmentymiseni tässä muodossa on ohi, en jätä teitä yksin. Olen 

jatkossakin läsnä toisessa muodossa, hienovaraisemmalla tavalla, ja jos valvotte totuudessa teille 

uskomiani opetuksia ja henkistätte itsenne, tunnette Läsnäoloni vielä lähempänä itseänne. Jos teillä on 

uskoa, te näette Minut hengellisillä silmillänne, ja jos te yhdytte veljinä ja sisaruksina Työssäni, ihmiset 

tulevat parveilemaan luoksenne, kuten he ovat parveilleet tänä aikana, kun olen tehnyt itseni tunnetuksi 

äänenkantajien kautta. 

41 Kukaan ei pysty repimään tätä siementä sydämestäsi, sillä se siirtyy sukupolvelta toiselle. 

42 Siitä seuraa tappelu: Jumalattomat ja tekopyhät osoittavat sinua ja vainoavat sinua, koska seuraat 

tätä tietä. Mutta mikään ei saa tätä kansaa perääntymään, koska tämä Minun sydämiinne kylvämäni 

siemen itää koettelemusten hetkillä valon sanana lastenne huulilla. 

43 Aivan kuten kristinusko onnistui tekemään Rakkausoppini tunnetuksi aikoina, jolloin ihmisten oli 

vaikea tuntea rakkautta toisiaan kohtaan, niin myös spiritismi kamppailee tänä aikana aikakaudella, jolloin 

materialismi on kivettänyt ihmisten sydämet. Ja jos Kristuksen sana tuolloin järkytti ihmisten elämän 

perustuksia, niin nytkin tämä valo saa heidän sydämensä herkimmät säikeet vapisemaan. Tulee olemaan 
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ajanjaksoja, jolloin siemeneni näyttää kadonneen. Mutta se menestyy ja pysyy kaikkien maanpäällisten 

tapahtumien keskellä. 

44 Jos jotkut onnistuvat kätkemään totuuteni, toiset tekevät töitä tehdäkseen sen tunnetuksi. Jos 

vanhemmat ovat hiljaa, lapset puhuvat. Mutta Sanani virtaa opetuslasteni huulilta, ja todistukset ilmestyvät 

kaikkialle. Mutta älkää vaatiko, että saatte kokea kaiken sen toteutumisen, mitä nyt ilmoitan teille. Anna 

siemenen ensin itää, anna sitten kasvin kantaa kaivattu hedelmä, ja vielä sen jälkeenkin anna hedelmän 

kypsyä. Silloin näette kaikkien ennustusteni toteutuvan, yksi toisensa jälkeen. Jotkut teistä ovat ahkeria, 

toiset huolimattomia; mutta sanon teille, että teidän kaikkien on oltava kärsivällisiä ja sinnikkäitä. 

45 Jos tiedät, mitä hedelmän tai siemenen korjaaminen maksaa sen jälkeen, kun olet kasvattanut sitä, 

sinulla on todellista rakkautta sitä kohtaan. Siksi haluan, että siemeneni kulkee teidän käsienne kautta, 

jotta voitte rakastaa sitä ja tunnustaa sen kaiken arvon. Autan teitä täyttämään tehtävänne ja vahvistan teitä 

taistelua varten. 

46 Paimen vie lauman rakkaudella rakkautensa esteelle, joka on Herran sielujen rinta. 

47 Jatkakaa eteenpäin, ääneni sanoo teille, älkää pysähtykö matkalla. Rakastakaa aikaa kuin 

kallisarvoista aarretta, käyttäkää sitä henkeänne koskevien velvollisuuksien täyttämiseen ja niihin 

velvollisuuksiin, joita maalliset velvollisuutenne asettavat teille. Käyttäkää sitä kaikessa, mitä lakini 

käskee, ja palkintona saatte valoa ja rauhaa hengellenne. 

48 Monien tämän ajan ihmisten sovitus maan päällä on päättymässä. Te, jotka kuulette nämä 

ilmoitukset ettekä tiedä, kuuluuko te näiden valittujen joukkoon - käyttäkää olemassaolonne viimeinenkin 

hetki, tutkikaa sitä omantuntonne valossa. Tutkikaa koettelemuksia, jotka teidän on kestettävä, maksakaa 

niin paljon kuin mahdollista kaikki (hengelliset) velkanne pois, ja tällä valmistautumisella saatte 

miellyttävän hedelmän, jota sielunne niittää heti, kun se ylittää hengellisen elämän kynnyksen. 

49 Älä ajattele kuolemaa, jotta tuntemattomasta ei tule sinulle masentava, kiinteä ajatus. Muistakaa, 

että tulette elämään, ja olkaa varmoja, että kun näette hengellisen sfäärin polun, sielunne huudahtaa ilosta 

ja yllätyksestä: Minusta tuntuu kuin olisin ollut täällä ennenkin! 

50 Opiskelkaa ja tulkitkaa opetuksiani oikein, sillä jos ette tekisi niin, ajautuisitte fanaattisuuteen, 

koska antaisitte hengellisyyden opettajilleni huonon arvosanan, ja koska tämä on hengen kohottamista, se 

ei salli virheitä. 

51 Eläkää puhtaasti, nöyrästi ja yksinkertaisesti. Täyttäkää kaikki se, mikä on vanhurskasta 

inhimillisessä maailmassa, sekä kaikki se, mikä koskee henkeänne. Poistakaa elämästänne turhat, 

keinotekoiset ja haitalliset asiat ja virkistäytykää sen sijaan kaikella sillä, mikä on hyvää 

olemassaolossanne. 

52 Tie on niin tasainen ja ristin taakka niin kevyt, jos olet jo oppinut elämään, että sinun on helppo 

täyttää sovitusvelvollisuutesi. Mutta sille, joka kantaa raskaita taakkoja ja raahaa kahleita mukanaan läpi 

maailman, näyttää mahdottomalta kulkea Herran polkua ja seurata hänen jälkeensä jättämiään jalanjälkiä. 

53 Ymmärtäkää, että Mestari ei pyydä teiltä mitään mahdotonta. En edes käske sinua muuttamaan 

elämääsi hetkessä. Vapauttakaa sydämenne aineellisista asioista, vapauttakaa se itsekkyydestä, ja edistytte 

lempeydellä ja rakkaudella polulla, jonka olen teille viitoittanut. 

54 Minun palvelijoitani eivät ole ne, jotka teeskentelevät palvelevansa minua turhilla sanoilla, 

kerskuvat tiedollaan tai tuomitsevat lähimmäistensä tekoja. Palvelijani, opetuslapseni ja sotilaani ovat 

niitä, jotka puhtaalla, ahkeralla ja hyödyllisellä elämällä kylvävät valoni tielleen ja jättävät jälkeensä 

hyveen ja hyvän esimerkin. 

55 Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita lähimmäisensä tekoja, sillä jos se, joka on puhdas, ei tee sitä - 

miksi sen, jolla on tahraa sydämessään, pitäisi antaa tehdä sitä? 

56 Sanon tämän teille, koska olette aina innokkaita tutkimaan veljenne siementä ja toivotte löytävänne 

siitä vikoja, jotta voitte sitten näyttää hänelle oman siemenenne ja nöyryyttää häntä kertomalla, että teidän 

työnne on puhtaampaa ja täydellisempää. 

57 Ainoa tuomari, joka osaa punnita tekosi, on Isäsi, joka asuu taivaassa. Kun Hän ilmestyy 

vaakojensa kanssa, Hänen silmissään suurempi ansio ei ole sillä, joka ymmärtää enemmän, vaan sillä, joka 

on ymmärtänyt olla veli lähimmäiselleen ja Herransa lapsi. 

58 On välttämätöntä, että kansani ilmestyy kansojen keskuuteen ja näyttää esimerkkiä veljeydestä, 

harmoniasta, hyväntekeväisyydestä ja ymmärryksestä rauhan sotilaana niiden keskuudessa, jotka jälleen 
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kerran käyttävät jumalallisia opetuksia väärin riitelläkseen, satuttaakseen toisiaan ja riistääkseen oman 

henkensä. 

59 Kaikista yhdistyksistä, kirkoista ja lahkoista tuleville lapsilleni puhun heidän omantuntonsa kautta. 

Kehotan heitä sovintoon ja innoitan heitä suurilla ajatuksilla, jotka ovat täynnä valoa. Mutta on tärkeää, 

että tiedät, että jätän heille viestin, joka sinun on toimitettava heille minun nimessäni. 

60 Teidän on oltava nöyriä. Sinua ei varmaan haittaa, että sinua loukataan. Ole lempeä. Teille 

aiheutetaan nöyryytyksiä ja kärsimyksiä. Mutta teidän sanaanne, joka on minun sanomani, he eivät voi 

karkottaa mielestään. Sen tähden minä sanon teille: Jos jotkut pysyvät tunteettomina ja kuuroina 

kutsullesi, toiset heräävät pitkästä unestaan ja lähtevät etenemään eteenpäin ja saattamaan elämänsä 

oikealle, uudistumisen ja parannuksen tielle. 

61 Varustautukaa rohkeudella, uskolla ja voimalla, jotta voitte kohdata taistelun. Mutta huomautan 

teille: Älkää pelästykö, kun puhutte jollekin kanssaihmisellenne siitä, että näette hänet hyvin pukeutuneena 

tai että häntä puhutellaan prinssiksi, herraksi tai ministeriksi. 

62 Ottakaa esimerkiksi Paavali ja Pietari, jotka korottivat äänensä niiden edessä, joita maailma kutsui 

herroiksi. He olivat hengeltään suuria, mutta he eivät kuitenkaan kerskuneet kenellekään olevansa herroja, 

vaan pikemminkin tunnustivat olevansa palvelijoita. Seuratkaa heidän esimerkkiään ja todistakaa 

totuudestani teostenne rakkaudella. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 132  
1 Tervetuloa te, jotka alatte tuntea sisällänne rakkauden liekkiä Mestarianne kohtaan. Tervetuloa te, 

jotka haluatte makeuttaa elämänne Sanani hyväilyllä. Tervetuloa myös te, jotka epäilette Läsnäoloani, sillä 

vapautan teidät epäilyksestänne, ja se antaa tilaa rakkaudelleni. Tervetuloa myös te, jotka tulette 

murheellisen sydämen kanssa, sillä minä annan teille tarvitsemanne lohdutuksen. Rakkauteni syleilee teitä 

kaikkia. 

2 Kun näette Minun ottavan teidät vastaan, sanotte Minulle sydämenne pohjasta: "Herra, olen 

odottanut Sinua, olen jo kaivannut Sinun tuloasi sekä rakastavaa Sanaasi." - Etsitkö Jumalan valtakuntaa? 

Tuon teidät siihen askel askeleelta, kunnes saavutatte täydellisyyden korkeimman tason. Monet, jotka ovat 

edeltäneet teitä maan päällä, ovat jo saavuttaneet tuon ylevyyden. He ovat valon henkiä, Jumalan 

sanansaattajia tai lähettiläitä, jotka tulevat näkymättömästi ihmisten luo tuodakseen heille viestejä ja 

innoituksia. 

3 Oi opetuslapset, pyrkikää henkiseen edistykseen, ja opitte selvittämään kaikki ne ongelmat, joiden 

ratkaisua pidätte mahdottomana, vaikka se on mahdollisuuksienne piirissä. Jos teillä on niin suuria lahjoja, 

miksi haluatte, että 

Teenkö kaiken puolestasi? Muistakaa, että teidän on tultava luokseni ansioidenne, ponnistelujenne ja jopa 

uhraustenne kautta. Näytän sinulle, miten edetä polkua pitkin päämäärän saavuttamiseksi. 

4 Minun Sanani on kuin hyvä siemen. Joskus se putoaa kovaan maahan, kivien ja orjantappuroiden 

alle: se on materialismia, sydämen välinpitämättömyyttä, jossa opetukseni ei voi itää. Joskus kasvi on juuri 

alkanut kukkia, kun epäpuhdas käsi tulee ja katkaisee sen. Näin tapahtuu, kun sydäntä ohjaavat pahat 

intohimot. Jos siemen putoaa hedelmälliseen maahan, se itää ajoissa, kukkii ja tekee nuppuja, 

monivuotinen kasvi kasvaa päivä päivältä korkeammalle ja tuottaa runsaasti hedelmiä. 

5 Joskus kysytte itseltänne: "Miksi Mestari ei valitse palvelijoitaan ja opetuslapsiaan eikä ota meitä 

kaikkia, jotka olemme kaikki Hänen lapsiaan?" Vastaan teille: Valitsen ne, joille on oikea aika, kuten 

kypsyneiden siementen kanssa. Muille jätän aikaa, kunnes he saavuttavat täyden kypsyyden, jotta voin 

palvella heitä. Mestari toimii kuin hyvä kalastaja, joka nousee veneeseensa aikaisin, heittää verkkonsa 

sinne, missä hän tietää olevan runsaasti kalaa, ja kun hän on nostanut sen täyteen kaloja, hän antaa 

hyödyttömien pienten kalojen livahtaa verkon läpi ja valitsee näin suuremmat kalat. Minä olen sielujen 

kalastaja, joka asettaa verkkonsa pyydystääkseen sydämenne siihen. Kuinka monet, jotka olivat jääneet 

kiinni rakkauteni verkoista, palasivat levottomuutensa ja intohimojensa mereen! He eivät voi vielä kuulua 

niihin valittuihin, jotka seuraavat Minua uskollisesti ja luopuen. Mutta he liittyvät heihin myöhemmin. 

6 Yritän saada ääneni kuulumaan kaikissa sieluissa, mutta ihmisten materialismi sallii heidän kuulla 

vain maailman ja lihan äänen. On kuitenkin joitakin, jotka kuulevat minua, ja nämä ovat kärsiviä, 

tarvitsevia, sairaita, halveksittuja, niitä, joita maailma ei enää tarvitse ja jotka se on jättänyt unholaan, 

koska heillä ei ole enää mitään annettavaa. He kuulevat Minua hyvin, koska he tietävät, että he voivat 

odottaa Minulta vain jotakin. Mitä ääneni, Sanani voi merkitä jollekin, joka löytää maailmasta kaiken 

haluamansa? Tämä näkee vain aineellisen onnensa, ja jos hän joskus kuulee kutsuni, hän myös sanoo 

Minulle, kuten kerjäläiselle on tapana sanoa: "Tänään minulla ei ole mitään annettavaa sinulle, tule 

huomenna uudestaan!" Mutta kuka tietää tämän "huomisen"? Kuka voi tietää, kuinka kauan kestää, ennen 

kuin häntä kutsutaan uudelleen? Se voi olla huomenna, aivan kuten se on mahdollista toisessa 

olemassaolossa. Autuas on se, joka unohtaa oman kärsimyksensä yli muiden tuskan. 

7 Rukoilkaa, ymmärtäkää, että nyt on aika, jolloin oikeudenmukaisuuteni ja valoni on ravistellut 

kaikki pimeät voimat. Tämä on vaikeaa ja vaarallista aikaa, sillä jopa pimeydessä asuvat olennot 

teeskentelevät olevansa valon olentoja teidän keskuudessanne viettiäkseen teidät ja hämmentääkseen teitä. 

Annan teille valoni, jotta ette eksyisi polulta ettekä antaisi niiden pettää itseänne, jotka käyttävät nimeäni 

väärin. 

8 Petkuttajat eivät ole vain näkymättömiä olentoja, vaan ne ovat myös ruumiillistuneet ihmisiin, 

jotka puhuvat teille opetuksista, jotka teeskentelevät olevansa valoa, mutta jotka ovat vastoin opetuksiani. 

Sinun ei pitäisi kuunnella heitä. Sanani tunnistaa sen korkeasta hengellisyydestä, merkityksestä ja 

jumalallisesta "mausta". Jokainen, joka onnistuu tutustumaan Sanani "makuun" ja perehtymään siihen, ei 
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lankea virheeseen. Olen antanut teille oikeuden tutkia ja tutkia Sanaani, jotta voitte tuntea sen pohjasta 

ylöspäin. 

9 Koska vahdin teitä kuin lammaspaimen, joka hoitaa lampaitaan, ja kun heitän verkkoni 

pelastaakseni sielunne valtameren levottomilta aalloilta, te vuorostanne rukoilette lähimmäistenne 

puolesta, ja rukouksenne leviää kuin rauhan vaippa ihmiskunnan ylle. 

10 Ymmärrätte nyt, että olen jakanut jumalallisen ilmestykseni kolmeen suureen aikakauteen. 

11 Ihmiskunnan hengellisessä lapsuudessa Isä antoi sille lain ja lupasi sille Messiaan, joka avaisi oven 

uuteen aikakauteen. 

12 Messias oli Kristus, joka tuli ihmisten luo heidän ollessaan "hengellisessä nuoruudessaan". Hän 

opetti ihmisille korkeampaa tapaa täyttää laki, jonka he olivat aiemmin saaneet Isältä eivätkä tienneet, 

miten täyttää sitä. "Jumalan Sana" puhui Jeesuksen huulten kautta, ja siksi kerron teille, että maailma 

jatkoi Isänsä äänen ja käskyn kuulemista täydellisen Mestarin rakkauden opetuksen kautta. 

13 Jeesus puolestaan tarjoutui lähettämään kansalle totuuden Hengen, jotta se saisi heidät 

ymmärtämään kaiken sen, mitä he eivät olleet ymmärtäneet hänen opetuksestaan. 

14 Rakkaat ihmiset, tämä yksinkertainen, nöyrä sana, jonka kuulette tällä hetkellä, on Totuuden 

Hengen ääni, on Jumalan hengellinen valo, joka valuu olemukseenne, jotta voitte avata silmänne uudelle 

aikakaudelle. Tämä valo, joka alkaa saada teidät ymmärtämään kirkkaasti kaikki Mestarinne ilmoitukset, 

on Isänne, Pyhän Hengen, valo, joka yllättää ihmiskunnan hengellisen kehityksen korkeammalla tasolla, 

toisin sanoen sen lähestyessä aikuisuutta, ymmärtämään Jumalan ilmoituksia. 

15 Kaikessa, mitä tämä valo teille paljastaa, saatte Isän opetuksen, sillä "Sana" on minussa, ja Pyhä 

Henki on oma Viisauteni. 

16 Tämä ihmisen äänenkantajien kautta tapahtuvan julistuksen muoto on vain johdanto ihmisen 

todelliseen hengelliseen yhteyteen Luojansa ja Herransa kanssa, kun te, täynnä totuuden henkeä, puhutte 

Isällenne hengestä hengelle. 

17 Niille, jotka eivät vielä usko ilmestymiseeni tällä hetkellä, sanon: Älkää kiistäkö sitä, että Mestari 

tulee jälleen kerran kommunikoimaan ihmisten kanssa, sillä Hän lupasi teille, että Hän palaisi, eikä 

yksikään jumalallisista lupauksista ole jäänyt täyttämättä. Teidän ei myöskään pidä etääntyä Isästänne 

sanomalla, että on mahdotonta pitää yhteyttä Hänen kanssaan. Totuuden nimessä sanon teille, että Herra 

on aina ollut yhteydessä ihmisiin eri muodoissaan heidän hengellisen kypsyytensä mukaan. 

18 Koska tämä uusi aikakausi on henkistymisen aikakausi, sitä kutsutaan Pyhän Hengen 

aikakaudeksi, sillä sitä valaisee jumalallinen valo, joka selittää kaiken ja opettaa teitä ymmärtämään 

kaiken. 

19 Uusi aikakausi on jo alkanut, eikä se tule koskaan päättymään, sillä tämän aikakauden huipentuma 

nai itsensä ikuisuuteen. 

20 Ettekö te vielä tunne sitä suuruutta ja niitä ihmeitä, joita valon aika lupaa teille? Ettekö iloitse 

ajatuksesta, että aika on jo lähellä, jolloin maailma pääsee pimeydestään ja avaa silmänsä uudelle päivälle? 

21 Sekavat olosuhteet päättyvät, petollisuus katoaa, salaisuudet purkautuvat, ja säteilevä mutta 

samalla ihana ja lempeä valo - koska se on Jumalallisen Hengen valo - kertoo ihmisille, jotka ovat pitkään 

etsineet, epäilleet ja tuskailleet: Tässä on totuus. 

22 Ymmärtäkää, että Kristus tulkitsi Isän lakia ja että Mestarin opetusta valaisee saman Isän valo, jota 

te kutsutte Pyhäksi Hengeksi. 

23 Tämän valon saavuttamiseksi kohottakaa ajatuksianne, antakaa hengen olla vapaa, avatkaa 

sydämenne, sillä vuodatan siunausten virran päällenne. 

24 Te ihmiset, jotka olette vasta tänään tulleet Sanani valoon: avatkaa tarvitsevienne kädet ja ottakaa 

opetuksestani leipää ja viiniä. 

25 Koettelemukset ovat ohittaneet kaikki; joidenkin kohdalla ne ovat olleet lyhyitä, mutta ankaria, 

toisten kohdalla pitkäkestoisia ja katkeria: tuskan hetket, tunnit, päivät ja vuodet ovat ohi, ja rauha palaa 

sydämiinne. Henkeni virtaa sinun luoksesi balsamina, voimanani ja valonani. 

26 Antakaa säteilyni ympäröidä itsenne niin, että unohdatte surun, murheen, kurjuuden ja kyyneleet 

tänne. Teidän on nyt aika löytää se aarre, joka on kätkettynä sisimpäänne, ja lakata olemasta maailman 

hylkiöitä. 
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27 Ihmiset, älkää pelätkö, sillä en anna teille mitään tehtäviä tai vastuuta ennen kuin olette 

saavuttaneet rauhan, sielunvoiman ja terveyden, jota teiltä puuttuu. Heti kun tunnet itsesi vahvaksi, 

sydämesi kiittää Minua ja pyytää samalla paikkaa viinitarhassani. 

28 "Pyytäkää, niin teille annetaan", sanon sairaille, niille, jotka tarvitsevat rauhaa, köyhille, niille, 

jotka janoavat ja janoavat oikeutta, leskille, orvoille, niille, joilla ei ole maailmassa yhtään rakastavaa 

ihmistä, lyhyesti sanottuna kaikille, jotka juovat katkeruuden maljan. Mutta älä lupaa Minulle mitään 

Minun hyödyistäni. Sallikaa Minun tulvia teille rakkaudellani, mutta teillä on täysi vapaus seurata Minua 

tai kääntyä pois Minusta. Sen, seuraatteko minua vai ette, jätän sydämenne, ymmärryksenne ja 

omantuntonne kiitollisuuden varaan. 

29 Se ei ole käsky, jonka annan teille, mutta teidän ei myöskään pidä asettaa Minulle ehtoja, jotta 

voitte seurata Minua. 

30 Teidän tulisi pitää mielessä, että jokaiselle, joka uudistaa itsensä, joka elää vanhurskaasti ja laittaa 

hyveen kipinän tekoihinsa, ovat hänen käytettävissään hengen kalleimmat aarteet, kuten rauha, terveys ja 

viisauden valo. 

31 Jos olet kuuliainen ja nöyrä, sinulla ei ole mitään pelättävää. Minussa näette vain rakkautta, 

oikeudenmukaisuutta ja hyvyyttä ilman rajoja. 

32 Pelkosi on oikeutettu, jos menet harhaan. Silloin sinun on kuitenkin pelättävä epätäydellisten 

tekojesi seurauksia. 

33 Teidän joukossanne on joku, joka sanoo Minulle: "Herra, miksi kutsuit minut, kun tiedät, että 

minulla on hyvin kova sydän, joka ei ole koskaan tuntenut rakkautta ketään kohtaan?" Sanon hänelle, että 

hänen ei pitäisi olla huolissaan, sillä voimani on suuri ja saa kristallinkirkkaan veden virtaamaan jopa 

kallioista. 

34 Kuunnelkaa sinnikkäästi Sanaani, se on ainoa asia, jota pyydän teiltä. Silloin, kun vähiten ajattelet 

sitä, mielesi pimeys hälvenee, niin että valo voi tunkeutua sisään, ja tämä sydän, joka on kuin kuollut mies 

arkussaan, nousee eloon tuntien ja rakastaen, kuten jokaiselle Jumalan lapselle sopii. 

35 Opettele rukoilemaan, sanoo Mestarisi. Puhun sinulle hiljaisessa huoneessasi. Puhun sairailleni, 

voitelen heidät ja annan heidän tuntea jumalallisen parantavan balsamini lohdutuksen. Annan teille sen, 

mitä olette odottaneet jo kauan. 

36 Opetelkaa puhumaan lääkäreiden lääkärin kanssa, oi autuaat sairaat, sillä teidän on vielä 

huomenna, kun olette taas terveitä ja teille on uskottu muita sairaita ihmisiä, kutsuttava minua usein. 

37 Uskokaa aina, jotta ihme voi toteutua, ja hankkikaa ansioita, jotta voitte aina olla sen arvoisia, mitä 

pyydätte. 

38 Mitä ansioita voi saada sairas ihminen, joka ei kykene mihinkään kamppailuun? Hänen ansionsa 

voivat olla monet ja suuret, jos hän osaa varustautua kärsivällisyydellä ja alistumisella, jos hän osaa olla 

nöyrä Jumalallisen tahdon edessä ja voi siunata Minua tuskiensa keskellä, sillä hänen esimerkkinsä 

valaisee monia sydämiä, jotka asuvat pimeydessä, jotka ovat epätoivoisia ja antautuvat paheelle tai 

ajattelevat kuolemaa, kun koettelemus kohtaa heitä. Jos nämä ihmiset kohtaavat tiellään esimerkin 

uskosta, nöyryydestä ja toivosta, joka kumpuaa sydämestä, joka myös kärsii paljon, koska se kantaa hyvin 

raskasta ristiä, he tuntevat, että heidän sydämeensä on osunut valonsäde. Ja niin se todella on, koska he 

eivät kyenneet kuulemaan oman omantuntonsa ääntä, heidän oli otettava vastaan omantunnon valo, jonka 

toinen kanssaihminen lähetti heille esimerkkinsä ja uskonsa kautta. 

39 Älkää antautuko, älkää koskaan julistako itseänne epäonnistuneiksi, älkää taipuko kärsimyksenne 

taakan alla. Pidä aina uskosi palava lamppu silmiesi edessä. Tämä usko ja rakkautesi pelastavat sinut. 

40 Miehet, jotka kärsivät vaikeuksista ja kurjuudesta hiljaisuudessa, jotka juovat päivästä toiseen 

nöyryytyksen maljan, siunaan teidän askeleitanne. Eilen olitte herroja, nyt olette palvelijoita; ennen 

juhlavaatteet peittivät teidät, nyt köyhyys ympäröi teidät. Asut kurjassa nurkassa, josta muistat 

menneisyytesi, ja vuodatat kyyneleesi salaa, jotta vaimosi tai lapsesi eivät näkisi sinun itkevän. Tunnet 

näinä hetkinä pelkuruutta etkä halua saada läheisiäsi epätoivoon. Minä yksin tunnen tämän surun, minä 

yksin tiedän, miten kuivata nämä kyyneleet. Kaikille teille puhun ja opetan, sillä kaiken tämän tuskan, jota 

olette keränneet sisimpäänne, voin poistaa ja jättää sydämeenne vain tuon kokemuksen siunatun valon. 

Vakuutan teille, että tuon parhaat mestarit esiin niistä, jotka ovat kärsineet eniten. 
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41 Teidän on tultava tuntemaan Sanani, jotta voitte toipua ja jotta voitte nousta todelliseen elämään, 

te, jotka olette kuolleet sydämessänne ja hengessänne! 

42 Kipu on vuodattanut koko sisältönsä maailmaan ja ilmenee tuhansissa eri muodoissa. 

43 Miten kauheassa kiireessä te elätte, ihmiskunta! Kuinka vaivalloisesti te vaivaatte taikinaa 

jokapäiväistä leipää varten! Siksi miehet kuluttavat itsensä ennen aikojaan, naiset vanhenevat 

ennenaikaisesti, tytöt kuihtuvat täydessä kukoistuksessa ja lapset turtuvat herkässä iässä. 

44 Tuskan, katkeruuden ja koettelemusten aikakausi on tämä aika, jossa nyt elätte. Haluan kuitenkin, 

että löydätte rauhan, saavutatte harmonian ja torjutte tuskan. Tätä varten ilmestyn hengessä ja lähetän teille 

Sanani, joka on lohdutuksen, parantumisen ja rauhan kastetta sielullenne. 

45 Kuunnelkaa minun sanaani, joka on ylösnousemus ja elämä. Hänessä saat takaisin uskon, 

terveyden ja ilon taistella ja elää. 

46 Annan teille rakkauden, joka on minussa ja joka ei koskaan lopu kesken. Olette osa Minua, ja ravin 

teitä, ja hyväntahtoinen varjoni peittää teidät ikuisesti. Isänä olen opettanut teitä ottamaan ensimmäiset 

askeleet tehtävänne täyttämisessä. Olet täydellisyyden vuoren juurella, kiipeä sieltä ylöspäin. Henkeni on 

huipulla odottamassa paluutanne. Ihmiskunta seuraa askeleitasi. Puhun perheen isälle, joka on nimitetty 

edustajakseni ja jonka tehtävänä on ohjata hänelle uskottuja sieluja; puhun myös sille, joka on maaherra, 

jotta jokainen voi toimia lakieni mukaisesti ja täyttää tehtävänsä voittamalla tämän ajan koettelemukset. 

47 Olen perustanut aikojen alusta lähtien kodin, joka koostuu miehestä ja naisesta, ja olen vuodattanut 

siihen viisautta ja rakkautta. Olen asettanut molemmille ristin ja täydellisen kohtalon. Tämän kodin 

perustana on rakkaus ja keskinäinen ymmärrys. Johtajuus kuuluu miehelle, kunnioitus ja kuuliaisuus 

naiselle. Olen asettanut kallisarvoisia lahjoja molempiin, jotta he voivat täydellistää itsensä. Eikä minun 

tahtoni ole, että tätä siunattua instituutiota arvosteltaisiin väärin tai häpäistäisiin. Huolimatta myrskyistä, 

jotka raivoavat ja uhkaavat kaikkialla - olkaa valppaina ja puolustakaa näitä periaatteita. Rakentakaa 

ihmiskunnan tulevaisuus vakaalle perustalle. Minä, joka olen läsnä teoissanne, siunaan teitä ja 

moninkertaistan siemenenne. 

48 Jos sielunne ei kykene käsittämään suuria ajatuksia tai inspiraatioita, rukoilkaa, valmistautukaa, ja 

Minä valaisen teitä. 

49 Kaikki antamani tehtävät ovat erittäin tärkeitä ja vastuullisia. Vaikka annan joillekin lasten 

holhouksen, teen toisista suuren kansanjoukon hengellisiä johtajia tai lukuisten kansojen hallitsijoita. 

Siunattu on se, joka nousee maallisen yläpuolelle etsiäkseen voimaa ja valoa Minulta, sillä hän on 

yhteydessä Minuun, ja Minä tuen häntä hänen tehtävänsä täyttämisessä kaikissa koettelemuksissa. 

50 Tunne lämpöni Isänä, kuule minua ja ymmärrä minua. Älkööt ne, jotka kuulevat minua 

ensimmäistä kertaa, ajatelko, että tämä mies, jonka kautta annan teille Sanani, haluaa teidän uskovan, että 

hän on Herra, Mestari. Ei, silmänne eivät näe Minua, mutta henkenne ottaa Minut vastaan, ja 

sydämessänne tunnette Läsnäoloni. Puhun teille äärettömyydestä, ja se on ääneni suloinen kaiku, jonka 

kuulette näiden huulten kautta, jotka olen valmistanut, jotta voitte kuulla pyhän Sanani. 

51 Miksi tämä julistus on olemassa? Toisella kertaa lupasin tulla uudelleen luoksesi. Ilmoitin, että 

tuloni tapahtuisi silloin, kun sodat olisivat valloilleen, kun ihmisten turmelus olisi saavuttanut huippunsa ja 

kun vitsaukset olisivat levinneet maan päälle. Lisäksi annoin ymmärtää, että tuloni tapahtuisi hengessä. 

Minun paluuni aika on jo tullut, minun läsnäoloni aika teidän keskuudessanne on tämä, kun sodat 

ravistelevat koko maata, kodit tuhoutuvat, hyveet poljetaan jalkoihin ja laki väärennetään. Kun monet 

ymmärtävät tämän kaiken, he kysyvät itseltään: "Milloin Kristus, meidän Vapahtajamme, tulee?". He eivät 

tiedä, että olen jo maailmassa valmistelemassa siementä, joka tuo heille valoa ja rauhaa. Olen tuskin 

aloittanut lupaukseni täyttämistä. 

52 Olen tullut uudestaan nöyrien, köyhien ja tietämättömien luo, jotka kuitenkin janoavat ja janoavat 

oikeudenmukaisuutta, rakkautta ja totuutta. Ja kun nämä yksinkertaiset ja tuntemattomat ihmiset tajusivat, 

että joku oli kiinnittänyt heihin katseensa ja että tämä joku oli ollut heidän Herransa, he lähtivät - hyvin 

suuren sisäisen voiman ohjaamina - etsimään Sanaani. Se tuli surullisena, väsyneenä ja sairaana - minun 

läsnäolostani se löysi balsamia kaikkiin vaivoihinsa. Se tuli katuen syntejään, kauneusvirheitään ja 

paheitaan, mutta kun se tunsi anteeksiantamukseni antaman hellyyden, siinä heräsi luja tahto uudistua ja 

korjata. Hän tunsi, että hänen hengeltään puuttuivat Isänsä arvoiset teot, ja hän sai ohjeet voidakseen tehdä 

suuria tekoja ja ihmeitä. 
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53 Inhimillinen ja hengellinen elämä olivat mysteerejä, joita heidän vähäinen tietämyksensä ei 

kyennyt ymmärtämään. Kun se kuunteli minua täällä, se sai tietää totuuden kaikista luoduista asioista. Jos 

tuohon aikaan israelilaiset odottivat Messiaan tuloa mahtavan, sotaisan ja voimakkaan kuninkaan tulona, 

joka antaisi heille takaisin heidän vapautensa, antaisi heille aseita, joilla he voisivat voittaa ja nöyryyttää 

sortajansa, ja sen jälkeen hukuttaisi heidät maallisilla hyödykkeillä tehdäkseen heistä maan suurimman ja 

voimakkaimman kansan maan päällä - tuohon aikaan tämä kansa ei tullut siksi, että tekisin heistä rikkaita 

maailmassa, enkä siksi, että tekisin heistä suuria ja toisten herroja. Nämä ihmiset ovat tulleet luokseni 

etsimään totuutta, pelastusta ja rauhaa. Olen myöntänyt heille myös aineellisia hyödykkeitä, mutta tämä on 

tehty lisäyksenä. 

54 Köyhien leipä tänä aikana - vaikka se onkin niin katkeraa - ei ole niinkään samanlaista kuin se, jota 

mahtavat, suuret herrat ja kuninkaat syövät. 

55 Ihmiset, palatkaa luokseni, alkakaa rukoilla niin kuin opetin teille, jotta voitte tuntea tulemiseni 

rauhan. Rukoilkaa hengellisesti edessäni ja tuntekaa lauseet, jotka opetin teille ja jotka ovat: "Isä meidän, 

joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi." Kuinka monta kertaa 

olettekaan lausuneet nämä sanat, jotka ovat anova pyyntö tulemisestani, ymmärtämättä, mitä ne sanovat, 

mitä ne tarkoittavat, ja siksi tuntematta niitä. Kristus opetti teitä rukoilemaan nostamalla ajatuksenne 

Taivaalliseen Isään ilman, että kuva tai mikään palvonnan muoto asettuu Isän ja lapsen väliin. Mistä 

lähtien olet unohtanut nämä ohjeet? 

56 Oi uusi kansani Israel! Uskon tämän työn sinulle kuin puun. Tänään se on vielä herkkä, huomenna 

se on mahtava. Sen on määrä antaa varjoa ja hedelmää väsyneelle ja sairaalle pyhiinvaeltajalle. Mutta jos 

te, jotka tulette maakunnista ja seuduilta, vuorilta ja kylistä ja haluatte sen hedelmiä, ette huolehdi siitä, 

tämä puu kuihtuu, sen hedelmät putoavat, eikä se enää anna varjoa. Tulee päivä, jolloin palaatte sen luokse 

uudelleen, koska tunnette nälkää ja elämän väsymystä, mutta kun sitten tulette siihen paikkaan, jossa puu 

oli, ette löydä siitä enää jälkeäkään, koska ette osanneet hoitaa sitä, koska tyydyitte syömään sen hedelmiä, 

kunnes nälkänne oli tyydytetty, ja sitten käänsitte sille selkänne. Tämä puu kasvaa lasteni sydämissä. Sen 

hedelmiä ovat rakkaus ja laupeus, ja luottamuksesi ja kiitollisuutesi ovat paras kastelu, jonka voit antaa 

puullesi, jotta se elää, kasvaa ja kantaa hedelmää. 

57 Siksi en kääntynyt (tämän maailman) suurten puoleen, koska he yrittäisivät miellyttää Minua 

tarjoamalla Minulle maan aarteita. Muistakaa, että Jeesuksella ei ollut tuohon aikaan maailmassa edes 

mökkiä, johon hän olisi voinut syntyä. Se oli yksinkertainen luola, joka antoi hänelle suojaa, ja oljet 

toimivat hänen vuoteenaan. "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta", kerroin teille myöhemmin, ja 

todistin sen teille syntymästäni lähtien. Yksinkertainen ephodi peitti Ruumiini, joka kastui monta kertaa 

syntisten ja paljon kärsineiden kyynelistä; ja niiden usko, jotka koskettivat sitä, teki heissä todellisia 

ihmeitä. 

58 Tänään, kun tulen luoksenne Hengessä, kerron teille, että vaippa, joka peittää minut ja jolla peitän 

teidät, on yksin rakkauteni vaippa. Tulkaa luokseni ja kuivattakaa kyyneleenne tähän siunattuun vaippaan, 

sillä uusi ihme loistaa uskossanne, pelastuksenne ihme. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 133  
1 Tervetuloa, rakkaani, jotka tulette kuulemaan Sanaani. Tässä on ihmiskunnan Mestari. Nyt teen 

itseni tunnetuksi näiden äänenkannattajien kautta, aivan kuten minä puhuin kansoille profeettojen suun 

kautta jonakin toisena aikana. 

2 Löydätkö ihmisten joukosta jotain suurempaa kuin se, minkä Jumalasi on sinulle ilmoittanut? - Ei. 

Miksi sitten kuljette harhaanjohtavia polkuja, kun olen asettanut teille suoran polun? Vain minä yksin voin 

paljastaa teille sen, mikä on ollut salaisuutenne. Kuka muu voi toimia Jumalan neuvojen välittäjänä? Vain 

Jumalallinen Valoni voisi paljastaa teille, että nykyinen elämänne on annettu teille sovittamaan menneet 

rikkomukset, joita sydämenne ei tunne. Tällä katkeralla maljalla sovitat virheitäsi puhdistaaksesi sielusi ja 

saavuttaaksesi ylöspäin suuntautuvan kehityksen. 

3 Älkää unohtako, että olemassaolonne ei rajoitu aineelliseen kehoonne. Siksi sielusi ei kuole, kun se 

lakkaa elämästä. Oletteko unohtaneet, että sielu on ikuisuuden siemen? 

4 Älkää myöskään rajoittako Minua Jeesuksen muodossa. Jos haluatte muistaa Minut tai pohtia 

ulkonäköäni ihmisenä, tehkää se muistelemalla opetuksiani, tekojani. Ymmärtäkää Minut äärettömänä; 

tunnustakaa ensimmäinen rakkauden osoitus, jonka annoin teille, kun tein itseni kaltaiseksenne, jotta 

voisitte hyveiden harjoittamisen kautta vastaisuudessa muistuttaa Jumaluuttani jäljittelemällä 

esimerkkiäni. Puhun teille tällä tavalla vain siksi, että te kykenette jo ymmärtämään Minua. 

5 Olen pelkkä henki, mutta kaikissa teoissani olen läsnä. Jos etsit Minua kaikesta, mikä ympäröi 

sinua maan päällä - ilmassa, avaruudessa, valossa - näet Minut siellä. Jos etsit läsnäoloani 

mitättömimmässäkin luomakunnassa - tuulen liikuttamassa puunlehdessä tai kukan tuoksussa ─ löydät 

minut sieltä, löydät sieltä rakkauden jäljen, jolla Luoja sinetöi kaikki työnsä. Tieteenne on löytänyt ja 

luonut monia ihmeellisiä asioita, mutta ihminen ei ole tehnyt kaikkea yksin, sillä asetin häneen elämän 

peruskäsitteet. Kaiken perustana on Isänrakkauteni. Henki on ihmismielen avulla peili, joka heijastaa 

takaisin Jumaluuden valon ja voiman. Mitä korkeammalle henki kohoaa ja mitä kehittyneempi mieli on, 

sitä suurempia ilmestyksiä se heijastaa. Jos tieteenne on antanut teille tänään hyvin katkeria hedelmiä, se 

johtuu siitä, että olette suunnanneet tämän valon vain Vapaan tahdon (tai mielivallan) tielle. 

6 Enkö ole sanonut teille, että olette eksyneitä lampaita? Tästä syystä seuraan sinua, jotta voisin 

tuoda sinut takaisin. Jos palaatte esteelleni oikealle tielle, teidän ja Isän välinen harmonia saa teidät 

antamaan ihmiskunnalle todellisia elämän hedelmiä. Miksi teidän pitäisi aina kulkea väärillä poluilla, 

vaikka sisäisen Tuomarinne ääni ei koskaan väsy puhumaan teille? Miksi ette ottaisi hyvyyttä vastaan, kun 

sielunne - aina kun teette hyvän teon - tulvii ilosta? 

7 Ihmiskunta, en ole koskaan halunnut, että menetätte itsenne. On epäoikeudenmukaista, että teillä 

on tällainen käsitys Minusta, että te ajattelette, että olen luonut olentoja, joiden on väistämättä 

menetettävä, että olen määrännyt tämän kohtalon Jumalan lapsille. Ymmärtäkää, että kohtalonne on 

erilainen - se on elää ikuisesti - eikä vain muutamien, vaan kaikkien, koska olette kaikki lapsiani. Kun 

tulin alas maailmaan ja tulin ihmiseksi, se tapahtui osoittaakseni teille tuon uhrin esimerkkien kautta sen 

tehtävän täyttymisen, joka annettiin Minun ja muiden ihmisten kautta. 

Jumaluus oli säädetty. Kerron teille, että tämä veri vuodatettiin viitoittaakseni tien kaikkien lasteni 

ennalleen saattamiseksi, ja että jos joku ei olisi saavuttanut tätä etua, tulisin jälleen ihmiseksi vain sitä 

varten ja antaisin Vereni pelastaakseni sen. 

8 Mikään oikeus ei ole yhtä täydellistä kuin minun. Jos nyt valitatte, että viattomia ihmisiä tuomitaan 

ja että toisaalta on joitakin syyllisiä ihmisiä, joita maailman oikeus ei ole rankaissut, älkää huolestuko, 

mutta älkää tuomitko heitä. Muistakaa, että kaikella on rajansa, että mikään ei pysy minulta piilossa ja että 

lisäksi kaikella on loppunsa maan päällä. Menkää eteenpäin, lapseni, älkää pysähtykö, vaan kulkekaa 

polkua, jonka lakini on teille viitoittanut. Kertokaa Minulle, että rakastatte Minua, mutta ette sanoilla vaan 

teoilla, rakkauden teoilla lähimmäisiänne kohtaan. Älkää pystyttäkö aineellisia alttareita palvellaksenne 

minua. Mutta jos tarvitsette alttarin inspiroimaan itseänne, katselkaa tätä ihmeellistä luontoa, joka ympäröi 

teitä, ja rakastakaa Minua siinä; tällä tavoin tulette Minun luokseni. 

9 Rakkaat opetuslapset, aina kun lähestytte Minua, sielultaan ja ruumiiltanne valmistautuneina, 

saatte voimani ja lohdutukseni, surunne väistyy ja nautitte maidosta ja hunajasta. Laskekaa minun luokseni 

kaikki, mikä painaa sydäntänne, ja minä määrään elämässänne niin kuin minun tahtoni on. Haluan teidän 
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kaikkien ponnistelevan, ettei kukaan hellitä, että olette ahkeria ja työskentelette antaumuksella ja 

kuuliaisesti, sillä nyt on täyttymyksen ja hyvityksen aika, ja työkalunne saavuttavat loiston vasta 

työtaistelun jälkeen. 

10 Ihmiskunta odottaa uusia opetuslapsiani; mutta jos te, jotka olette työläisiäni, hylkäätte siemenen 

ja viljelytyökalut maailman mielipiteen pelossa - mitä tästä ihmiskunnasta tulee? Ettekö ole tunteneet 

tehtävänne vastuuta? Omatuntosi ei koskaan petä sinua, ja se kertoo sinulle aina, oletko tehnyt 

velvollisuutesi. Tämä levottomuus, jota koette, on merkki siitä, että ette ole noudattaneet käskyjäni. 

11 Olen antanut teille rauhan lahjan, ettekä ole kylväneet sitä lähimmäistenne sydämiin. Ette ole 

vaikuttaneet ajatuksillanne ja rukouksillanne lievittääksenne sotaa käyvien kansojen tuskaa. Älkää olko 

kuin sokeat, jotka johtavat toisia sokeita; muistakaa, että olen sanonut teille, että te olette maailman valo. 

Tehtäväsi ei ole vaikea, jos sinulla on rakkautta tätä asiaa kohtaan. Jos osoitatte Minulle hyviä aikeita, 

autan teitä. Sinun ei tarvitse lähteä etsimään sairaita, mutta sinua tarvitaan. Minä tuon ne teille, ja näin te 

voitte täyttää tämän siunattua lohdutustehtävää. Minä valmistan ne, jotka tulevat luoksenne, niin ettette 

kohtaa kovia sydämiä ja sano Minulle: "Kuinka raskas onkaan tehtävä, jonka olet antanut minulle, Isä, ja 

kuinka kovia ovatkaan pellot, joilla työskentelen." Olen määrännyt kaiken, jotta voitte työskennellä 

rakkaudella ja täydellistää itsenne. 

12 Olen valinnut teidät uskomaan tämän tehtävän teille, koska rakastatte Minua ja olette osoittaneet 

Minulle nöyryyttänne ja alistumistanne. Mutta en halua, että sen jälkeen, kun olen käyttänyt teitä 

välittäjinä vuodattamaan armoani hädänalaisille, tunnette itsenne ylivertaisiksi lähimmäisiinne nähden ja 

kiellätte Minut. 

13 Jotta voisit kohottaa sieluasi, sinun on luovuttava tämän maailman turhista nautinnoista. Tieni on 

kapea, ja on tarpeen valvoa ja rukoilla. Mutta jos rakastatte Minua totuudessa, teille ei ole mikään uhraus 

erottautua näistä inhimillisistä kurjuuksista. Olen tehnyt rististäsi valon, ja olen valistanut ne, jotka 

ympäröivät sinua, niin etteivät he ole esteenä polullasi. 

14 Huomenna käydään oppien ja ajatusten sotaa. Monet kanssaihmisistänne, jotka ovat kyllästyneet 

vääriin lupauksiin, tulevat luoksenne etsimään totuutta, ja jos ette ole valmistautuneet, näiden ihmisten 

läsnäolo pelottaa teitä. 

15 Taistelkaa ihmisten pelastuksen puolesta ja käyttäkää tämä aika hyväksi, sillä vuosi 1950 lähestyy 

jo, enkä silloin enää puhu äänenkantajien kautta. Monet teistä palvelevat Minua ennen tuota vuotta ja 

toiset sen jälkeen. Tuon vuoden jälkeen te, jotka olette välittäneet Sanaani, ette enää joudu tempauksiin, ja 

te, jotka olette antaneet "henkimaailman" (suojelushenkien) tehdä itsensä tunnetuksi tällä hetkellä, 

tottelette sen kehotuksia ja tunnette olonne suojelluksi joka hetki. Olen kaikkien lasteni kanssa, jotta voitte 

jatkaa opetusteni saattamista ihmisten tietoon. Tuona aikana vihollisenne pyrkivät tuhoamaan teidät ja 

luomaan esteitä Työni toteutumiselle. Jos olet silloin eri mieltä, tunnet itsesi heikoksi. Mutta kun monet 

noista vainoojista oppivat tuntemaan opetukseni merkityksen, he tunnustavat minut, kääntyvät ja vievät 

opetukseni muihin kansoihin ja maihin. 

16 Haluan, että viette tämän valon kaikille lapsilleni, pienille ja mahtaville, huolehtiaksenne heidän 

huokaavista sieluistaan ja osoittaaksenne heille tien, ja että te, jotka olette olleet kouluttamattomia, osaatte 

tulkita tahtoani maailman edessä. 

17 Jokainen on sillä paikalla, jonka olen hänelle osoittanut. Älkää pilkatko niitä, jotka olen asettanut 

eteenne suukappaleikseni ja jotka ovat vastuussa ihmisjoukoista, vaan auttakaa heitä hyvillä 

ajatuksillanne. Jos olen valinnut heidät antamaan heille tärkeän tehtävän, rukoilkaa heidän puolestaan, 

jotta he voivat suorittaa vaikean tehtävänsä. 

18 Te, jotka olette kokeneet koettelemuksia, jotka ovat terästäytyneet sydämeenne, voitte nyt 

ymmärtää sitä, joka kärsii, ja voitte tunkeutua salaiseen kammioon - joka on ihmissydän - ja löytää 

kärsimyksen tai pahan, joka häntä vaivaa, lohduttaaksenne häntä. 

19 Ymmärtäkää Minua, ihmiset, ja muistakaa: jos olen tehnyt Sanani aineellisesti kuultavaksi, se on 

tapahtunut vain siksi, että rakastan teitä ja haluan teidän tietävän toiveeni, että rakastatte toisianne. 

20 Liittäkää kätenne yhteen ystävyyden osoituksena, mutta tehkää se vilpittömästi. Miten voitte olla 

veljiä ja sisaria, jos ette ole ymmärtäneet, miten olla ystäviä? 

21 Jos haluatte Isän asuvan keskuudessanne, teidän on opittava elämään veljinä ja sisarina. Jos otatte 

tämän askeleen veljeyden tiellä, voittonne on palkintona hengen ja hengen yhdistyminen. Olen antanut 



U 133 

127 

teille monia hengellisiä lahjoja ja ilmoitan teille: Kun olette yhdistyneet tahdossanne ja ajatuksissanne, 

annan teille mahdollisuuden olla inspiraation kautta yhteydessä veljiinne ja sisariinne, jotka elävät 

maailmanne ulkopuolella. 

22 Työni on valoa, totuuteni on selkeä, ja siksi sanon teille, ettei kukaan voi vaeltaa pimeydessä ja 

väittää, että minä olen siellä. 

23 Siihen aikaan, kun asuin keskuudessanne ihmisenä, tapahtui usein, että öisin, kun kaikki lepäsivät, 

ihmiset etsivät Minua yhä uudelleen ja uudelleen ja tulivat luokseni salaa, koska pelkäsivät paljastuvansa. 

He etsivät Minua, koska he tunsivat katumusta siitä, että he olivat huutaneet Minua vastaan ja aiheuttaneet 

loukkaantumista puhuessani väkijoukoille, ja heidän katumuksensa oli vahvempi, kun he tajusivat, että 

Sanani oli jättänyt rauhan ja valon lahjan heidän sydämiinsä ja että olin vuodattanut parantavaa balsamiani 

heidän kehoihinsa. 

24 He löysivät itsensä edestäni ja sanoivat Minulle: "Mestari, anna meille anteeksi, olemme 

huomanneet, että sanassasi on totuus." - Vastasin heille: "Jos olette huomanneet, että puhun vain totuutta - 

miksi piiloudutte? Ettekö te mene ulos avoimeen tilaan ottamaan vastaan auringon säteitä, kun se ilmestyy, 

ja milloin te olette häpeilleet sitä?" 

25 Se, joka rakastaa totuutta, ei koskaan salaa sitä, ei kiellä sitä eikä häpeä sitä. 

26 Kerron teille tämän, koska näen, että monet tulevat salaa kuuntelemaan Minua, mutta valehtelevat 

siitä, missä he ovat käyneet, ja salaavat kuulemansa, joskus jopa kieltävät olleensa kanssani. Ketä te 

häpeätte? 

27 On välttämätöntä, että opitte puhumaan Työstäni ja Sanastani niin, että ette anna ihmisille aihetta 

pilkata teitä tai osoittaa teitä. Teidän on myös oltava vilpittömiä, jotta kun todistatte Minusta, teette sen 

sanoilla, jotka ilmaisevat, että ne tulevat sydämestä. Tämä on siemen, joka itää aina, koska siinä on 

totuudellisuutta, joka koskettaa sydäntä ja saavuttaa sielun. 

28 Kun asetan jumalallisen viestini teihin, sen on muututtava veljelliseksi viestiksi. Mutta jotta tämä 

tekisi vaikutuksen ja liikuttaisi nykypäivän ihmisten materialistista ja epäilevää sydäntä, se on läpäistävä 

totuudella, jonka olen paljastanut teille. Jos piilottelette tai salaatte jotakin, ette ole antaneet täydellistä 

todistusta siitä, mitä ilmestykseni on ollut kolmannella aikakaudella, ja sen seurauksena teitä ei uskota. 

29 Olen osoittanut teille, että pimeyden side voidaan ottaa pois tietämättömältä tai harhaanjohdetulta 

vahingoittamatta häntä, loukkaamatta häntä, loukkaamatta häntä tai haavoittamatta häntä, ja siksi haluan 

teidän tekevän samoin. Olen itse osoittanut teille, että rakkaudella, anteeksiannolla, kärsivällisyydellä ja 

pitkämielisyydellä on enemmän voimaa kuin ankaruudella, tuomioilla tai voimankäytöllä. 

30 Pitäkää tämä oppitunti mielessä, oppilaat, älkääkä unohtako, että jos haluatte oikeutetusti kutsua 

itseänne lähimmäistenne veljiksi, teillä on oltava paljon hyvyyttä ja hyveellisyyttä, jota voitte vuodattaa 

heihin. Lupaan teille, että kun veljeyden valo loistaa maan päällä, annan läsnäoloni tuntua voimakkaalla 

tavalla. 

31 Sen mieli, joka osaa valmistautua, menee haltioituneeseen tilaan, kun hän miettii Mestarin sanan 

innoittamia hengellisiä opetuksia. Maaperäsi 

Sydän ei ole ollut hedelmätön, ja pian vehnä kantaa hedelmää. 

32 Valoni on repinyt tietämättömyytesi tiheän pimeyden kappaleiksi, sydämesi on herännyt 

rakastamaan Minua ja mielesi on kirkastunut ymmärtämään ilmestykseni. Tämä valo on saanut teidät 

näkemään elämän kirkkauden, luomakunnan täydellisyyden, luonnon ihmeet ja sen viisauden, jolla 

jokainen kohtalo on ennakkoon suunniteltu. 

33 Joskus sanotte Minulle: "Mestari, on helppoa oppia oppituntisi, mutta vaikeaa panna se 

käytäntöön." - Näin ollen Mestari rohkaisee sinua, ja rakkaudellaan Hän herättää sinussa luottamusta. 

Sitten Hän asettaa sinut koetukselle jokapäiväisessä elämässäsi, sillä alueella, jolla kykenet selviytymään. 

Ja niin alatte huomaamatta harjoittaa Mestarin opetuksia. Ymmärrys, usko ja rakkaus ovat kaikki, mitä 

tarvitsette kulkiaksenne tätä polkua. 

34 Muista: Kun tulitte Läsnäolooni ja ennen kuin vaadin teitä aloittamaan välittömästi jonkin tehtävän 

suorittamisen, annoin teidän kuunnella Minua, jotta voisitte tyydyttää itsenne Sanallani, joka on viisautta 

ja voimaa, balsamia ja rauhaa. Annoin teidän etsiä ensin Totuuttani, kunnes löysitte sen, annoin teidän 

tutkia Työtäni ja tunkeutua siihen niin paljon kuin halusitte; aivan kuten käskin Tuomaksen laittaa 
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sormensa haavaan kyljessäni, jotta hän voisi uskoa. Vain siten voitte pysyä lujana ja sinnikkäästi 

taisteluissa, jotka odottavat teitä. 

35 Olen antanut teidän kuulla Sanani lukemattomia kertoja ja tuntea, että teitä on opetettu 

opetussessioissani. Jumaluuteni on ilmennyt, ja olen sallinut "henkimaailmani" todistaa läsnäolostaan 

tekemällä ihmeitä keskuudessanne. 

36 Kun ymmärrätte ja näette oikein kaiken sen, mitä olen teille antanut, voitte vakuuttaa itsellenne, 

ettei teillä ole enää nälkää tai halua todisteita ja ihmeitä. 

37 Olette nähneet ihmeitä tapahtuvan itsessänne tai veljissänne ja sisarissanne, ja juuri nämä ihmeet 

sytyttivät uskonne liekin ja rakensivat rakkauden alttarin sydämiinne. 

38 Teillä on kaikki, jotta voitte harjoittaa opetustani sillä puhtaudella ja korkeudella, jonka nyt 

ymmärrätte. 

39 Tänään te kyselette Minulta jatkuvasti kysymyksiä, ja huomenna te olette niitä, jotka vastaavat 

kysymyksiin, joita kanssaihmiset esittävät teille. 

40 Vaikea ja kaunis on tehtävä, jonka annan teille. Se on rakkauden risti, jonka alla romahdatte ja joka 

sitten nostaa teidät jälleen ylös voimallaan. 

41 Kuka voi kulkea tämän elämän läpi kantamatta ristiä? Ja kuka on se, joka kantaa sitä eikä romahda, 

joskus uupuneena sen taakasta? 

42 Älkää unohtako, että Minulla, teidän Messiaallanne, teidän Lunastajallanne, oli myös ristini maan 

päällä ja minun täytyi murtua sen painon alla monta kertaa. Mutta totisesti sanon teille, että liha voi taipua 

ja luhistua kivun, uupumuksen ja tuskan painon alla, mutta henkeä ei voiteta, sillä jokaisen lankeemuksen 

jälkeen se nousee korkeammalle, jokaisessa valituksessa se siunaa kohtalonsa, ja jopa kuolemassa se 

nousee todellisen elämän valoon. 

43 Kristus ei halveksinut ristinsä ottamista. Kantamalla sen olkapäillään Golgatalle ja puhaltamalla 

henkensä sen päälle hän antoi teille suurimman esimerkin nöyryydestä, ja sen jälkeen hän oli Isän oikealla 

puolella. 

44 Tuo risti oli kynä, jolla kirjoitin intohimoni ihmisten sydämiin. 

45 Oi kansa, jolle olen antanut tehtäväksi olla ihmiskunnan valo ja pelastus. Olet Kolmen kerran 

oppilas, josta tulee nyt, Kolmannessa, Mestari. 

46 Tänään olette yhdistyneet ja muodostatte seurakuntia, väkijoukkoja ja ryhmiä; huomenna lähdette 

eri poluille todistamaan ja opettamaan opetustani. Henkisesti ette kuitenkaan ole kaukana toisistanne. 

47 Vaikka meret ja laajat maat erottaisivat teidät toisistaan, sydämenne sykkivät lähekkäin, ja teitä 

yhdistää ihanteena tehtävänne täyttäminen. 

48 Tämän kansan yhdistyminen tapahtuu vuoden 1950 jälkeen, ja Isän ilo on hyvin suuri, kun Hän 

näkee sen siemenen hedelmöittyvän, jonka Hän kasvatti Sanallaan, joka oli kuin hedelmällinen kaste ja 

jonka kansa sai vuodesta 1866 vuoteen 1950. 

49 Ihmiset, lähestyy jo aika, jolloin teidän on tarjottava tehtävänne ensimmäiset hedelmät Isällenne 

Jehovalle uuden Siinain vuoren juurella. 

50 Haluan, että tuona siunattuna hetkenä esitätte Isälle sen yhtenäisyyden, jonka olette menneinä 

aikoina menettäneet ja jota olen pyytänyt teiltä niin paljon nykyisin. Älkää tulko Hänen luokseen 

fanaattisuus tai epäjumalanpalvelus sydämessänne ja petoksen hedelmät käsissänne. 

51 Miten epäjumalia palvova voisi huomata erehdyksensä, kun hän kohtaa teidät, koska tekin palvotte 

samankaltaisia esineitä? 

52 Välittävä rakkauteni tekee kaikista pelloista hedelmällisiä, jotta henkistymisen siemen voi pudota 

niille. 

53 Älkää pelätkö kohtaloanne, ihmiset. Tässä lähetystehtävässäsi ei ole mitään kahleita, eikä tämä 

"este" (hengellinen yhteisö) ole vankila, eivätkä teille uskomani tehtävät ole kahleita. 

54 Autuaita ovat ne, jotka uskovina ja hyväntahtoisena etsivät turvaa tästä arkista, sillä he pelastuvat 

tämän ajan kiusauksista, he ovat vahvoja, sillä heidän tuskissaan heillä on parantava balsami, heidän 

köyhyydessään heillä on tämän työn aarre, ja kun kiittämättömyys ja panettelu jahtaavat heitä, heillä on 

rakkauden Sanani lohtu. 
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55 En pyydä teitä tekemään yli-inhimillisiä uhrauksia. En ole pyytänyt miestä lakkaamaan olemasta 

mies seuratakseni minua, enkä ole pyytänyt naista lakkaamaan olemasta mies täyttääkseen hengellisen 

tehtävän. En erottanut aviomiestä kumppanistaan, enkä poistanut naista miehestään, jotta hän voisi 

palvella Minua, enkä käskenyt vanhempia jättämään lapsiaan tai luopumaan työstään seuratakseni Minua. 

56 Kun tein heistä työläisiä tässä viinitarhassa, annoin heidän ymmärtää, että ollakseen palvelijoitani 

heidän ei pidä lakata olemasta ihmisiä ja että heidän on siksi ymmärrettävä, miten antaa Jumalalle se, mikä 

kuuluu Jumalalle, ja maailmalle se, mikä sille kuuluu. 

57 Sanon teille vain, ettette saa jättää käyttämättä mitään niistä tilaisuuksista, jotka asetan 

elämänpolullenne, jotta voitte täyttää opettamani rakkauden tehtävän. 

58 Huomaat, että henkiset ja aineelliset velvollisuutesi liittyvät toisiinsa, ja usein täytät molemmat lait 

samanaikaisesti. 

59 Seitsemän henkistä vaihetta, jotka sielusi on käytävä saavuttaakseen täydellisyytensä. Nykyään, 

kun elätte maan päällä, ette tiedä, millä kehitysportaalla olette. 

60 Vaikka tiedänkin vastauksen tähän henkeäsi koskevaan kysymykseen, en ehkä kerro sitä sinulle 

toistaiseksi. 

61 Työskennelkää suurella innolla, jotta - kun kuolema tulee ja suljette ruumiinne silmät tämän 

elämän ajaksi - sielunne voi tuntea nousevansa ylöspäin, kunnes se pääsee kotiin, jonka se on saavuttanut 

ansioidensa kautta. 

62 Tämän työn oppilaat kokevat ruumiillisen kuoleman alkaessa, kuinka helposti sielua ja ruumista 

sitovat siteet repeävät. Hänessä ei ole kipua, koska hänen on jätettävä maan mukavuudet. Hänen sielunsa 

ei vaella kuin varjo ihmisten keskellä, koputtelemassa ovelta ovelle, sydämeltä sydämelle valon, 

rakkauden ja rauhan toivossa. 

63 Katsokaa ja rukoilkaa, katsokaa, kuinka muissa kansakunnissa sota kylvää hävitystä tielleen, kun 

taas teidän keskuuteenne Sanani laskeutuu täynnä hyvyyttä ja rauhaa. 

64 Ihmiset, rukoilkaa maailman puolesta. 

65 Te miehet, kun palaatte koteihinne kiireisin askelin, koska haluatte syleillä puolisoanne tai nähdä 

itsenne lastenne silmissä, ja kun teillä on ilo sydämissänne, koska haluatte antaa työnne hedelmät 

rakkaillenne - rukoilkaa niiden miesten puolesta, jotka ovat kuoleman kentillä eivätkä voi palata käymään 

kodeissaan, koska ne on tuhottu maan tasalle. 

66 Kun koette jotain iloista, teidän ei pidä unohtaa, että samaan aikaan monet itkevät. 

67 Vaimot ja äidit, kun kumarratte kasvojanne suudellaksenne kehdossa suloisesti uinuvan lapsen 

otsaa, ajatelkaa niitä äitejä, jotka olivat kerran kuin kuikat ja jotka ovat nyt menettäneet pesänsä, 

puolisonsa ja lapsensa, koska sota tuhosi kaiken kuin hirmumyrsky. 

68 Kun suljet talon oven ja tunnet kodin kodikkaan lämmön ja sen suojan, ajattele myös niitä äitejä, 

jotka etsivät paikkaa maan sisältä suojellakseen lapsiaan kuolemalta. Ajattele pieniä lapsia, jotka kutsuvat 

vanhempiaan saamatta vastausta, ja niitä, jotka änkyttävät vain yhtä sanaa: Leipää. 

69 Mutta kun ihmiset jatkavat toistensa tuhoamista, teidän on rukoiltava, ja teidän rukouksenne on 

oltava kuin rauhan enkeli, joka leijuu noiden kansojen yllä. 

70 Olen puhunut teille Mestarina oppilaalle ja Isänä lapselle. Pohdi sanaani. 

71 Yhteisö, jonka muodostatte yhdessä Jumaluuteni kanssa, on kuin mahtava puu, joka kutsuu 

kulkijan lepäämään. Minä olen tuon puun juuret ja runko, ja te olette levittäytyviä oksia, jotka ovat täynnä 

lehtiä. Ravitsen sinua mehulla, ja saat sen avulla elämää ja voimaa. Ajattele, jos voisit elää irrallaan 

minusta. - Kerrotte joskus Minulle, että teistä on tullut heikkoja ja että kärsitte, koska ajat ovat muuttuneet. 

Mutta sanon teille, että ajat ovat pysyneet samoina; se, mikä on muuttunut, on sydämenne, koska se ei ole 

ymmärtänyt, miten elää ja pysyä rakkaudessa, harmoniassa ja rauhassa, ja tämä on surunne syy. 

72 Opetukseni uudistaa henkesi uskon, antaa sinulle uutta voimaa ja valaisee sinua. Sanani on 

kristallinkirkasta vettä, joka sammuttaa janosi ja vuodattaa sinuun ehtymättömästi. Annan teille runsaasti 

"vehnää", jotta voitte kasvattaa sitä lähimmäistenne sydämissä. Haluan, että rakastatte toisianne ja myös 

itseänne niin kuin minä rakastan teitä, sillä en ole ainoastaan antanut teille useiden ihmisten ohjausta ja 

johtamista, vaan ensimmäinen velvollisuutenne Minua kohtaan on pitää huolta itsestänne. Teidän on 

rakastettava itseänne tietäen, että olette Luojanne elävä kuva. 
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73 Sadonkorjuu, jonka tarjoatte minulle tähän päivään asti, on tuskaa ja vähäistä tietoa laistani; silti en 

ole antanut teille tätä maljaa juodaksenne. Minä olen sanonut teille: Jos kylvätte vehnää, niin te myös 

niitätte vehnää. Mutta sinun on hoidettava kylvämääsi siementä. Tänään on sadonkorjuun aika, ja kukin 

niittää satonsa. Sen jälkeen maa on jälleen puhdas, ja ihminen aloittaa uuden elämän, ja minä olen hyvin 

lähellä häntä ja innoitan hänen sydäntään. Se tulee olemaan rauhan valtakunta, josta olen puhunut teille, 

rakkaat opetuslapset, paljon ja jota varten valmistelen parhaillaan kaikkia sieluja. 

74 Haluan nähdä teidät kokoontuneina pöytäni ympärille kuin pienet lapset, kuuntelemassa minua ja 

ruokkimassa itseänne, keskustelemassa kanssani, ja samalla kun otatte vastaan opetuksiani, teette 

päätöksiä noudattaa niitä. Haluan, että palvelette lähimmäisiänne. Lähetän teidät heidän luokseen heti, kun 

rakkaus ja laupeus ovat kukoistaneet sydämissänne. Elämäsi pitäisi olla kuin puhdas peili, jotta tekosi 

heijastuvat siihen ja tiedät, oletko tehnyt oikein vai oletko epäonnistunut. 

75 Opetuslasteni hyveiden kehittyminen on kannustin niille, joiden kautta teen itseni tunnetuksi. 

Inspiraatiota tulee olemaan runsaasti, ja armoni ja ihmeeni vuodatetaan ihmisten päälle. Hengelliset veljesi 

ja sisaresi, jotka ovat varustautumisenne ansiosta hyvillä mielin, auttavat teitä, tekevät polustanne helpon 

ja työstänne miellyttävän. Vaikutuksesi ulottuu kotisi, alueesi tai kansakuntasi ulkopuolelle ja auttaa muita 

sydämiä. Hyvyydellä on voima, jota et vielä tunne. 

76 Olen antanut Sanani yksinkertaisten ja tietämättömien ihmisten välityksellä. Mutta niiden 

joukossa, jotka kuuntelevat Minua, on myös oppineita, niitä, joilla on koulutettu mieli ja jotka ovat 

kyenneet löytämään jumalallisen olemukseni tämän Sanan nöyryydessä. Olen työstänyt sydämiänne 

päivästä toiseen, jotta ne olisivat vastaanottavaisia ilmentymilleni, ja rakkauteni on voittanut. Kalliosta, 

jonka olet osoittanut Minulle sydämessäsi, olen tehnyt temppelin, jossa tarjoat Minulle rakkauden 

palvontaa. 

77 Uskon Teokseni teille, puolustakaa sitä, sillä se on korvaamattoman arvokas jalokivi. Olkaa 

vartijoita ja huolehtikaa, että sitä kunnioitetaan ja ymmärretään. Mikään ei saa teitä perääntymään polulla. 

Mene aina eteenpäin. 

78 Aina kun sydämenne janoaa rakkautta, nostakaa itsenne Minun luokseni. Kun kärsimys on kuin 

raskas taakka, muista, että on Isä, joka rakastaa sinua ja on valmis lohduttamaan sinua. Kun ajattelette 

Minua, tunnette pelon ja surun katoavan. Uskokaa sairautenne Minulle, ja Minä parannan heidät. 

79 Elämän puu on levittänyt oksansa antaakseen teille lepoa ja viileyttä, ja sen hedelmät ovat tehneet 

sydämenne rakastaviksi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 134  
1 Tuon rauhan sydämeesi tällä rakkauden sanomalla, sillä olen nähnyt pyhäkkösi olevan auki ja olen 

astunut sisään asuakseni siinä. 

2 Kristus puhuu teille, Mestari, ja Hän muistuttaa teitä teoistaan maan päällä, jotta onnistuisitte 

innoittamaan itseänne Minun esimerkilläni. 

3 Teidän on käytettävä läsnäoloani keskuudessanne, rakkaat ihmiset, sillä aika, jota parhaillaan 

elätte, on sielullenne merkittävä. 

4 Tämä valo-olento, joka asuu sisällänne, tietää, että sen työ ei ole päättynyt, se ymmärtää, että 

aiemmissa olemassaoloissa se ei käyttänyt hyväkseen sille annettua aikaa eikä mahdollisuuksia, joita sillä 

oli henkisen edistyksensä saavuttamiseksi. Siksi se tietää, että sen on ponnisteltava tänään saavuttaakseen 

tehtävänsä täysimääräisesti ja päästäkseen kaikkien hengellisten lahjojensa avautumiseen. 

5 Minun tahtoni oli, että tämän työn kautta teidän tulisi tuntea kaikki henkenne lahjat ja kyvyt. Olen 

välittänyt teille rakkauden opetukseni, olen antanut teille riittävästi aikaa kehittää hengellisiä lahjoja ja 

valaista totuuteni valolla niiden tietä, jotka vaeltavat pimeydessä. 

6 Olen antanut teidän ymmärtää, että tämä on aika, jolloin valittuni ilmestyvät profeettoina, 

näkijöinä tai valaistuneina ja ilmoittavat maailmalle, että valon aika on tullut. Vain harvat ovat niitä, jotka 

aistivat näissä ilmoituksissa valtakuntani läheisyyden, joka on valmis vuodattamaan teille ilmestyksiä, 

armolahjoja ja viisautta. 

7 Monet tulevat olemaan niin hämmentyneitä siitä, mitä he näkevät, tuntevat ja kokevat, että he 

lopulta kysyvät Minulta: "Herra, mitä tämä on, mitä silmäni näkevät, mitä maailmassa tapahtuu, ja mikä 

on niin monien outojen ilmiöiden ja merkkien merkitys ihmisten keskuudessa?" 

8 Mutta ne, jotka epäuskonsa, ylimielisyytensä tai sydämettömyytensä vuoksi eivät kykene 

näkemään, tuntemaan tai intuition kautta näkemään tämän aikakauden tiedon valoja, tulevat olemaan 

niiden joukossa, jotka kutsuvat pimeyttä valoksi ja petosta totuudeksi. 

9 Ettekö ajattele, että te, jotka olette iloitsseet tämän sydämiänne rohkaisseen Sanan valossa, jotka 

olette kutsutut selittämään syyn tähän kaikkeen, julistamaan Hyvää Sanomaa ja tuomaan Opetukseni 

Ohjeideni Kirjan kautta kaikille sitä tarvitseville? 

10 Olen antanut teille lain, oppaan, tien ja tiedon siitä, mikä on oikein ja mikä on sallittua, jotta ette 

koskaan kompastuisi, jotta ette epäilisi ristiriitojen hetkellä ja jotta ette saastuttaisi sitä, mikä on pyhää. 

Tiedän, että kaikkialla maailmassa näette ilmestyvän miehiä ja naisia, jotka ennustavat ja julistavat outoja 

oppeja kaikille niille, jotka elävät kaukana hengellisestä - miehiä, jotka parantavat parantumattomiksi 

kutsuttuja tauteja ja jotka saarnaavat hengellistymistä ainoana oppina, joka voi antaa rauhan maailmalle. 

11 Monien näiden ihmisten ilmentymät eivät ole selkeästi määriteltävissä eivätkä äänekkäämpiä, 

koska heiltä puuttui Mestarin ohjaus. Mutta siihen asti tämä kansa, joka on ollut opetuslapsiani, levittää 

sanomaani kaikilla maan teillä. 

12 Monilla tulee olemaan syytä ihmetellä, että Hengellinen elämä tulee olemaan ihmisten töiden opas; 

sillä kauan sitten ihmiset ovat sulkeneet sydämensä ovet viestiltäni ja innoituksiltani. Tässä 

vapaaehtoisessa karkotuksessa ihminen kuulee vain oman Vapaan tahtonsa äänen, ja hänen 

elämänpolkuaan valaisee vain hänen aineellisen tietämyksensä heikko valo. Mutta tämä ääni on melkein 

aina pitkä valitus, nyyhkytys tai kirous, ja sen "valo" ilmenee sen tieteen avulla, joka sen sijaan, että 

johtaisi häntä ylöspäin, upottaa hänet vielä syvemmälle kärsimykseensä. 

13 Ne, jotka nousevat ylös vuosisatojen unen jälkeen ja julistavat uuden aikakauden valoa, ovat 

"kuolleita", jotka nousevat henkiseen elämään, koska he ovat aiemmin olleet jäykkiä todelliselle elämälle. 

Missä on rakkautta, viisautta ja oikeudenmukaisuutta, missä on inspiraatiota ja missä hyvyys vallitsee, 

siellä on todellista elämää. Mutta siellä, missä synti vallitsee ja pahe vallitsee, missä on riitaa, pahaa tahtoa 

ja itsekkyys pesii, siellä on vain kuolemaa, kurjuutta ja pimeyttä. 

14 Aina kun ihmiset sortuvat materialismiin, heidän työnsä on luovuuden sijasta tuhoisaa. Silloin he 

muistuttavat matoja, jotka ovat valmiita nakerruttamaan raatoa, kun taas luovan työnsä kautta he voisivat 

muistuttaa mehiläisparvea, joka rakentaa kammiotaan täydellisessä harmoniassa. Näiden pienten olentojen 

työ koostuu hunajan etsimisestä, joka myöhemmin makeuttaa makuaistin. Mutta te: milloin te vihdoin 

löydätte elämän todellisen maun antaaksenne sen toisillenne? 
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15 Tämä maku muodostuu jumalallisesta rakkaudesta - herkullisesta nektarista, jonka olen asettanut 

jokaiseen sydämeen ja jota ette ole osanneet ymmärtää tai etsiä, ja siksi se ei vielä makeuta 

olemassaoloanne. 

16 Tänään Isän valoa vuodatetaan runsaasti jokaiselle hengelle, jotta se herätessään horroksestaan voi 

pohtia omaa kokemustaan, joka on viisauden ja valon rikas kirja, ja siten tulla tietoiseksi totuudesta. 

17 Ihmiset, valmistautukaa, miettikää tehtäväänne, mitatkaa vastuunne tänä hengelliselle heräämiselle 

niin suotuisana aikana ja olkaa valmiita työskentelemään viinitarhassani, sillä minä autan teitä tehtävänne 

täyttämisessä. 

18 Kuulen vetoomuksenne ja valituksenne. Haluan, että opitte keskustelemaan Isänne kanssa. 

19 Älkää luulko, että olen tullut vain teidän luoksenne: Olen tullut alas kaikkien luokse, koska tämän 

ihmiskunnan valitukset ovat ulottuneet taivaan korkeuksiin, kuin tuskan huuto, kuin valon inspiraatio. 

20 Kun otatte vastaan Sanani tässä muodossa, kysytte minulta sisäisesti, tulenko Isänä vai Tuomarina; 

mutta sanon teille: Jo ennen kuin kuulitte ensimmäisen Sanani tänä päivänä, omatuntonne oli jo tuominnut 

teille jokaisen rikkomuksenne ja myös jokaisen hyvän tekonne. Mutta jos tuomitsisin teidät Sanallani, 

miksi pelkäätte? Eikö tuomioni tule rakkaudesta, jota tunnen teitä kohtaan? 

21 Herätän teidät, jotta koettelemukset eivät yllättäisi teitä eivätkä näiden aikojen myrskyt ja myrskyt 

jättäisi teitä pimeyteen. 

22 Tämä on varmasti koettelemusten aikaa, joten on välttämätöntä olla vahva ja valmistautunut, jotta 

ei alistuisi. 

23 Maanpäällinen elämä on aina ollut täynnä koettelemuksia ja sovitusta ihmiselle, mutta koskaan 

tämä matka ei ole ollut niin tuskallinen kuin nyt, eikä malja ole ollut niin täynnä katkeruutta. 

24 Tällä hetkellä ihminen ei odota kypsään ikään asti kohdatakseen elämän taistelun. Kuinka monet 

olennot tuntevatkaan jo lapsuudessaan pettymykset, ikeen, iskut, esteet ja epäonnistumiset. Voin kertoa 

teille vielä enemmän: tänä aikana ihmisen tuska alkaa jo ennen kuin hän syntyy, toisin sanoen jo äitinsä 

kohdussa. 

25 Suuri on niiden olentojen sovitus, jotka tulevat maan päälle tänä aikana. 

26 Kaikki maailmassa oleva tuska on ihmisten työtä. Onko oikeudenmukaisuudessani suurempaa 

täydellisyyttä kuin sallia niiden, jotka kylvävät elämän tielle orjantappuroita, tulla ja niittää niitä? 

27 Kaikki eivät ole yhtä syyllisiä siihen kaaokseen, jonka keskellä elätte. Mutta ne, jotka eivät ole 

sodan tekijöitä, ovat vastuussa rauhasta. 

28 Olkaa armollisia itsellenne ja lähimmäisellenne. Jotta tämä armo muuttuisi teoiksi, tunnista lahjasi 

tutkimalla Sanaani. Sillä se, joka rakastaa lähimmäistään, rakastaa Minua, koska hänen lähimmäisensä on 

minun rakastettu lapseni. 

29 Te olette kansa, jota valmistan rukoukseen, Sanani levittämiseen ja parantumiseen. Elämä 

kurjuutena, vaivannäköineen ja katkeruuksineen on kuin autiomaa, mutta älkää asuko siinä, sillä silloin 

ette tunne todellista rauhaa. 

30 Muistakaa historiassa mainittu esimerkki Israelista, jonka oli vaellettava pitkään erämaassa 

päästäkseen pois Egyptin vankeudesta ja epäjumalanpalveluksesta ja päästäkseen samalla rauhan ja 

vapauden maahan. 

31 Nykyään koko ihmiskunta muistuttaa tuota faraon vangiksi ottamaa kansaa. Uskontunnustuksia, 

oppeja ja lakeja asetetaan sille. Useimmat kansakunnat ovat muiden, voimakkaampien kansakuntien orjia. 

Taistelu elämästä on kovaa, ja työtä tehdään nälän ja nöyryytyksen kurimuksessa. Katkera on se leipä, jota 

kaikki syövät. 

32 Kaikki tämä saa aikaan sen, että ihmiskunnan sydämissä syntyy yhä enemmän vapautumisen ja 

rauhan kaipuuta paremman elämän saavuttamiseksi. 

33 Sodan pauhu, vuodatettu ihmisveri, itsekkyys, vallanhimo ja viha, jotka kantavat hedelmää 

tuhansissa eri muodoissa, herättävät ihmiset syvästä horroksestaan. Ja jos he yhdistyvät yhdeksi 

hengellistämisen ihanteeksi, kuten Israelin kansa yhdistyi Egyptissä Mooseksen innoittamana - mikä 

voima voisi pysäyttää nämä sydämet? Ei ketään, sillä tässä kaipauksessa on valoni, tässä taistelussa on 

voimani, ja tässä ihanteessa ovat läsnä jumalalliset lupaukseni. 
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34 Tarvitseeko maailma uutta Moosesta vapautuakseen kahleistaan? Ohje, jonka olen tuonut teille 

tänä aikana, on Moosesta innoittanut valo, on vanhurskauden ja profetian sana, on voima, joka nostaa 

heikon, aran, pelkurin ja muuttaa hänet rohkeaksi, päättäväiseksi ja kiihkeäksi - on laki, joka johdattaa ja 

opastaa totuuden tiellä - on jumalallinen hellyys, joka tukee teitä vaelluksen pitkinä päivinä. 

35 Ihmiset, sanani rohkaisee teitä, aivan kuin haavoihinne olisi levitetty ihmeellistä balsamia. Tunnet 

itsesi vahvistuneeksi, uudistuneeksi ja täynnä toivoa huomista varten. Ettekö sitten ajattele, että jos veisitte 

tämän saman viestin maan sorretuille kansoille, se tekisi saman ihmeen heidän kohdallaan? 

36 Siksi käsken teitä varustautumaan, jotta ette viivyttelisi sitä aikaa, jolloin teidän on määrä lähteä 

liikkeelle tämän julistuksen sanansaattajina. 

37 Kun käsken teitä valmistautumaan, se johtuu siitä, että tätä Hyvää uutista on levitettävä niin, ettei 

se voi koskaan olla tilaisuus aiheuttaa kipua, veljesten välistä riitaa tai vuodattaa pisaraakaan verta. 

38 Viestini on vakuuttava, ystävällinen ja totta. Se koskettaa sekä sydäntä että mieltä ja vakuuttaa 

hengen. 

39 Kuunnelkaa Minua, opiskelkaa ja harjoitelkaa, niin pystytte avaamaan aukkoja uskolle, vapauden 

ja rauhan valolle. 

40 Tiedätte, että olen aina valmis antamaan teille toisen opetuksistani. Tänään aloitan ja kerron teille, 

että keskuuteenne tulemiseni tarkoituksena on opettaa teitä, jotta voitte suorittaa tehtävänne puhtaasti. 

41 Tämä maanpäällinen olemassaolo on varmasti uusi vaihe hengellenne, joka oli jättänyt 

keskeneräiseksi sille määrätyn työn, mutta nyt sille on annettu tilaisuus edetä hieman eteenpäin 

täydellisyyden tiellä. 

42 Minun, Jumalallisen Mestarin, oli myös palattava ihmisten luokse, koska Työni jäi tuolloin 

keskeneräiseksi. Jotkut kiistävät tämän väitteen ja sanovat, että Jeesuksen työ päättyi, kun hän kuoli 

ristillä. Mutta tämä johtuu vain siitä, että he ovat unohtaneet, että ilmoitin ja lupasin palata. 

43 Te, joille nyt paljastan näitä opetuksia, ymmärrätte, että jälleensyntyminen ei ole Minulle 

välttämätöntä, koska hengessäni on se, että voin paljastaa itseni ihmisille tuhansilla eri tavoilla. En 

myöskään tullut uudelleen etsimään henkeni täydellisyyttä. Jos tulen luoksenne nyt, se on vain 

näyttääkseni teille polun, joka voi johtaa teidät valoon. Muistakaa, mitä profeetat kertoivat teille 

Ensimmäisellä Aikakaudella: se on "ovi". Ja enkö minä sanonut teille, kun olin teidän keskuudessanne, 

ihminen: "Minä olen Tie"?". Enkö sano teille tänään: "Minä olen sen vuoren huippu, jota kiipeätte"? 

44 Olen aina ollut täydellinen. 

45 Iloitsen tietäessäni, että kävelette turvallisesti polullani. Huomenna riemu on yleismaailmallista, 

kun te kaikki asutte Hengellisessä Kodissa, joka on jo kauan odottanut Herran lasten saapumista. 

46 Näin puhun hengellenne, koska tiedän, että se voi jo ymmärtää tämän opetuksen, ja voin sanoa 

sille, että se ei ole tämän maan lapsi, että sen tulisi pitää itseään vain vieraana tässä maailmassa, sillä sen 

todellinen isänmaa on hengellinen. 

47 Tarttukaa tähän sanaan sen oikeassa merkityksessä, sillä muuten tulisitte siihen johtopäätökseen, 

että opetukseni on kaikkea inhimillistä edistystä vastaan, eikä olisi oikeudenmukaista, että syyttäisitte 

tällaisia virheitä Isälle, joka pyrkii vain lastensa täydellisyyteen elämän eri poluilla. 

48 Se, mitä Minun oikeuteni ajaa sovittamattomasti takaa, on paha, joka saa erilaisia muotoja 

ihmisten sydämissä ja ilmenee joskus itsekkäinä tunteina, alhaisina intohimoina, toisinaan kohtuuttomana 

ahneutena ja jopa vihana. 

49 Opetuslapset, teidän on tutkittava sitä, mitä nyt kerron teille vertauskuvallisesti: elämä on puu, sen 

oksat ovat lukemattomia, eikä näistä oksista yksikään ole samanlainen, mutta jokainen niistä täyttää 

tehtävänsä. Jos hedelmä epäonnistuu, se pudotetaan puusta, ja jos oksa kasvaa ulos, se karsitaan. Sillä 

elämän puusta on tuleva vain elämän hedelmiä. 

50 Jokaista tiedettä, joka on aiheuttanut pahaa, ja jokaista uskontoa, joka ei ole tuonut todellista valoa, 

voitte pitää oksina ja hedelminä, joiden läpi elämän puun mehu ei enää virtaa, koska ne ovat jo irtautuneet 

siitä. 

51 Siunattu on se, jolla on ylevä päämäärä seurata Minun tietäni; siunattu on se, joka pyrkii tekemään 

hengestään suuren. Otan vastaan ne, jotka vaikenevat valituksistaan ja ajattelevat vain Sanani kasteen 

vastaanottamista - ne, jotka eivät anna uskon ja toivon minuun kuolla. Sanani avulla saan kaikki vihdoin 

laulamaan uskon ylistystä. 
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52 Opetan teille spiritualisaatiota, koska se antaa teille henkistä ja fyysistä terveyttä. Se saa teidät 

rakastamaan itseänne ja antaa teille voimaa ja luottamusta. 

53 Sen kautta, joka ajattelee minua ja rakastaa minua, virtaa elämän virta, hänessä on jumalallinen 

ilmestykseni. Olen antanut teille elämän, jotta voisitte olla laupiaita ja osoittaa kykynne rakastaa. Olen 

myös antanut sen sinulle, jotta voisit hankkia viisautta. Elämä on Jumalan heijastus, se on suuri todistus 

olemassaolostani. Elä sitä ja nauti siitä, mutta myös ymmärrä sitä. Olet nauttinut siitä hyvin paljon 

ymmärtämättä sitä. Ylistäkää elämää, mutta antakaa laulunne todistaa ymmärryksestä, ihailusta ja 

rakkaudesta. Kun sielusi kohoaa, se laulaa Luojalle paremman psalmin. 

54 Elämä on päättymätön kurssi. Jotta hengestä tulisi suuri, viisas, vahva ja ystävällinen, sen on 

elettävä ikuisesti. Ihmiset, te luulette, että minä vierailen teidän luonanne, mutta totuus on, että minä asun 

teissä. Etsin teitä tässä muodossa vain tehdäkseni itseni tunnetuksi, tullakseni ajatukseksi, sanaksi ja 

hengelliseksi kasvoksi, ja tämä johtuu siitä, että ette havaitse sisäistä ilmentymääni olemuksessanne yhtä 

selvästi kuin sydämenne sykettä. Jotta voisitte tuntea sykkimiseni olemuksessanne, teidän on oltava 

herkkiä. Mutta älkää menettäkö toivoa siitä, että onnistutte tuntemaan Minut, sillä toivo tulee uskosta, joka 

on valo tiellänne. Voi sitä, joka menettää uskonsa! Usko on majakka, joka valaisee tulevaisuuden, usko on 

voima, joka saa aikaan sen, mitä te kutsutte ihmeiksi. Mitä elämästänne tulisi, jos teillä ei olisi uskoa 

Minun Lakiini? 

55 Minä annan teille elämän, mutta minä sanon teille: Pyrkikää uskoon Jumalaanne, uskoon itseenne, 

uskoon elämään ja siihen, mitä on luotu. Älkää epäilkö armoani elämänne vastoinkäymisissä. Rakkauteni 

on vahvempi kuin sinun koettelemuksesi. Kuule minua enemmän hengellä kuin korvalla. Niille, jotka 

kutsuvat itseään perinnöttömiksi, niille, jotka väittävät, ettei heille loista mikään onnen tähti ja että he ovat 

sammuneita lamppuja, ja niille, jotka valittavat tulleensa elämään vain vuodattamaan kyyneleitä, sanon: 

oletteko koskaan päättäneet unohtaa itsenne hetkeksi lohduttaaksenne lähimmäistänne? - Ei tietenkään, 

sillä se, joka harjoittaa armoa, tekee saman itselleen. Olen kutsunut tähän aikaan niitä, joilla ei ole mitään 

annettavaa maailmalle. 

56 Rakastakaa ja antakaa epäitsekkäästi, ja pian näette oikeudenmukaisen palkkion. Koputtakaa 

ovilleni, ja ääneni vastaa teille. Te kaikki voitte nousta uudelleen, vaikka olisitte pudonneet hyvin alas, 

vaikka olisitte mudan peitossa. Tämän päivän korruptoituneet ihmiset ovat huomenna hyviä ihmisiä. 

Raunioillenne minä rakennan temppelini, mutta ihmiset auttavat minua rakentamaan sen uudelleen. Tässä 

se on, astukaa todelliseen elämään. Se on kuin valtakunta, jossa kaikki on ulottuvillanne taivaallisesta 

aineellisesta pienimpään. 

57 Kipu on poistettava. Elämä, jonka olen luonut, ei ole kivuliasta. Kärsimys kumpuaa Jumalan lasten 

tottelemattomuudesta ja rikkomuksista. Kipu on ominaista tälle elämälle, jonka ihmiset ovat luoneet 

moraalisessa häiriössään. Nostakaa silmänne ja havaitkaa tekojeni kauneus. Valmistautukaa sisäisesti 

kuulemaan jumalallista konserttia, älkää sulkeko itseänne pois tästä juhlasta. Jos eristätte itsenne, miten 

voisitte jakaa tämän autuuden? Eläisit surullisena, piinaavana ja sairaana. 

58 Haluan teidän olevan harmonisia nuotteja universaalissa konsertissa, ymmärtävänne, että olette 

nousseet elämän lähteestä, tuntevanne, että kaikissa tietoisuuksissa on Minun valoni. Milloin saavutatte 

täyden kypsyyden, jolloin voitte sanoa Minulle: "Isä, alistakaa henkeni Teidän alaisuuteenne, samoin kuin 

tahtoni ja elämäni." "Isä, alistakaa henkeni Teidän alaisuuteenne." Ymmärtäkää, että ette pysty sanomaan 

tätä niin kauan kuin aistinne ovat sairaat ja henkenne on itsekkäästi erossa oikeasta polusta. Elät tautien 

piinaamana tai pelkäät sairastuvasi niihin. Mutta mitä on ruumiillinen sairaus verrattuna sielun 

rikkomukseen? - Ei mitään, jos se kykenee nousemaan, sillä armostani saatte aina apua. 

59 Aivan kuten veri virtaa suonissasi ja elävöittää koko kehoasi, niin Jumalan voima läpäisee sielusi 

elämänvirtana. Ei ole mitään syytä olla sairas, jos noudatat lakia. Elämä on terveyttä, iloa, onnellisuutta, 

harmoniaa. Jos olet sairas, et voi olla jumalallisten hyödykkeiden säilytyspaikka. Te sairaat mielentilat, 

sydämet tai ruumiit, Mestari sanoo teille: Pyydä sieluasi, joka on Kaikkivaltiaan lapsi, palaamaan oikealle 

tielle, parantamaan sairautesi ja auttamaan sinua heikkouksissasi. 

60 Mitä Isä voisi kieltää lapseltaan, kun tämä lähestyy hengellisesti pyytääkseen jotakin ruumiilleen, 

pienelle ja hauraalle aineelliselle olennolleen? Näin opetan teitä pyytämään; mutta kun on kyse 

antamisesta, sanon teille: Jakakaa ja antakaa. Jakakaa materiaalia ja antakaa rakkautta. Sillä mitä hyötyä 

teille olisi antaa aineellinen osa, jos ette panisi siihen rakkautta? Kuinka vaikealta sinusta on tuntunut 
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hallita maailmassa hallussasi olevia tavaroita oikealla tavalla. Jotkut haluavat saada kaiken vain itselleen, 

toiset taas, joilla on liikaa, eivät tunne velvollisuutta jakaa sitä muiden kanssa. 

61 Paljastan teille terveyden lähteen, joka on sisällänne, sielussanne, jotta voitte kääntyä sen puoleen, 

kun se on tarpeen. Jos osaat etsiä sitä, löydät sen vedet. En halua raunioitunutta ja surullista maailmaa, 

ihmisiä, jotka tietämättömyyttään siitä, mitä heillä on, puhuvat Minulle jatkuvasti peloissaan ja anovat 

Minua epätoivolla. Haluan maailman, joka on tietoinen siitä, kuinka paljon se on ja omistaa. 

62 Nyt jotkut ajattelevat: Mutta jos ihminen olisi aina terve - miten hän sitten kuolisi? Vastaan teille, 

että ruumiinne ei tarvitse olla sairas, jotta se lakkaisi elämästä. Riittää, että sydän pysähtyy, kun hetki on 

koittanut, jotta se lakkaa olemasta. 

63 Henkeni valo valuu teihin, jotta voitte nousta. Tällä kolmannella aikakaudella etsin eksyneitä, jotta 

he voisivat palvella minua. Minä olen sielujen Vapauttaja, joka vapautan teidät orjuudestanne. Muutan 

kapinalliset omistautuneiksi ja nöyriksi palvelijoiksi. Sitten sanon heille: Katsokaa, etteivät huhut ja 

houkutukset, jotka johtavat teidät uudelleen tuhoon, yllätä teitä. 

64 Hän, joka on tuntenut saastan ja alemman maailman ja pystynyt vapautumaan siitä, on valmis 

menemään sinne etsimään niitä, jotka ovat vielä eksyksissä. Kukaan ei ole häntä pätevämpi vakuuttamaan 

sanallaan, joka on kokemuksen valo. Milloin teistä tulee sydämien kalastajia ja sielujen vapauttajia? 

Milloin kävelette lujasti polkua, jonka olen valmistanut teille? 

65 Antakaa ehdoitta, älkää tuomitko lähimmäisenne taloa, vaan katsokaa mieluummin omaa kotianne, 

jotta jos löydätte sen likaiseksi, siivotkaa se ja tehkää se kelvolliseksi vastaanottamaan Minut. Älkää 

katsoko, onko hänen ruokakomeronsa täynnä vai tyhjä, tai onko hänen ruumiinsa peitetty juhlavaatteilla 

vai ryysyillä. Antakaa rakkauteni pyyhkiä pois kaikki ne paheet, jotka saattavat himmentää valoa, jota 

teidän on määrä heijastaa. 

66 Katsokaa, että laskeudun Täydellisyyden asuinpaikasta teidän asuinpaikkaanne näyttääkseni teille 

Henkisen Elämän kirkkauden, paljastaakseni teille oppitunnin, joka opettaa teitä tuntemaan itsenne, 

tuntemaan Luojanne ja tuntemaan kohtalonne. 

67 Isä ei halua, että hänen lapsensa itkevät, vaikka hän on sanonut teille: "Autuaita ovat ne, jotka 

surevat." Laini ei opeta teitä itkemään, vaan keinon välttää kipua. Jos minua miellyttäisi nähdä teidän 

kärsivän, en tulisi luoksenne lääkärinä enkä laittaisi parantavaa balsamia jokaiseen haavaan. Se, joka 

kantaa kärsimyksensä ristin nöyrästi, on minulle mieluinen, koska hän ottaa Minut esikuvakseen. Mutta 

häneltä, joka uskonnollisessa fanaattisuudessaan ja tietämättömyydessään kiduttaa ja kuolettaa ruumistaan, 

otan vastaan hänen hyvän aikomuksensa, joka on puhdistautua tai yrittää jäljitellä Minua kärsimyksessäni, 

mutta tekoa en hyväksy. 

68 Riittää, että tyhjennät kärsivällisesti maljan, jonka elämä tarjoaa sinulle joka päivä, ja että sinulla 

on oman surusi voittaessasi tarpeeksi voimaa ajatella lähimmäistäsi ja tehdä hänelle niin paljon hyvää kuin 

pystyt, jotta voit täyttää tehtäväsi. 

69 Ette enää valita kärsimyksestä; olette saaneet rakkauteni lahjan ja iloitsette sanastani. Tunnistakaa 

se sen jumalallisesta olemuksesta ja äänenkantajan valmistautumisesta, hänen äänensä hyvyydestä ja 

lujuudesta. Anna sitten henkesi vaeltaa alueilla, joille vain se pääsee, jotta se voi siellä kyllästyä valoon, 

samalla kun mieli pysyy haltioituneena ja sydän sykkii ihailussa ja rakkaudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 135  
1 Tulen täynnä rakkautta ja kärsivällisyydellä varustautuneena, jotta kaikki ymmärtäisivät Minut. 

Löydä lohtua minusta. Syö ja juo sammuttaaksesi vanhurskauden janosi. Haluan, että se, jonka ihmiset 

ymmärtävät väärin, tuntee, että Minä ymmärrän häntä, ja se, joka tunsi kätensä tyhjäksi lähdettyään pois 

kuultuaan Minua, tuntee, että hänellä on mukanaan lahjoja. että se, joka on tullut Läsnäolooni katumus 

sielussaan kuunnellessaan Minua, tuntee helpotusta kaikesta tästä ja voi nostaa kasvonsa ylös, kuten 

avionrikkojatar toisella aikakaudella, kun sanoin hänelle: "Missä ovat ne, jotka vainoavat sinua?". Minä 

annan sinulle anteeksi, mene rauhassa äläkä enää tee syntiä". 

2 Minä olen Jumalallinen Tuomari, joka ei koskaan anna raskaampaa tuomiota kuin rikkomus on. 

Kuinka monet niistä, jotka syyttävät itseään edessäni, löydän puhtaina. Kuinka moni sitä vastoin toitottaa 

puhtaudestaan, ja minä pidän heitä turmeltuneina ja syyllisinä. 

3 Kuinka epäoikeudenmukaista onkaan ihmisen oikeus! Kuinka monet huonojen tuomareiden uhrit 

sovittavatkaan toisten ihmisten rikoksia! Kuinka monet viattomat ihmiset ovatkaan nähneet vankilan 

kaltereiden sulkeutuvan heidän silmiensä edessä, kun syyllinen kulkee vapaana ja kantaa näkymättömästi 

varkauksien ja rikosten taakkaa. 

4 Henkisesti maailmanne on epätäydellinen. Sinun pitäisi auttaa sitä parantamaan. 

5 Aineellinen maailma, planeetta, ei ole lähellä hajoamistaan, mutta tämän virheiden ja syntien, 

pimeyden ja huonon tieteen maailman loppu tulee tapahtumaan oppini valossa, ja sen raunioille rakennan 

uuden, edistyksen ja rauhan maailman. 

6 Teidän tehtävänne työntekijöinä ei pääty vuoteen 1950. Päinvastoin, juuri silloin lakkaatte 

vähitellen olemasta oppilaita ja teistä tulee opettajia, jotka rakkauden sanalla johdattavat ihmiset valon 

tielle. 

7 Suuret hengelliset legioonat odottavat vain tätä ihmisten keskuudessa tapahtuvaa puhdistumista, 

jotta ne voisivat ruumiillistua ja asua jälleen kerran maan päällä. Heillä on suuri tehtävä, ja he odottavat, 

että annat heille paikkasi, jotta he voivat ottaa sen. 

8 Selitän opetukseni teille, teen Sanani aineellisesti kuultavaksi, jotta ymmärtäisitte, kuka olette. 

9 Älkää koskaan antako teidän pelästyä vastuun taakkaa, jonka olen asettanut teille; synnin taakka 

painaa enemmän. Tuskallisempi on kuilu pimeytensä kanssa kuin valo, joka on läsnä vuoren huipulla, 

jossa Mestari asuu. Sanon teille jälleen kerran, että "Jeesuksen ike on helppo". 

10 Olen kutsunut teitä Israeliksi, koska hengessänne on rauhan tehtävä, henkisen harmonian kohtalo 

koko ihmiskunnan kanssa. Sillä sinä olet esikoinen, koska et ole vain Jaakobista syntynyt, vaan 

sopimuksesi ulottuu Jaakobia ja jopa Aabrahamia pidemmälle. Lähtökohtanne (hengellisenä olentona) on 

jo ennen sitä aikaa, jolloin lähetin maan päälle ensimmäisen ihmisen, joka perusti perheen, josta valitsin 

siemenen muodostamaan kansani, joka on vahva uskossa, kuuliaisuudessa ja rakkaudessa näkymätöntä 

Jumalaa kohtaan. Niinpä valmistin sen ja siunasin sen, ja se oli kuin majakka ihmiskunnan keskellä. 

11 Teiltä ei puuttunut mitään, jotta voisitte täyttää kohtalonne, ja silti näitte muiden kansojen 

nousevan teitä korkeammalle, ja myöhemmin ne nöyryyttivät teitä orjuuden kahleilla. 

12 Olivatko ne kansat parempia kuin teidän? He eivät olleet aineellisessa eivätkä hengellisessä 

paremmat kuin te, joita Isä oli yltänyt inspiraation, totuuden, kauneuden, rakkauden, terveyden ja voiman 

kallisarvoisilla lahjoilla. Valmistin teidät niin, että olisitte kuin rakkauteni peili kaikkea luotua kohtaan, 

jossa ihmiskunta voisi tarkastella Minua, ja kuin kristallinkirkkaan veden lähde, jossa totuutta janoavat 

sammuttaisivat janonsa. 

13 Lopulta teistä ihmisistä on kuitenkin tullut heikkoja, ja taantumuksessanne muut kansat ovat 

alistaneet teidät. 

14 Tänä aikana etsin sinua ja olen hyvin lähellä sinua. Muistutan teitä laistani ja herätän henkenne 

niin, että se kuulee omantunnon äänen, ja sanon sydämellenne: Herätkää, kuolema on murtanut kahleet, 

jotka painoivat teitä, ja tänään elämä on antanut teille takaisin vapautenne. Tämän vuoksi tulin luoksenne 

kolmannella aikakaudella. 

15 Älkää luulko, että vain Israelin kansan helmassa on ollut profeettoja, edelläkävijöitä ja valon 

henkiä. Olen myös lähettänyt joitakin heistä muille kansoille, mutta ihmiset pitivät heitä jumalina eivätkä 

lähettiläinä ja loivat heidän opetuksistaan uskontoja ja kultteja. 
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16 Israelin kansa ei ymmärtänyt, millainen tehtävä sillä oli muita kansoja kohtaan, ja se nukkui 

siunausten ja armolahjojen lepopaikan päälle. Isä oli muovannut sen täydellisen perheen kaltaiseksi, jossa 

yhden heimon tehtävänä oli puolustaa kansaa ja pitää yllä rauhaa, toinen heimo viljeli maata ja toinen 

heimo koostui kalastajista ja merimiehistä. Toiselle uskottiin jumalanpalveluksen hengellinen 

harjoittaminen, ja näin kukin kansan muodostaneista kahdestatoista heimosta omistautui peräkkäin eri 

tehtävälle, jotka yhdessä tuottivat esimerkin harmoniasta. Mutta totisesti minä sanon teille: ne hengelliset 

lahjat, jotka teillä oli noina entisinä aikoina, teillä on edelleen. 

17 Tunnistakaa keskuudessanne profeetat, katsokaa, että miehet, naiset, vanhukset ja jopa lapset 

todistavat totuudestani ilmestyksillään. Teillä on hengellinen korkeus rukoilla, auktoriteetti, jotta 

luonnonvoimat kuuntelisivat teitä ja tottelisivat teitä, mistä teillä on esimerkki Nooassa, joka voitti vedet; 

Joosuasta, jonka te katsotte pysäyttäneen auringon kulun - johon vastaan, että tähdet eivät koskaan 

pysäyttäneet kulkuaan, ja että se oli minun jumalallinen valoni, joka säteilevän auringon tavoin pidensi 

päivää ja peitti yön, jotta kansa voisi saada voiton, samalla kun maailmankaikkeus jatkoi kulkuaan 

poikkeamatta sen harmonian laeista. 

18 Mooseksella oli myös valta luonnonvoimiin, ja vedet, tuulet ja kalliot tottelivat hänen ääntään. 

Luovutin tämän luonnon ihmiselle, jotta hän voisi hyödyntää sitä; mutta hän on järkyttänyt luomakunnan 

järjestystä ja tullut luonnon orjaksi, josta hän on usein etsinyt Jumalaansa. 

19 Toisella aikakaudella annoin teille toisen oppitunnin näistä opetuksista, kun tyynnytin myrskyn 

ojentamalla käteni, samoin kun kävelin veden päällä tai kun herätin kuolleet. Ihmeet, joita silloin tein, 

tehtiin kadotettujen pelastamiseksi, pimeyden muuttamiseksi valoksi ja vihan muuttamiseksi rakkaudeksi. 

En halunnut hämmästyttää ihmisiä tällaisilla teoilla tai herättää heidän hämmästystään niillä, mikä olisi 

palvellut vain mielen ihailua, kuten jotkut, jotka antavat ihmisten ihailla itseään ylivertaisina olentoina 

tekemällä näennäisiä ihmeitä ja jotka eivät kuitenkaan kykene kääntämään syntistä. En ole tullut 

opettamaan teille hyödytöntä tai hämmentävää tietoa: Olen paljastanut teille olemassaoloni ja syyn teidän 

olemassaolollenne. Olen paljastanut teille salaisuuden, jonka mukaan voima, joka antaa elämän ja 

elävöittää kaiken, on rakkaus; se on alkuvoima, josta kaikki olennot ovat syntyneet. 

20 Ymmärtäkää, että olette syntyneet rakkaudesta, olette olemassa rakkauden kautta, saatte 

anteeksiannon rakkauden kautta ja tulette olemaan ikuisuudessa rakkauden kautta. 

21 Valmistautukaa siihen, että - kun Sanani päättyy - menette maan eri kansoihin, joista löydätte 

kansoja, joiden alkuperä on kadonnut muinaisiin aikoihin ja joiden asukkaat harjoittavat kultteja ja tieteitä, 

joissa henkimaailma on paljastanut itsensä. Siellä kuulette muutoksista, merkeistä ja ihmeistä, jotka 

hämmästyttävät teitä. 

22 Silloin teillä on oltava aseet, sillä teidän on kestettävä suuria koettelemuksia. Tunnet olevasi 

tilapäisesti hämmentynyt, kun koet näiden ihmisten piirissä, miten he ovat yhteydessä henkimaailmaan ja 

tekevät ihmeitä, joita sinä et olisi voinut tehdä. Kun he esittävät teille kirjoituksia, jotka sisältävät heidän 

historiansa, lakiensa ja käskyjensä sisällön, teidän tulisi avata silmänne, jotta ette hämmentyisi 

aineellisesta ihmeestä, hämmästyttävästä kokemuksesta, mutta myös siksi, että voisitte ihailla heitä ja ottaa 

heistä mallia kaikessa, mitä omatuntonne ja intuitionne kertovat teille sisältävän totuuden. 

23 Löydät heistä myös innon löytää tie, joka johtaa täydellisyyteen - kaipuun ikuisuuteen. 

24 Toiset löydät heidän hengellisestä haltioitumisestaan, josta he ovat tehneet haltioituneen kultin. Ne 

ovat kuin loiskasveja, koska ne eivät täytä Jumalan käskemiä rakkauden lakeja eivätkä täytä maan 

velvollisuuksia. Nämä opetukset eivät saisi levitä muihin maihin, sillä todellinen henkistyminen poistaa 

fanatismin ja hurmion. 

25 Olen opettanut teille varhaisimmista ajoista lähtien lain, joka on oikeudenmukainen hengelle ja 

aineelle. Muistakaa, että eräässä yhteydessä sanoin: "Antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on, ja keisarille, 

mikä keisarin on." 

26 Monet yllättyvät ja jopa tuomitsevat teidät huonosti, kun he kuulevat, että te opetuslapsinani 

noudatatte aineellisen työn lakia, kun he näkevät, että teillä on puoliso, että teillä on lapsia ja perhe, että 

osaatte nauttia mietiskelystä ja luonnon hedelmistä, joita rakastatte kuin äitiä. Silloin he kysyvät teiltä: 

"Miksi - jos olette Herran palvelijoita - ette elä vain hengellisessä meditaatiossa?". Tapaatte myös niitä, 

joilla on profetoimisen lahja, ja hämmästytte tätä, sillä heidän joukossaan on todellakin kehittyneitä 

henkiä. 
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27 Valmistautukaa, sillä kun teidät koetellaan, puhun teidän välityksenne kautta, ja jos lisäksi tämä 

valmistautuminen on puhdasta, yksinkertaista ja puhdasta, koette ihmeeni. 

28 Puhun nyt niille, joiden on määrä täyttää tehtävänsä apostoleina ja profeettoina muissa maissa, 

jotta he eivät kerskaile heille uskomastani tehtävästä. Nämä eivät saa aiheuttaa kohua taistelemalla 

uskonnollisia yhteisöjä tai uskontokuntia vastaan. Toiset herättävät närkästystä teitä vastaan 

ymmärtämättä, että he auttavat teitä levittämään oppiani herättämällä monien uteliaisuutta, joka sitten 

muuttuu uskoksi. 

29 Joillekin tämä olemassaolo on heidän viimeinen inkarnaationsa. Teidän on aika valmistautua 

matkalle tuonpuoleiseen. Täyttäkää viljavarastonne hyvällä siemenellä, jotta voitte seurata lujalla 

askeleella kutsua hengelliseen laaksoon, jonka lähetän teille, joka odottaa teitä ja josta kukaan ei voi paeta. 

30 Jokaiselle teistä on osoitettu tietty määrä sieluja, joita auttaa kasvattamaan ja johtamaan heitä 

totuuteni tiellä. Kukaan ei saa saapua ilman hänelle uskottuja, sillä silloin häntä ei otettaisi vastaan. 

31 Kamppaile ja tee työtä, nauti oppimisesta ja opettamisesta. Teen pellot hedelmällisiksi ja poistan 

niistä kaikki rikkaruohot, jotta kylväjäni löytäisivät ne armostani valmistettuina. 

32 Silloin silmiesi eteen avautuu tie läpi autiomaan, joka tarjoaa sinulle keitaita, ja kaukana 

horisontissa näkyy kirkas siluetti luvattua maata, jonka avoimet portit kutsuvat sinua astumaan sisään 

yhdessä sinulle uskottujen ihmisten ja kansojen joukon kanssa, jotka eivät ainoastaan rakasta samaa 

Jumalaa vaan myös harjoittavat samaa hengellistä Jumalanpalvontaa. 

33 Käännä rukouksillasi pimeydessä olevat olennot, jotka taistelevat ja taistelevat kuin armeijat, kun 

sinä nukut. Olkaa tietoisia siitä, että ympärillänne ja yläpuolellanne leijuu ja kuohuu tuntematon maailma, 

jossa valo taistelee pimeyttä vastaan sodassa, jonka pauhu ja vaikutus sekoittaa maailmanne, sydämenne ja 

mielenne. 

34 Sen tähden rauha ja hiljaisuus ovat kadonneet ihmisten sydämistä; mutta autuas on se, joka tuntee 

tämän taistelun ja rukoilee, sillä hän selviytyy hyvin. 

35 Ne, jotka pitävät tämän ajan tuomiota pelkkänä sattumana, eivät tiedä, että heidät hylätään 

kuoleman, kulkutautien, ruttojen ja nälän armoille. 

36 Levätkää turvallisessa maassa. Pysykää tämän palmun varjossa ja kuunnelkaa Sanaani, jotta voitte 

parantua kaikista vaivoistanne ja saada voimia jatkaa matkaa. 

37 Teidän ei tarvitse kertoa minulle, mitä mielessänne liikkuu tai mistä tulette, sillä minä tiedän 

kaiken tämän. Tiedän, että sielunne lähestyy Isää sen jälkeen, kun se on voittanut vaikean taistelun, jonka 

se on käynyt kääntyäkseen pois väärältä tieltä - että tulette hakemaan minulta apua ja voimaa, jotta ette 

joutuisi epätoivoon. Kun olit lähellä menettää sydämesi, kun voimasi olivat jo loppumassa, käännyit 

ajatuksissasi puoleeni pyytääkseen minulta apua, ja minä vastasin välittömästi ja kutsuin sinut tulemaan 

tähän rauhan keidakkeeseen, jotta voisit löytää levon Isäsi äärettömän armon kautta. 

38 Kuinka monta ilmestystä olettekaan ymmärtäneet sen jälkeen, kun kuulitte tämän sanan 

ensimmäisen kerran! Heidän kauttaan olette ymmärtäneet, että sielu ei täydellisty päivässä, vuodessa tai 

eliniässä, sillä koska se on luonteeltaan ikuinen, sen kehityspolun on vastattava sitä odottavaa suurta 

palkintoa. 

39 Olette oppineet erottamaan toisistaan omantunnon äänen, joka puhuu aina laista, rakkaudesta, 

hyvästä, vanhurskaudesta ja puhtaudesta, ja sen toisen äänen, joka tulee lihan aisteista tai sydämen 

intohimoista ja joka ei aina innosta hyvään. 

40 Tiedätte jo, että teillä on aseita, joilla voitte puolustaa itseänne, ja tiedätte, mitä ne ovat. Tiedät 

myös, mikä on kilpi, joka suojaa sinua, ja alat käyttää rukousta, uskoa, hyviä ajatuksia ja tahdonvoimaa. 

41 Olet oppinut antamaan oikean paikan elämässä niille eri arvokomponenteille, jotka muodostavat 

olemuksesi. Tiedätte, että olennainen on henki ja että sen jälkeen - mutta ihmisessä arvokkaalla paikalla - 

ovat tunteet, mieli (eli sielu) ja fyysiset tarpeet. 

42 Ymmärrätte nyt, että ihmisen todellinen henkistyminen ei merkitse kääntymistä pois lihasta tai 

aineellisen hylkäämistä, vaan elämänne yhdenmukaistamista koko luomakunnan kanssa; kuitenkin - jotta 

henki saavuttaisi tämän harmonian, on välttämätöntä, että sen on aina näytettävä tietä, että sen on oltava 

ihmisen yläpuolella, että sen on oltava opas. Jos näin ei ole, henki ei ole vapaa, vaan siitä tulee lihan orja 

tai sen vihollinen. 
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43 Tiedätte, että Minun tavallani ette voi teeskennellä rakkautta, puhtautta ja tietoa, koska tunnette 

päällenne katseen, joka näkee kaiken ja tuomitsee kaiken. 

44 Tänään tiedätte, että hyveidenne ja tekojenne on oltava aitoja ja lähimmäisenrakkauden 

innoittamia, jotta ansionne olisivat todellisia. 

45 Älkää pelätkö, kun puhun teille tällä tavoin. Sanon teille vielä kerran, etten vaadi teiltä korkeinta 

täydellisyyttä, vaan jatkuvaa ponnistelua sen saavuttamiseksi. 

46 Jos kärsit tänään, jos käyt läpi kovaa koettelemusta, jos olet tuskan vuoteella, tiedät, että tuo 

kärsimyksen malja puhdistaa ja uudistaa sinut, että tuo kipu saa sinut sovittamaan jonkin vääryyden, että 

se on viisas opetus - silloin juot sen kärsivällisesti ja antautuen. 

47 Olette oppineet ymmärtämään, että rakennan parhaillaan temppeliä teihin jokaiseen, ettekä enää 

uskalla tuhota sitä, mitä on rakennettu, vaan päinvastoin yritätte auttaa minua tässä työssä. 

48 Olette ymmärtäneet, että teidän ei pidä hankkia ansioita ihmisten edessä saadaksenne heiltä kiitosta 

tai palkkiota, vaan Isänne edessä, joka on ainoa, joka kykenee arvioimaan tekonne. 

49 Vaikka intohimonne olisivat kuinka juurtuneet, kun olette ymmärtäneet kaikki nämä selitykset, 

niiden on saatava aikaan lihan alistuminen hengelle, mikä on alku sille harmonialle ja järjestykselle, joka 

ihmisessä on oltava, jotta hänestä tulisi Minun arvoiseni lapsi. 

50 Teidän nykyisyydestänne riippuu monien ihmisten tulevaisuus, rakkaat ihmiset, älkää epäilkö sitä 

hetkeäkään. Kun siis ajattelette tätä totuutta, luopukaa itsekkyyden viimeisistäkin rippeistä ja tuokaa 

rauhaa, yhtenäisyyttä, moraalia ja henkisyyttä huomiselle. 

51 Älkää epäilkö, että pystytte toteuttamaan tämän työn maailmassa, sillä en ole ensimmäistä kertaa 

uskouttanut siemeneni teille teidän tiellänne. Todisteena on se, että puhun teille tällä tavalla ja te 

ymmärrätte Minua. 

52 Tämä on opetusteni jatkoa, mutta se ei ole tämän planeetan loppu. Maailma jatkaa pyörimistään 

avaruudessa; sielut tulevat edelleen maan päälle ruumiillistumaan ja täyttämään kohtalonsa. Ihmiset 

tulevat jatkossakin asuttamaan maapalloa; vain elämäntapa muuttuu. 

53 Muutokset, joita ihmiselämä tulee kokemaan, tulevat olemaan niin suuria, että teistä tulee 

tuntumaan siltä kuin yksi maailma päättyisi ja toinen syntyisi. Aivan kuten ihmisten elämä on kaikkina 

aikoina jaettu aikakausiin tai aikakausiin, ja kukin niistä on erottunut jollakin tavalla - olipa kyse sitten 

löytöistään, saamistaan jumalallisista ilmoituksista tai kauneuden tajun kehittymisestä, jota kutsutaan 

taiteeksi, tai sen tieteen avulla - niin alkavaa aikaa, aikakautta, joka on jo nousemassa kuin uusi 

aamunkoitto, leimaa hengen lahjojen avautuminen, sen puolen olemuksestanne, jota teidän olisi pitänyt 

viljellä säästääksenne itsenne niin monelta pahalta ja jota olette aina lykänneet myöhemmäksi. 

54 Ettekö usko, että ihmiselämä voi muuttua täysin, että hengellisyys voi avautua, että hengen lahjoja 

voidaan viljellä ja että laki, joka tässä maailmassa on omantunnon sanelema, voidaan palauttaa? 

55 Voi, jos tietäisitte, kuinka paljon teidän henkenne pitää sisällään! Mutta te ette tiedä, vaikka olette 

asuneet maailmassa vuosituhansia, sillä itsekkyydessänne - joka on rakkautta itseänne kohtaan - vain tiede 

kunkin yksilön palveluksessa on ollut teille tärkeää. 

56 Minä olen se, joka paljastaa sinulle hyveet, lahjat, kauneuden, voiman ja kaikki ihmeet, jotka ovat 

kätkettyinä hengessäsi. Tämä on sopiva aika, nyt kun niitätte viimeisiä hedelmiä maailmasta tai elämästä, 

joka on päättymässä. 

57 Pian kaikki kansat ymmärtävät, että Jumala on puhunut heille kaikkina aikoina, että jumalalliset 

ilmoitukset ovat olleet tikapuut, jotka Herra on laskenut alas ihmisille, jotta nämä voisivat nousta Hänen 

luokseen. 

58 Tätä uutta aikaa jotkut kutsuvat valon ajaksi, toiset Pyhän Hengen ajaksi ja taas toiset totuuden 

ajaksi. Mutta sanon teille, että se tulee olemaan hengellisen kohotuksen, hengellisen takaisinsaannin ja 

takaisinperinnän aikaa. 

59 Tämä on se aikakausi, jonka olen pitkään toivonut elävän ihmisen sydämessä ja jota vastaan hän 

on jatkuvasti taistellut ja jonka hän on tuhonnut. Aika, jonka kirkkauden kaikki näkevät ja jonka valon alla 

kaikki Herran lapset yhdistyvät - ei sellaisten ihmisten uskonnolliseksi yhteisöksi, jotka ottavat joitakin 

vastaan ja hylkäävät toisia, jotka julistavat omaa totuuttaan ja kieltävät sen muilta, jotka käyttävät 

arvottomasti aseita puolustaakseen itseään tai jotka antavat valon sijasta pimeyttä. 
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60 Ihmiset, kun teidän on aika lähteä jakamaan ilosanomaa, teidän pitäisi saarnata rauhaa, rakkautta, 

laupeutta, ykseyttä ja veljeyttä tekojen avulla. Jos matkallanne törmäätte toisiin, jotka saarnaavat samaa 

asiaa tekopyhästi ja vain teeskennellen, paljastakaa heidän valheensa teoillanne. Mutta jos sen sijaan 

huomaat, että he julistavat totuutta, rakkautta ja laupeutta esimerkillään, yhdisty heidän kanssaan 

hengellisesti, sillä heidän kamppailunsa on myös sinun kamppailusi. 

61 En voi olla sanomatta teille: jos olette epärehellisiä, valmistautumattomia ja kelvottomia 

suorittamaan tätä työtä ja näette, että muut ovat lähteneet taistelemaan tarvittavalla vilpittömyydellä, älkää 

estäkö heidän tietään, sillä silloin teidän vastuunne olisi kaksinkertainen. 

62 Puhun teille kaikesta, oppilaat, jotta mikään ei yllättäisi teitä, ja kun lähdette tähän taisteluun, 

osaatte todella herättää sydämissä hengellisen kohoamisen ihanteen. 

63 Tämä maa, joka on aina lähettänyt sadon sairaita, väsyneitä, häiriintyneitä, hämmentyneitä sieluja 

tai niitä, jotka eivät ole juuri edenneet tuonpuoleiseen, tarjoaa Minulle välittömästi sadon, joka on 

rakkauteni arvoinen teitä kohtaan. 

64 Sairaus ja kipu häviävät vähitellen elämästänne, ja kun elätte terveenä ja kohonneena, kuolema 

löytää teidät valmistautuneina matkalle hengelliseen kotiin. 

65 Kuka voisi yllättyä tai eksyä, kun astuu tuntemattomaan asuinpaikkaan, jos hänen Mestarinsa on jo 

näyttänyt sen hänelle tässä elämässä rukouksen, meditaation, unen tai inspiraation hetkinä? 

66 Tällä hetkellä niin paljon rauhaa ja niin paljon aineellista ja hengellistä hyvinvointia tuntuu teistä 

saavuttamattomalta, koska näette kaiken sen sekasorron, joka ympäröi teitä - sekasorron, joka lisääntyy 

jatkuvasti kaikilla ihmiselämän aloilla. Mutta sen jälkeen, kun tämä myrskyisä yö tuo esiin uuden 

aamunkoiton valon, samainen maa tuntee, että sen uudet asukkaat kylvävät todellista elämää jaloilla 

teoilla, jotka palauttavat ja rakentavat uudelleen, ja että tuhoojat ja rienaajat sekä jumalattomat ovat jo 

lähdössä etsimään puhdistustaan. 

67 Ihmiset, olen tänä päivänä paljastanut teille jotakin Isän jumalallisista suunnitelmista teitä varten. 

Olen ennustanut teille, mikä kuuluu tulevaisuuteen, ja valmistanut teitä taisteluun, joka on tulossa koko 

ihmiskunnan ylle. Pohdi tätä opetusta, niin tunnet itsesi rohkaistuneeksi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 136  
1 Nauttikaa Sanastani, antakaa ruumiin kuoren levätä, kun henkenne herkuttelee Taivaallisella 

juhlaillallisellani. Irrota mielesi muutamaksi hetkeksi kunnianhimoisista maallisista pyrkimyksistään ja 

anna henkesi silmien avautua. 

2 Ajatelkaa ja eläkää hengellisesti näinä minuutteina, jotka ilmentymäni kestää keskuudessanne. 

Tuon todellisia aarteita hengellesi. Älä pidä näitä hetkiä menetettyinä. Älkää unohtako, että se, mitä 

tarvitsette maasta, annetaan teille sen päälle, ja että se ei siksi ole oleellista olemassaolossanne. 

3 Näiden opetusten todellinen ymmärtäminen edellyttää ehdotonta uskoa Minuun. 

4 Haluan, että tiedätte, mitä usko on, jotta ymmärtäisitte, että se, jolla on usko, omistaa verrattoman 

aarteen. 

5 Se, joka elää tämän sisäisen valon valaisemana - vaikka maailma pitäisikin häntä köyhänä - ei 

koskaan tunne itseään hylätyksi, hylätyksi, heikoksi tai kadotetuksi. Hänen uskonsa Isään, elämään, 

kohtaloonsa ja myös itseensä ei koskaan anna hänen vajota elämän taistelussa, ja lisäksi hän pystyy aina 

suorittamaan suuria ja hämmästyttäviä tekoja. 

6 Kun kuulette näitä opetuksia, huokaatte ajatuksesta, että ette ole vielä todellisia uskon lapsia. 

7 Miehet, naiset, vanhukset ja lapset nousevat henkisesti luokseni ja pyytävät Minua sytyttämään 

tämän jumalallisen liekin heidän sydämissään; tätä varten olen tullut tekemään, ja siksi puhun teille. 

8 Teiltä, lapseni, ei puutu kokonaan uskoa, todisteena on se, että kun tulette luokseni, laskette 

läsnäolossani kaikki murheenne, tuskanne, raskaan ristinne; sydämet avautuvat ja näyttävät Minulle 

huolensa, ongelmansa, pettymyksensä, väsymyksensä, heikkoutensa, kärsimyksensä ja monet muutkin 

vastoinkäymiset. 

9 Mitä sitten puuttuu teidän uskostanne, jotta voisitte tehdä ihmeitä? Että se kasvaisi, että se 

lisääntyisi, että se virtaisi yli: silloin ette esitä Minulle vaikeuksia ettekä kyyneleitä, vaan kiitos, 

tyytyväisyys, antautuminen, luottamus, ilo, voima ja toivo. 

10 Aina kun teiltä puuttuu usko tai se on hyvin heikko, kiellätte Minut joka askeleella tiedostamatta 

sitä, ja monilla sanoillanne todistatte Minua vastaan. Kerron teille tämän, jotta voisitte tarkkailla tekojanne 

hyvin ja mitata niiden vaikutuksia - ei vain aineellisia vaan myös hengellisiä. 

11 Olette opetuslapsiani, joita valmistelen antamaan suuren todistuksen ilmestymisestäni sekä tämän 

ajan ilmestyksistäni, joita ihmiskunta tulee vaatimaan niiltä, jotka ovat saaneet ilmestykset. 

12 Oppilaideni joukossa ei ole yhtään sellaista, joka ei kiihkeästi toivoisi tämän opin kukoistusta ja 

hedelmällisyyttä maan päällä, ja tiedätte, että se riippuu osittain työstänne, vilpittömyydestänne ja 

rakkaudesta, jota laitatte tekoihinne; jos teette näin, koette henkistymisen riemuvoiton ihmisten 

keskuudessa. 

13 Näen, että monet teistä ajattelevat, että tämä henkistyminen on mahdotonta tässä maailmassa, ja 

rajoitatte itsenne sanani kuulemiseen, aivan kuten joku kuuntelee kaunista konserttia ja nauttii siitä lyhyen 

aikaa. 

14 Kysyn heiltä, milloin he haluavat lähteä taisteluun. Mutta he vastaavat vain silloin, kun he elävät 

hengellisellä alueella, koska tässä maailmassa kaikki on hengellisyyttä, hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta 

vastaan. 

15 Oi te pelokkaat ihmiset, jotka ette ymmärrä, että olette tulleet hankkimaan ansioita päästäksenne 

korkeammalle tasolle Hengellisessä elämässä ja saadaksenne tässä inkarnaatiossa hyvitystä henkenne 

hyväksi. 

16 Milloin ymmärrätte, että juuri nyt vallitsevien myrskyisien aikojen keskellä voitte hankkia 

suurimmat ansiot ja löytää hedelmällisimmät ja sopivimmat pellot siemeneni kylvämiseen? 

17 Pyrkikää jättämään tässä maailmassa taaksenne sielunne päällä oleva epätäydellisyyden taakka. 

Vapauttakaa sielunne täällä olevista virheistä ja varmistakaa, että kun se astuu henkiseen maailmaan, se 

astuu sinne ilman kyyneleitä ja tahroja. 

18 Älkää myöskään odottako Jumalan rauhan tuntemista, ennen kuin olette hengessä. Ei, jo täällä 

maan päällä, joka on muuttunut kyynelten laaksoksi teidän virheidenne vuoksi, voitte jo etukäteen saada 

hieman tuota täydellistä rauhaa. 
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19 Älkää koskaan pysähtykö hengellisessä kehityksessänne, olittepa sitten tässä tai toisessa 

maailmassa. 

20 Olette saavuttaneet henkisen kehityksen. Jos haluatte, että annan teille todisteen tästä, pyydän teitä: 

Missä ovat eilen palvomasi jumalat? Missä ovat uhrilahjat ja uhrit? Jopa sen jälkeen, kun olette oppineet 

tuntemaan todellisen Jumalan, kuinka paljon muutoksia ajattelutapanne, uskomuksenne, 

palvontamuotonne ja kulttimainen toimintanne ovatkaan kokeneet! 

21 Tästä syystä ja lisätodisteena siitä, että olette varmasti kehittyneet, olen tullut luoksenne tässä 

Uudessa Aikakaudessa, jossa henki voittaa materian kaikessa, kunnes se saavuttaa suoran yhteyden 

Häneen, joka antoi sille olemassaolon. 

22 Olen lähettänyt teidät tänne tällä kolmannella aikakaudella asumaan jälleen kerran maan päälle - 

tämän maan päälle, jolle Jumalan siunaus oli aiemmin langennut, jotta voisitte vastedes asua sillä ja täyttää 

lain. 

23 Olen valinnut kaikkien maiden, suurten ja pienten, joukosta tämän, jossa annan teille opetukseni, 

jotta se voisi olla uuden ilmestykseni näyttämönä. 

24 Kuinka harva onkaan pysähtynyt miettimään tämän kansan historiaa, niitä olosuhteita, joissa se on 

elänyt vuosisata toisensa jälkeen! 

25 Toiset ihmiset kaukaisista maista tunnistavat teitä selvemmin kaikki merkit, jotka ovat tehneet 

läsnäoloni ja Uuden Aikakauden tulon ihmiskunnan tietoiseksi. Kuninkaallisen sanani täytyi toteutua, sillä 

vain ihmisten sana on muuttuva. 

26 Tässä minä olen, ihmiset, en vain teitä varten, sillä Sanani olemuksessa olen kaikkien kanssa. 

27 Surullinen oli teidän parannuksenne tämän ajan tulon vastaanottamiseksi; elämä oli kuin 

sulatusuuni, jossa sielunne sulatettiin, ja alasin, jolla sydämenne taottiin. 

28 Ylimielisen ruoska iski mielesi ja ruumiisi päälle, orjuus ja sen nöyryytysten, kurjuuden ja 

tietämättömyyden ketju. 

29 Sodat, sorto ja kärsimys muodostivat katkeruuden maljanne; kaikki tämä ei ollut hengellisesti 

hedelmätöntä, sillä te vahvistuitte taisteluun täynnä uskoa ja pystyitte tuntemaan ja ymmärtämään toisten 

kärsimyksiä. 

30 Kaikki oli ennustettu, profetiat oli kirjoitettu kirjoihisi. Siksi, kun kaikki edeltävät merkit olivat 

täyttyneet, oli tullut aika avata Uuden Aikakauden portit ja koskettaa ihmisen mielen elintä rakkauteni 

kautta, antaa valoni värähtää hänen henkensä läpi ja valaista ihmiskunta sillä. 

31 Samalla tavoin menneinä aikoina kansa oli valmistautunut vastaanottamaan korkeimman Pojan 

läsnäolon rinnassaan. Hänen tulonsa kaipuu kumpusi heidän surustaan, heidän murheestaan siitä 

orjuudesta ja nöyryytyksestä, johon he olivat joutuneet; ja Herran tuolle kansalle antama lupaus toteutui. 

Koska hänelle oli luvattu vanhurskas, puhdas ja puhdas henkilö Vapahtajaksi, oli luonnollista, että hänen 

ruumiinsa tulisi siveästä kohdusta. Ja niin tapahtui, sillä Maria, jota kutsutaan "siunatuksi naisten 

joukossa", oli taivaallinen kukka, joka Jumalan tahdosta istutettiin maan päälle, jotta hän voisi jättää 

äidillisen hellyyttään ja jumalallista lohdutustaan ihmisten tahrittuihin ja murheellisiin sydämiin. 

32 Jeesus syntyi ja kasvoi ihmisten keskellä. Mutta kun hänen saarnansa hetki lähestyi, eräs mies 

nimeltä Johannes, joka asui erämaassa, tuli alas kaupunkeihin julistamaan ihmisille taivasten 

kuningaskunnan tuloa. Hän valmisti heidät ja kehotti heitä tekemään paremmin, jotta hänen Mestarinsa 

löytäisi heidät valmiina. 

33 Hän oli ääni, joka kutsui erämaassa, suurin profeetta, edelläkävijä. Elian henki ilmoitti kansalle, 

että uuden aikakauden portit olivat avautumassa heidän aineellisten ja hengellisten silmiensä edessä. 

34 Johannes vuodatti Jordanin vettä ihmisten päihin symbolisena tekona, jonka tarkoituksena oli, että 

he puhdistaisivat itsensä Mestarin tuloa varten. Alistin myös ruumiini tälle teolle nöyryyden ja nöyryyden 

esimerkkinä, jolla halusin teidän ymmärtävän, että kun ihminen tuntee, että kaikki hänen kykynsä ovat 

kehittyneet täydellisesti ja että hänen olemuksensa on saavuttanut sielun ja ruumiillisen kuorensa välisen 

sopusoinnun, silloin on oikea hetki tehdä elämän suurimmat ja jaloimmat teot, koska hän on saavuttanut 

kypsyyden, sielun voiman, ihanteen ja sisäisen rauhan. 

35 Muistuttamalla sinua menneistä oppitunneista, opetan sinulle uusia oppitunteja. Tuona aikana 

minun tulemisellani oli myös edelläkävijä, joka ruumiillistui aineellisesti Roque Rojas -nimisessä 
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miehessä, jonka Elian henki oli hengellisesti valaissut, joka ilmeni tuon miehen mielen kautta ja puhui 

hänen suunsa kautta. 

36 Elia oli ollut ennenkin, ja hänen oli oltava läsnä jälleen, sillä hän on Jumalan säde, joka luo 

yhteyden lasten ja Isän välille, joka valmistelee ja tasoittaa polkuja, joka panee sielut järjestykseen ja pitää 

sydämet hereillä ja odottamassa. 

37 Tänään ette tarvitse symboleja, vaan ainoastaan valoa, uskoa, tahtoa ja rakkautta. Kaikki tämä on 

parasta, täydellisintä sielun ja lihan puhdistusta, joka johdattaa teidät henkistymisen valoisalle tielle. 

38 Rakkaat opetuslapset, tänään te näytätte minulle, että sydämenne janoaa totuutta, ja siksi kutsun 

teitä lähestymään tätä rakkauden lähdettä, jotta voitte juoda, kunnes olette kylläisiä. 

39 Muistakaa, että materialisoidun sanoissani vain tiettyyn rajaan asti. Näin ollen on teidän 

tehtävänne tutkia opetustani ja pohtia kaikkea kuulemaanne. 

40 Rukoilkaa, kysykää Isältänne rukouksessanne, niin saatte meditaatiossanne kipinän äärettömästä 

valostani. Älä odota saavasi koko totuutta yhdessä hetkessä. On sieluja, jotka ovat etsineet totuutta jo 

kauan, jotka tutkivat ja yrittävät päästä kaikkien mysteerien sisälle, mutta eivät silti ole saavuttaneet 

toivottua päämäärää. 

41 Kristus, Voideltu, näytti teille tien sanoilla: "Rakastakaa toisianne". Voitteko kuvitella tämän 

ylevän käskyn vaikutuksia? Koko ihmisen elämä muuttuisi, jos eläisitte tämän opetuksen mukaan. Vain 

rakkaus pystyy paljastamaan teille jumalallisten salaisuuksien totuudet, koska se on elämänne ja kaiken 

luodun lähde. 

42 Etsikää totuutta innokkaasti, etsikää elämän tarkoitusta, rakastakaa ja vahvistukaa hyvyydessä, ja 

saatte kokea, kuinka askel askeleelta kaikki se, mikä oli valheellista, epärehellistä tai epätäydellistä, putoaa 

pois olemuksestanne. Olkaa päivä päivältä herkempiä jumalallisen armon valolle, ja silloin voitte kysyä 

suoraan Herralta kaikkea, mitä haluatte tietää ja mitä henkenne tarvitsee saavuttaaksenne korkeimman 

totuuden. 

43 Työskennelkää maan päällä kuten ennenkin ja omistautukaa uskollisesti velvollisuuksillenne. 

Etsikää kuitenkin aina kaiken sen olemusta tai merkitystä, mitä teille tapahtuu tai mitä teette 

elämänpolullanne, jotta maallinen elämänne ei olisi hengellenne hedelmätöntä. 

44 Rukoile yksinkertaista rukousta, joka purkautuu sielusi korkeimmasta puhtaudesta, ja tutki tekojasi 

omantuntosi avulla ja nauti läsnäolostani. 

45 Tässä hengen yhteydessä saatte lisää valoa, jotta voitte ymmärtää elämää paremmin, saatte 

inspiraatiota, joka kannustaa teitä parantamaan itseänne puhdistamalla tunteitanne ja herättämällä 

sydämenne hyväntekeväisyyteen. Nämä ovat hetkiä, jolloin hengen kyvyt ja lahjat heräävät ja 

valmistautuvat täyttämään erilaisia tehtäviään sen kautta, jolla ne ovat hallussaan. 

46 Intuitio, joka on henkistä näkemistä, ennakointia ja ennustamista, valaisee mieltä ja saa sydämen 

sykkimään nopeammin niiden viestien ja äänien vuoksi, joita se vastaanottaa äärettömyydestä. 

47 Kun ihminen on oppinut olemaan yhteydessä Isään Hengen kautta, hänen ei todellakaan tarvitse 

enää turvautua kirjoihin eikä mihinkään muuhun maan päällä. 

48 Nykyään ihmiset kyseenalaistavat edelleen niitä, joiden he luulevat tietävän enemmän, tai he 

etsivät tekstejä ja asiakirjoja halutessaan löytää totuuden. Mutta tuon teille todellisen hengellisen 

rikkauden, jotta ette enää koskaan tunne nälkää tai janoa hengessänne. 

49 Rauhan sateenkaaren tavoin olen tullut "pilvessä" ihmisten luo, jotka olen löytänyt riitelevinä, 

kiireisinä kansojen välisissä sodissa. 

50 Tässä olen, opetan sinua etsimään minua hengessä ja poistamaan haitalliset tavat sydämestäsi. 

Olen paljastanut teille hengelliset aseet, joita teillä on voittaaksenne pahuuden ja torjuaksenne kiusaukset. 

51 Vain todelliset apostolit, todelliset "lääkärit", pystyvät pelastamaan ihmiskunnan tänä aikana. 

Valmistelen ohjeillani suuria joukkoja, joista hyvät sotilaat tulevat esiin. He jättävät vanhempansa, 

vaimonsa ja lapsensa ja lähtevät muihin maihin viemään ilosanomaa. Mutta kun käsken sinua jättämään 

omasi, haluan sinun ymmärtävän, että sinun on luovuttava mukavuuksista ja tyydytyksistä, joita 

kiintymyssuhteet antavat sinulle, mutta ei sitä, että jätät omasi puolustuskyvyttömänä ja hylätyksi. 

Tutkikaa perusteellisesti siemeneni ennen sen kylvämistä, jotta voitte olla vakuuttuneita siitä, että teette 

hyvää. Jos kylvätte siemeneni tahtoni mukaan, satonne on tyydyttävä ja iloinen. 
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52 Tämä ohje on soinut korvissanne vuodesta 1866 lähtien. Elias, ruumiissa ja sen ulkopuolella 

elävien hyvä paimen, tasoitti ja raivasi tietä laittamalla sydämenne ja sielunne kuntoon, jotta voisitte tuntea 

taivasten kuningaskunnan läheisyyden. Siitä lähtien siemeneni on moninkertaistunut suuresti, 

kansanjoukot ovat kasvaneet, merkittyjen määrä lisääntyy päivittäin, ja kaikkialla - alueilla, maakunnissa 

ja kylissä - luodaan tiloja, joissa voitte kokoontua ja kuulla päivittäistä opetusta. 

53 Olen tullut antamaan maailmalle elämän, jotta se avaisi silmänsä tämän ajan valolle. 

54 Suurten kansojen ollessa sodassa olen pitänyt tämän kansan rauhassa, jotta se voi vastaanottaa 

viestini ja valmistautua, sillä niin sanotut ulkomaalaiset etsivät turvapaikkaa heidän keskuudestaan. 

55 Nouse ylös kuuliaisuutesi avulla. Älkää odottako, että luonnonvoimat iskevät kansakuntaanne 

muistuttaaksenne teitä velvollisuuksistanne, älkääkä odottako, että kuolema ja sota ympäröivät teidät 

muistaaksenne Minua. Tartu näihin hetkiin, sillä et tiedä, tuleeko niitä enää koskaan. 

56 Lähestyy vuosi 1950, joka tahtoni mukaan on määrätty lähtöni ajankohdaksi. Jos olet tuolloin 

varustautunut, pystyt tekemään suuria tekoja ja kokemaan konkreettisesti suuria ihmeitä. Mutta minä 

sanon teille: Jotkut iloitsevat, koska he ovat täyttäneet velvollisuutensa, toiset taas itkevät. Jopa nyt 

ilmoitan teille, että lähtöni tapahtuu kaikissa kokoontumispaikoissa ja että se tuntuu kaikkialla - 

kaupungeissa, kaduilla ja jopa vuorilla. Silloin sanon teille: Älkää tunteko oloanne orvoksi, vain 

aineellinen kuulonne ei enää kuule Sanaani, mutta sielunne, yhdessä ruumiillisen suojuksenne kanssa, on 

edelleen innoittunut, koska se on kohonnut. Sinä päivänä ei tarvitse vuodattaa kyyneleitä. Mestari 

valmistelee teitä, sillä tuolloin puhun teille näin. Tällä hetkellä koulutan mieliä, joiden kautta kuulette 

viimeisen sanani. Tätä varten vaadin heiltä joka hetki enemmän henkistä kohotusta. 

57 Myöhemmin tulee aika, jolloin lahkot ja uskonnolliset yhteisöt katoavat maailmasta ja ihmisten 

sydämiin jäävät vain Kristuksen opetukset, jotka ovat rakkaus, oikeudenmukaisuus ja rauha. 

58 Maailmassa jotkut uskovat, että olen tulossa, tietämättä, että tässä ilmenemismuodossa tapahtuvan 

lähtöni hetki on jo lähellä. Kun ihmiskunta saa tietää, että olen ollut keskuudessanne ilmentymässä 

ihmisen älyllisen elimen kautta, he kysyvät: "Miten on mahdollista, että nämä ovat kuulleet Jumalaa?" - 

Silloin selitätte, millä tavoin tein itseni tunnetuksi, ja annatte todisteita edistymisestänne ja 

uudistumisestanne rakkauden teoillanne. 

59 Kertokaa maailmalle: Jos Kristus tuli tuolloin ihmiseksi asuakseen teidän kanssanne 

maailmassanne, te nousette nyt täältä edetäksenne hengellisesti sille alueelle, jossa Hän asuu. Katsokaa 

polkua, jonka tein teille verellä, joka on nyt muuttunut valon poluksi. 

60 Kuten toisena aikakautena, sanaani liittyivät suuret teot herättääkseen uskonne; mutta kyse oli 

enemmän hengellisistä kuin aineellisista ihmeistä, sillä nyt teillä on paremmat mahdollisuudet uskoa 

Minuun ja ymmärtää Minut korkeammalla tavalla. 

61 Jotkut odottavat Pyhän Hengen ilmestyvän synagogissa tai kirkossa tähän aikaan, mutta minä tulin 

etsimään vaatimattomuutta ja yksinkertaisuutta, sillä kulta, rikkaudet tai turhamaisuus eivät imartele 

Häntä, joka on kaiken luomakunnan omistaja. 

62 Muistakaa, että hänen aikanaan Johannes profeetta, Kastaja, joka valmisti sydämet, jotta taivasten 

valtakunta voisi tulla niihin, sanoi ihmisille: "Kristus tulee." Sillä hän tiesi, että Mestari tulisi rakentamaan 

temppelinsä ihmisten sydämiin. 

63 Täällä olen, etsin turvapaikkaa puhtaimmasta olemuksestasi. Muistakaa, että teidän on 

valmisteltava paikka niin, että se on aina Läsnäoloni arvoinen. Kuinka usein kipu puhdistaa sinut, pesee 

tahrasi pois? Minä puen sinut valkoiseen kaapuun, mutta ensin sielusi on puhdistettava itsensä, jotta se 

olisi sen arvoinen. 

64 opetuslapset, toisella aikakaudella apostolini kysyivät Minulta, miten heidän pitäisi rukoilla, ja 

opetin heille täydellisen rukouksen, jota te kutsutte "Isä meidän -rukoukseksi". Nyt minä sanon teille: 

Innostukaa tästä rukouksesta, sen merkityksestä, nöyryydestä ja uskosta, niin että henkenne voi yhdistyä 

Minun henkiini, sillä enää eivät fyysiset huulet puhu noita siunattuja sanoja, vaan henki, joka puhuu 

Minulle omalla kielellään. 

65 Minun säteeni on tullut alas teidän luoksenne, rakas kansani, sen valo on muuttunut inhimilliseksi 

sanaksi, ja tämän ilmentymän säteily on opetuspuheeni olemuksessa. Tämä Sana on kuin kristallinkirkasta 

vettä; mutta jos siihen ihmisäänen kantajan kautta kulkiessaan sekoittuu epäpuhtauksia, olkoon mielenne 

kuin suodatin, jotta opetukseni saavuttaisi hengen alkuperäisessä puhtaudessaan. 
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66 Tuon sielullesi vettä, joka elvyttää sen, sillä jano kuivattaa sen pitkällä matkalla aavikon halki. 

67 Ainoastaan ne, jotka ovat seuranneet ja odottaneet Minua, ovat kuulleet askelteni kaiun. Kuinka 

materialistit voivat odottaa, että paluuni olisi mahtipontinen, kun tulen hengessä? 

68 Olin pidättänyt teille ilmentymäni autuuden, mutta sen oli tultava teille oikeaan aikaan. 

69 Isäni Sana on teidän keskuudessanne, jotka olette olleet väsyneitä, itkeneet ja tunteneet olonne 

yksinäiseksi, vaikka ette ole koskaan olleet. Mutta tämä on se aika, joka on määrätty tahtoni mukaan 

siihen, että ääneni kuuluu kaikessa tehokkuudessaan omantuntonne kautta. 

70 Tähän asti olen ollut enemmän palvelijasi kuin isäntäsi. Olen kuullut äänesi valittavan, käskevän ja 

vaativan, olen saanut solvauksia ja pilkkaa, jotka ovat olleet kuin ruoskaniskut. 

71 Tänään universaali kieleni tulee kaikkien kuultavaksi kertoakseni heille: Vaikka olen jokaisessa 

teistä, älköön kukaan sanoko, että Jumala on ihmisessä, sillä olennot ja kaikki luodut asiat ovat Jumalassa. 

72 Minä olen Herra, te olette hänen luomuksiaan. En kutsu teitä palvelijoiksi, vaan lapsiksi; mutta 

ymmärtäkää, että olen ennen teitä. Rakastakaa Tahtoani ja noudattakaa lakiani, olkaa tietoisia siitä, että 

määräyksissäni ei ole mahdollista olla epätäydellisyyttä eikä virheitä. 

73 Sinulla on tilaisuus ottaa ratkaiseva askel, kohota ja nousta hyvin korkealle; kehitystyösi antaa 

sinulle siihen mahdollisuuden. 

74 Salainen aarrekammioni on auki. Tulkaa katsomaan, astukaa sisään. Minä en tuomitse, olitko sinä 

ennen niitä, jotka nostivat tahtonsa tai äänensä minua vastaan. 

75 Katukaa menneisyyttänne, peskää tahrojanne ja katsokaa sitten salaiseen aarrekammiooni 

nähdäksenne elämän kaikessa totuudessa. 

76 Älkää epäröikö, koska luulette, ettette ole armoni arvoinen. 

77 Kehitystikkaiden ylemmillä portailla ovat monet, jotka maan päällä olivat veljemurhaajia, 

pettureita, luopioita ja jumalanpilkkaajia. Miksi he ovat voineet nousta? Koska he seurasivat parannuksen, 

uudistumisen ja armon tietä. Ottakaa heistä mallia, sanoo Mestari teille. 

78 Kuinka lähellä silmiänne elämän kirja avautuukaan, ja kuinka paljon valoa teillä onkaan, jotta 

ymmärtäisitte sen merkit. 

79 Henkisen änkytyksenne kaukaisina aikoina saitte Jumalallisen lain kiveen kaiverrettuna, koska se 

vastasi vähäistä kehitystänne. Ajat kuluivat, ja tuo laki, joka oli kaiverrettu kiveen, tuli Jeesuksessa 

ihmiseksi ja puhui teille rakkaudesta. Nyt teitä valmistellaan vastaanottamaan ikuinen lakini Hengen 

innoittamana. Kirjoitan Sanani sinne, omantuntoonne, tänä aikana. 

80 Oi nöyrät pikkuiset, jotka maan kirjojen opiskelun puutteessa olette saaneet elämän vastaanottaa 

rakkauttani ja oppia ymmärtämään kohtalonne lopullisen päämäärän! 

81 Vastaanottakaa isällinen rakkauteni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 137  
1 Minun valoni ja voimani paljastuvat keskuudessanne. Henkeni valo on alusta alkaen valaisseet 

ihmisten tietä. Jokainen aikakausi, jokainen elinaika on ollut todistajana ilmestyksilleni. Henkesi tietää, 

että olen puhunut sille monessa muodossa. Tämä valo näyttää teille polun, jonka armoni on luonut teille, 

jotta voitte saavuttaa Jumaluuteni sitä pitkin, missä alkuperänne oli. 

2 Ihmisessä on henki. Henki on jumaluuden valo. Siksi olen hengessänne, jokaisessa teistä. Jos ette 

tänään ymmärrä sen tavan suuruutta, jolla tällä hetkellä osoitan itseni, huomenna ymmärrätte sen. Tässä on 

tie, joka on puhdas ihmisten epärehellisyydestä. Tarkoitukseni ei ole sanoa teille, että uskontonne ovat 

huonoja. En halua jakaa teitä, sillä jos jokainen todella täyttää sen, mitä hänen uskontonsa käskee, hän 

löytää pelastuksen. Eivätkö ne kaikki opeta sinua rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistäsi? Mutta näen, että 

käytätte monesti jopa totuutta väärin arvioidaksenne toisianne. 

3 Se, mitä opetan teille, on rakkaus, sillä siitä kumpuavat puhtaimmat ja ylevimmät tunteet, 

korkeimmat innoitukset. Teiltä puuttuu rakkaus, ja siksi vaellatte pimeydessä. Kun kukistan epäjumalia ja 

hylkään riittejä, se tapahtuu siksi, että voitte nähdä totuuden valon kirkkaammin. Mestarina annan teille 

opetuksiani. Yksi niistä on se, että tällä hetkellä annan teille opetuksiani ihmisten kautta ilman, että on 

välttämätöntä, että he ovat vanhurskaita ja puhdassydämisiä. Kuinka usein äänenkantaja, jota käytän, voi 

Minun silmissäni olla syntisempi kuin ne, joita opetan. Voimani ja Viisauteni innoittavat häntä niin, että 

hänen suustaan pursuaa pyhiä, vanhurskaita ja puhtaita ajatuksia. Kun nämä ymmärryksen elimet 

kommunikoivat Herransa kanssa, hengellinen elämä heijastuu niiden kautta, ja ne paljastavat teille paljon 

siitä, mikä on elämänne ulkopuolella. 

4 Teidän ei tarvinnut nähdä tai koskettaa Minua uskoaksenne, koska henkenne oli kehittyessään 

valmis tuntemaan läsnäoloni hengellisessä muodossa. 

5 Sydämesi on yllättynyt voidessasi ottaa vastaan tiettyjä ajatuksia. Syynä tähän on se, että se ei 

tiedä tietä, jonka henki on kulkenut. Samoin yllätytte tämän ajan lasten varhaiskypsästä älykkyydestä, sillä 

he kysyvät teiltä kysymyksiä, jotka todistavat, että heillä on tietoa, jota heille ei ole opetettu henkisen 

elämänsä tässä vaiheessa. Se on valoa, jonka henki on kerännyt pitkällä matkallaan ja joka heijastuu 

kaikkeen olemassaoloon. Kysyt Minulta: "Jos Sinä ilmoitat itsesi niin suurella viisaudella ja jos meidän 

henkemme on valmis - miksi et kerro meille kaikkea, mitä ohjeesi vielä varaa meille?" - On hyvin 

merkittävää, mitä minulla on vielä varattuna teille, mutta en voi antaa sitä teille kaikkea kerralla, jotta en 

aiheuttaisi hämmennystä hengessänne tai mielessänne. 

6 Aina sanon teille: Jos ette halua, että ilmestyksen valo pysähtyy, on välttämätöntä, että pysytte 

sitkeästi tällä rakkauden tiellä Isäänne ja kanssaihmisiänne kohtaan. 

7 Kävelkää polkua maltillisin ja lujain askelin, älkää menkö kiireellä tai ryntäyksellä, sillä silloin 

kompastuisitte, ettekä lopulta edes tietäisi, mihin suuntaan olette menneet. 

8 Opetuslapset, minun on aika ajoin sanottava teille, että teidän ei pidä pitää opetusta yhdessä 

kokoontumispaikassa parempana kuin toisessa, eikä arvioida yhden äänenkantajan työtä paremmaksi tai 

huonommaksi verrattuna tähän tai tuohon. Opetukseni merkitys on kaikissa sama, ja ero on ulkoinen, se on 

pinnallinen, se on puhetavassa. Kehotan teitä aina etsimään totuuttani tämän sanan hengellisessä 

merkityksessä. 

9 Ihmiskunta on löytämässä uskon; Työni leviää kaikkialle maailmaan. Aloitan 144 000 merkityn 

kanssa, jotka taistelevat kuuliaisesti, rakkaudella ja kiivaudella uskontunnustusten ja oppien yhteenottojen 

aikana, ja tämän taistelun keskellä he ovat kuin lenkki, joka ehdottaa maailmalle, ettei se ole orjuuden 

ketju, vaan hengellisen liiton ketju, joka on vapauden ja veljeyden ketju. Nämä sotilaat eivät ole yksin, 

vaan hengelliset valojoukkoni seuraavat heitä ja suojelevat heitä; he tekevät ihmeitä teoillaan ja todistavat 

tällä tavoin totuudestani. 

10 Kantakaa ristianne kärsivällisesti ja antaudutte loppuun asti, ja silloin armoni vapauttaa teidät siitä, 

kun saavutte lupaamani kodin porteille, jossa voitte nauttia todellisesta rauhasta. Nyt te olette 

pyhiinvaeltajia, te olette sotilaita, taistelijoita, jotka jahtaavat ihanteita ja pyrkivät paremman isänmaan 

valloittamiseen. 

11 Mutta et ole yksin kamppailussasi, ihminen ei ole koskaan ollut tällainen, sillä olen aina näyttänyt 

hänelle parhaan tien. 



U 137 

147 

12 Jos joku kysyisi Minulta, miten Herran kansaa ohjattiin ennen kuin he tunsivat lain, jonka Mooses 

sai Herralta, vastaisin hänelle, että Minua ohjattiin jo ennen kuin hän sai lain. 

Mooses lähetti maailmaan suuren valon henkiä, patriarkkoja ja profeettoja, jotka kantoivat lakia 

omantuntonsa valossa ja opettivat sitä tekojensa kautta kaikille lähimmäisilleen. 

13 Nuo miehet kunnioittivat minua elämänsä kautta. He eivät olleet epäjumalanpalvojia, sillä he 

tunsivat jo hengellistämisen; he tunsivat rakkautta ja armoa muita kohtaan, he osasivat toivottaa vieraan 

tervetulleeksi maalaiskartanoonsa, ja kotonaan he olivat vieraanvaraisia väsyneelle matkalaiselle. Heillä 

oli hyvä sana ja viisas neuvo valmiina kaikille. 

14 Mutta kaikki ihmiset eivät ole ymmärtäneet, miten omantuntonsa ääni voi ohjata heitä, sillä se 

edellyttää hengellisyyttä, kun taas lihan aistit eivät sitä ymmärrä. Siksi Isänne oli tarpeen tehdä itsensä 

tunnetuksi ihmisten keskuudessa monin tavoin selittääkseen lain ja paljastaakseen heille jumalalliset 

opetukset. 

15 Te, kansani, jotka kuulette tätä sanaa kolmannella aikakaudella ja jotka vielä säilytätte jotakin siitä 

siemenestä, jonka annoin teille menneinä aikoina, ymmärtäkää, että teidän on puhdistettava sydämenne 

itsekkyydestä ja materialismista, jotta voitte saavuttaa sen onnellisen ajan, josta lähtien annatte jälleen 

kerran omantuntonne ohjeiden ohjata elämäänne, kuten tekivät ne valaistuneet, kuten Aabraham, joista 

syntyi se kansa, joka on ollut ilmestysteni säilyttäjiä kaikkina aikoina. 

16 Haluan, että kun tulee aika, jolloin ilmenemismuotoni siinä muodossa, jossa se nyt on, päättyy, 

olette niin pitkälle varustautuneita, että tämän kansakunnan muodostavien ihmisten jokainen henki on 

minulle kuin temppeli, jokainen sydän pyhäkkö, jokainen koti alttari, patriarkaalinen talo, vieraanvarainen 

ja täynnä rakkautta. Kuinka syvä onkaan silloin teidän rauhanne. Kuinka rohkea sydämesi onkaan silloin 

seisomaan kaikissa koettelemuksissa. 

17 Silloin leipää ei siunaa ainoastaan Minä, vaan myös te, sillä silloin olette oppineet valmistamaan 

sen rakkaudella, uskolla ja rauhalla. 

18 Henkinen voima, jolla olen varustanut teidät, ei ole mitään muuta kuin henkistymisen siemen. 

Totuuden nimessä sanon teille, että se, joka vaalii tuota siementä sydämessään ja hoitaa sitä aidolla 

rakkaudella, ei joudu vitsausten tai valloilleen päästettyjen luonnonvoimien raivon uhriksi, eivätkä 

aineelliset tarpeet kiusaa häntä masentavalla tavalla. 

19 Mutta teidän ei pidä odottaa, että nuo päivät koittavat teidän yllenne. Ei, ihmiset, henkistymisenne 

myötä kuulutte niiden joukkoon, jotka rukouksensa kautta saavat Isältään anteeksiannon ja jotka 

ymmärtävät kaiken sen, mihin henki kykenee, kun se kykenee nousemaan aineellistuneen ja epäpuhtaan 

elämän mudan, pölyn ja saastan yläpuolelle. 

20 Älkää unohtako, oi opetuslapset, että hengellistäminen ei voi sallia minkäänlaista fanaattisuutta, 

epäjumalanpalvelusta tai ennakkoluuloja, sillä silloin se ei enää olisi hengellistämistä. 

21 Se, joka kantaa vilpittömyyttä sydämessään ja pyrkii kunnioittamaan Minua elämänsä teoilla, ei 

tarvitse ulkoisia kultteja tunteakseen, että hän on täyttänyt Isänsä ja Herransa lait. Toisaalta jokainen, joka 

kantaa sydämessään sitä levottomuutta, jota hänen tuomitseva omatuntonsa saa hänet tuntemaan, etsii 

innokkaasti ulkoisia kultteja ja riittejä siinä väärässä luulossa, että niiden avulla hän voi sovittaa itsensä 

yhteen Luojansa kanssa. 

22 Olkaa yksinkertaisia kuin kukat ja vailla valheellisuutta kuin linnut, olkaa läpinäkyviä kuin ilma ja 

kirkkaita kuin puhdas vesi, silloin olette saavuttaneet puhtauden ja korkeuden, joka saa teidät 

ymmärtämään kaiken elämän sisältämän totuuden. 

23 Ne, jotka väittävät, että Opetukseni on vaaraksi ihmiskunnan aineelliselle kehitykselle, tekevät 

vakavan virheen, sillä kun Minä, Korkein Opettaja, osoitan hengelle tien sen korjaamiseen, puhun myös 

älylle, järjen ja jopa aistien kanssa. Opetukseni ei ainoastaan inspiroi ja opeta teitä hengellisessä elämässä, 

vaan se tuo valoa jokaiseen tieteeseen ja kaikkiin inhimillisiin tapoihin; sillä opetukseni ei rajoitu vain 

sielujen saattamiseen polulle kohti kotia, joka on tämän olemassaolon tuolla puolen, vaan se tavoittaa 

myös ihmisen sydämen innostaakseen sitä elämään ystävällistä, arvokasta ja hyödyllistä elämää tässä 

maailmassa. 

24 Jos sanoin teille toisella aikakaudella, että valtakuntani ei ole tästä maailmasta, sanon teille nyt, 

että teidänkään valtakuntanne ei ole tästä maailmasta, sillä tämä maanpäällinen koti on - kuten jo tiedätte - 

ihmiselle vain väliaikainen. 



U 137 

148 

25 Opetan teille todellista elämää, joka ei koskaan perustunut materialismiin. Siksi maan herrat 

nousevat jälleen kerran Opetustani vastaan. Tulen luoksenne ikuisen opetukseni kanssa, aina olemassa 

olevan opetukseni kanssa, joka puhuu rakkaudesta, totuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Sitä ei 

kuitenkaan ymmärretä heti. Maailma tuomitsee Minut jälleen, tämä ihmiskunta asettaa jälleen kerran ristin 

harteilleni. Mutta tiedän jo, että opetukseni on käytävä läpi kaikkien näiden vihamielisyyksien, jotta se 

tunnustetaan ja sitä rakastetaan. Tiedän, että sitkeimmät vainoojani ovat uskollisimpia ja epäitsekkäimpiä 

kylväjiäni, sillä annan heille hyvin suuria todisteita totuudestani. 

26 Nikodeemus, toisen aikakauden pappien ruhtinas - hän, joka etsi Jeesusta keskustellakseen Hänen 

kanssaan korkeasta viisaudesta ─ ilmestyy uudelleen tänä aikana tutkimaan Työtäni käsin ja kääntymään 

Hänen puoleensa. 

27 Saul, jota myöhemmin kutsuttiin Paavaliksi ja josta tuli yksi suurimmista apostoleistani sen 

jälkeen, kun hän oli vainonnut Minua julmasti, ilmestyy jälleen tielleni, ja uusia opetuslapsia nousee 

kaikkialle, toiset kiihkeästi, toiset uhrautuvasti. Nykyhetki on erittäin tärkeä. Aika, josta puhun teille, on 

käsillä. 

28 Tämä aatteiden sota, nämä taistelut, joita nyt todistatte, ja nämä tapahtumat, joiden silminnäkijöinä 

olette päivittäin - eivätkö ne puhu teille jostakin tulevasta, eivätkö ne saa teidät epäilemään, että 

aikakautenne on päättymässä ja että uusi aikakausi on alkamassa levittää valoaan? 

29 Haluan vain, että te, Sanani todistajat tänä aikana, pysytte lujana koettelemusten hetkillä, jotka 

edeltävät lakini, valtakuntani perustamista teidän keskuuteenne. Silloin olen kuin pyörremyrsky, jonka 

väkivallan alla maan ja merten, joilla tämä ihmiskunta asuu ja kuohuu, on vaahdotettava ja alettava liikkua 

syvyyksissään niin, että ne karkottavat itsestään kaiken sen, mitä ne kätkevät sisäänsä epäpuhtautta. 

30 Älkää pelätkö, kun näitä tapahtumia tapahtuu. Ymmärtäkää, että aikakauden lopun alku on tullut ja 

että rauhan aikakauden alku on lähellä. 

31 Pahuus, epäoikeudenmukaisuus, ylimielisyys, orjuus, tietämättömyys ja maallinen väkivalta 

katoavat, jotta rakkauden, valon ja rauhan valtakunta ihmisten keskuuteen voidaan perustaa. Silloin teidän 

ei pidä vaipua epätoivoon, teidän ei pidä sammuttaa lamppua, vaikka koettelemus tuntuisi hyvin vaikealta 

ja malja, jota joudutte juomaan, hyvin katkeralta. Päinvastoin, teidän on silloin sytytettävä ja elävöitettävä 

toivon liekki, kuten sotilas tekee taistelun keskellä, kun hän tuntee, että hän on lähellä vihollisen 

voittamista ja että voitto on jo ulottuvilla. 

32 Kun näette itsenne vihamielisten joukkojen ympäröimänä, joiden kielet heittävät myrkkyä teitä 

vastaan ja joiden silmät heittävät vihan liekkejä teitä vastaan, älkää epäilkö lupauksiani. Noina hetkinä 

saan teidät tuntemaan rauhoittavan läsnäoloni ja annan teidän kuulla rakastavan ääneni sanovan teille 

jälleen kerran: "Minä olen kanssanne." 

33 Tulette usein kokemaan, kuinka noiden ihmisjoukkojen joukosta ilmestyy sydän, joka ymmärtää 

teitä ja joka on teille kuin kilpi. Mutta saavutatte tämän vain, jos luotatte ja uskotte Minuun. 

34 Muistakaa Danielia, tuota uskollista profeettaa, joka Babyloniassa niin voimakkaasti puolusti yksin 

Jumalan totuutta ja jonka minä pelastin hänen vihollisiltaan. 

35 Ennen kuin taistelu alkaa, kastele vielä kerran siemen, jonka Iankaikkinen kylvi ihmisten henkeen. 

Oikeuteni sirppi kitkeköön rikkaruohot ja kynnettäköön pellot, jotta ne soveltuisivat rakkauden opetuksen 

viljelyyn. 

36 Maan tavaroihin kiintyneille ihmisille on annettava vielä hetki aikaa, jotta heidän pettymyksensä 

olisi täydellinen ja jotta he olisivat vakuuttuneita siitä, että kulta, valta, tittelit ja lihan nautinnot eivät 

koskaan anna sielulle rauhaa ja hyvinvointia. 

37 Lähestyy hetki, jolloin koko ihmiskunnan teot tuomitaan omantunnon valossa. Silloin oppineet, 

teologit, tiedemiehet, hallitsijat, rikkaat ja tuomarit kysyvät itseltään, mikä on heidän keräämänsä 

hengellinen, moraalinen tai aineellinen hedelmä. Sitten, kun he näkevät, miten mitättömäksi heidän 

satonsa jää, monet palaavat luokseni ja ymmärtävät, että huolimatta maan päällä saamastaan loistosta 

heiltä puuttui jotakin, joka täyttäisi sen tyhjiön, johon heidän sielunsa oli vajonnut ja joka voi ruokkiutua 

vain Hengellisen Elämän hedelmistä. 

38 Näille sieluille olen jo valmistanut keidaspaikan keskellä autiomaata, koska tiedän, että heidän 

olemassaolonsa aikana he ovat kolkutelleet ovelta ovelle ja kulkeneet polku toisensa jälkeen, jotkut 

etsiessään totuutta, toiset valtaa ja taas toiset onnellisuutta. Mutta sen polun lopussa, jonka he ovat 
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kulkeneet maan päällä, he ovat olleet lähellä kieltää kaiken; silloin ojennan heille käteni antaakseni heidän 

levätä rinnallani. Minä lohdutan heitä ja näytän heille, mikä on oikea tie, jotta he löytävät siitä pellot, joille 

he voivat kylvää kokemuksensa hedelmällisen siemenen. 

39 Keidas on hengellinen, ja kaikilla aavikon poluilla sinne saapuu kaikenrotuisia ihmisiä - toiset 

uupuneina, toiset täynnä haavoja, harmaantuneina ja hien peittäminä, ja monien matkakassat ovat jo tyhjiä, 

ja he häpeävät aloittamansa kamppailun hedelmättömyyttä. Siellä he kuulevat ääneni ja tunnistavat sen ja 

huudahtavat: "Se on Herra." Ja tässä lauseessa heijastuu se nöyryys, jolla he lopulta etsivät Minua. 

Kaikkien heidän on tultava omilla jaloillaan, ilman vaunuja, sillä niiden kanssa he eivät voisi ylittää 

erämaata, ja ilman kameleita, sillä ne ovat jo menehtyneet janoon pitkällä matkalla. 

40 Mutta tuo äärettömän autuuden, sovinnon ja nöyryyden hetki on myös jumalallisen anteeksiannon 

hetki "tuhlaajapojille", jotka vihdoin palasivat Isän kotiin kaipaamaan sen rakastavia syliä, joka antoi 

heille elämän ja perinnön. 

41 Vastaanottakaa rakkauden, anteeksiannon ja oikeudenmukaisuuden Sanani tänään ja näyttäkää 

Minulle sydämenne. Älkää yrittäkö salata rikkomuksianne, sillä minä tiedän kaiken. Olette vannoneet 

rakastavanne toisianne, mutta odotan yhä täyttävänne lupauksenne. Olen antanut yhden ainoan puun teidän 

hoidettavaksenne, mutta te tarjoatte Minulle erilaisia hedelmiä. Olen valmistanut teidät nöyriksi, 

omistautuneiksi ja kuuliaisiksi palvelemaan lähimmäisiänne, mutta en löydä tätä siementä teoistanne. 

42 Poika ei kumarra vanhempiaan, vaimo kapinoi aviomiestä vastaan, sisarukset hylkäävät toisensa, 

kaikki tekevät tekoja, jotka paljastavat ylpeyttä ja turhamaisuutta, kaikki tuntevat itsensä ylempiarvoisiksi, 

kun taas minä opetan edelleen kaikille ihmisille vain rakkautta ja rauhaa. 

43 Kansakunnat ovat solmineet rauhan, mutta heidän sanoissaan ei näy rakkautta eikä hyviä 

aikomuksia. Näennäisen rauhan takana on kaunaa, kostonhimoa ja odottavaa sotaa. Missä on se, joka osaa 

antaa anteeksi, joka on jättänyt asiansa Minun tuomittavakseni? 

44 Ihmissydän on kovettunut, eikä sitä ravista lasten tuska, naisten ahdistus ja niiden nuorten ja 

miesten traaginen kohtalo, jotka ajettiin sotaan ilman armoa. Mutta heidän joukossaan on ollut niitä, jotka 

rakastavat Minua ja tuntevat rakkautta lähimmäisiään kohtaan, niitä, jotka osasivat rukoilla ja tekivät 

laupeuden tekoja. Vierailu on ollut hyvin raskas näille kansakunnille, heidän ylimielisyyttään on kuritettu, 

ja he itse tuhoavat rikkautensa. Vain kipu taivuttaa heidät ja saa heidät järkiinsä. Olen ollut hyvin lähellä 

jokaista sielua vahvistaakseni heitä koettelemuksessa, ja ne, jotka ovat valmistautuneet, ovat tunteneet 

Läsnäoloni. 

45 Sodan vaikutukset ovat ulottuneet kaikkialle ja kylväneet tuhoa. Pienestä kodista suuriin 

kansakuntiin, jotka eivät ole olleet valppaina, ne kaikki ovat joutuneet sen verkkoihin eivätkä tiedä, miten 

vapautua tästä ikeestä. 

46 Olen opettanut teille, olen antanut teille rauhan salaisuuden: Rakastakaa Minua, rakastakaa 

toisianne, inspiroitukaa Minussa, täyttäkää velvollisuutenne, alistukaa kohtaloonne, niin saatte rauhan ja 

siunaukset. 

47 Olen vastaanottanut niiden ilolaulun, jotka ovat palanneet kotiinsa, kotimaahansa taistelun jälkeen. 

Mutta otan vastaan myös niiden äitien tuskan, jotka eivät nähneet pojan paluuta, niiden lasten tuskan, jotka 

eivät enää nähneet isäänsä, ja sen naisen tuskan, josta on tullut leski. Siunaan kaikkia heitä. Osoittakoon 

Israel myötätuntoa näitä kansoja kohtaan. Ja tätä rukousta, jonka olette lähettäneet maailman rauhan 

puolesta, jatkakaa sen esittämistä ja tehkää siitä suojelulaulu kaikille kansoille. 

48 Te sielut, jotka olette jättäneet kehonne maan päälle - saavutatte valaistumisen. Olen saanut sinut 

raskaaksi. Luottakaa minuun, ja teidät johdatetaan todelliseen elämään. Et ole kuollut, koska sielulla on 

ikuinen elämä. Kutsun teidät todelliseen rauhaan ja vanhurskauteen. Sillä minä olen elämä, ja minä tarjoan 

teille iankaikkisen elämän leipää. Mutta näen teidät nälkäisinä, koska ette ole ymmärtäneet, että olemus on 

kätketty Sanani syvyyteen. Jos katsotte sitä vain pinnallisesti, ette voi ravita itseänne sillä. Se sisältää 

rakkauttani, sitä jumalallista olemusta, joka on elämää, iloa ja rauhaa hengelle. 

49 Vaikka te ette tutki Sanaani, tässä ja muissa kansakunnissa on monia ihmisiä, jotka odottavat 

Hyvää Sanomaa täyttääkseen käskyni. Mutta tulee päivä, jolloin hyvät apostolit nousevat keskuudestanne 

kulkemaan maiden ja kansojen läpi saarnaten oppiani. Ja puhun heidän ymmärryselimensä kautta, kuten 

tein niille, jotka seurasivat minua toisella aikakaudella. Olkoon jokainen, joka työskentelee tällä tavoin, 

täynnä rohkeutta ja luottamusta minuun. 



U 137 

150 

50 Kun kohtaat esteitä, tee niin kuin Mooses teki: käske elementtejä noudattamaan käskyjäsi, ja ne 

tottelevat mielellään. 

51 Jos haluatte nähdä ihmeitä, valmistautukaa, mutta älkää odottako kaikkien uskovan teitä. Olen 

kertonut teille, että tällä hetkellä kaikki eivät usko sanaani. Jätä sitten asia Minun huolekseni ja jatka 

eteenpäin. He tunnistavat minut, kun he ovat hengessä. 

52 Teidän on kunnioitettava ajatuksia ja tunteita, mutta puhukaa, kuten olen opettanut teille, tällä 

sanalla, joka ei satuta, ja poistakaa verhot, jotka peittävät valoni sieluilta. 

53 Jokaisen hengen heräämisen aika on merkitty. Lupaan teille, että jokainen, joka valmistautuu, 

näkee minut kaikessa kirkkaudessani. 

54 Pyydä, niin sinulle annetaan. Pyytäkää Minulta kaikkea, mitä haluatte rakkaudessa lähimmäisiänne 

kohtaan. Rukoilkaa, yhdistäkää pyyntönne tarvitsevien pyyntöön, ja minä annan teille sen, mitä pyydätte. 

55 Sanani valo on valkoinen vaate, joka peittää teidät kaikki. 

56 Rakkaudesta teitä kohtaan olen tullut pilvessä, hengellisen symbolista, tekemään itseni tunnetuksi 

hengellenne. Mutta ensin tämän valovoimaisen pilven täytyi laskeutua äänen kantajan mielen elimeen 

valmistautumisena siihen aikaan, jolloin osaatte keskustella kanssani suoraan, ja pilvi laskeutuu ja asettuu 

teidän henkenne päälle. 

57 Valitsin pilven symboliksi, jotta se ilmentäisi tuloani maailmaan kolmannella aikakaudella. 

58 Eikö pilvi ole sanansaattaja, joka kulkee vuorten, laaksojen ja kaupunkien yli? Eikö hän ole se, 

joka sateellaan tekee pellot hedelmällisiksi ja antaa hyväntekeväisen varjon? Eikö hän synnytä myrskyä 

enteilevän salaman ja järisyttävän säteen? Siksi valitsin pilven symboliksi, siksi apostolini ymmärsivät 

Läsnäoloni merkityksen "pilvessä", kun he näkivät minut hengessä viimeisen kerran, ja Roque Rojas tällä 

Kolmannella kerralla, kun sain hänet näkemään symbolin, joka oli uuden tulemiseni merkki. 

59 Siitä lähtien lempeä varjo on ympäröinyt ihmisiä, jotka ovat vähitellen kerääntyneet ilmentymäni 

ympärille. Sanani on ollut hedelmällinen sade henkistymisen kuiville pelloille, ja säde, joka laskeutuu 

ihmisen ymmärryksen elimeen jokaisen julistuksen yhteydessä, on repinyt synnin ja tietämättömyyden 

pimeyden, saanut teidät vapisemaan jokaisessa kuidussaan ja herättänyt henkenne. Kuinka kauhea myrsky 

onkaan ollut monille teistä se, joka on purkautunut sielussanne kuultuanne Jumalallisen Sanani! 

60 Millaista majesteettisuutta ja kunnioitusta herättävää kauneutta olette todistaneet siinä valon 

myrskyssä, joka kumpuaa Sanastani sen ilmenemisen hetkillä! Ihailun, kunnioituksen ja vapinan vallassa 

olevat kansanjoukot pysyvät hiljaa ja antavat rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja viisauden myrskyn 

kylpeä ja puhdistaa itsensä. 

61 Oi rakas kansa, jota olen kutsunut Israeliksi, koska teen teistä viestieni ja ilmoitusteni vartijoita - 

milloin opitte esittämään ja tulkitsemaan sanaani oikein? 

62 Olen pitänyt lupaukseni palata, jonka annoin toisella aikakaudella. Apostolit näkivät Minun 

nousevan maan päältä äärettömyyteen Betaniassa, ja te olette nähneet Minun palaavan äärettömyydestä 

sydämiinne. Ettekö näe tässä samankaltaisuutta kuin pilvissä, jotka nousevat merestä ja nousevat 

kaataakseen hyväntekeväistä sadettaan muualle, missä janoiset pellot kutsuvat sitä? 

63 Kipunne on vetänyt puoleensa Minua, Henkeni on tuntenut, että te rukoilette sitä, ja olen 

rynnännyt rakkauden ja oikeudenmukaisuuden pilvessä vuodattamaan ihmisille armoani. 

64 Kaikki kansat eivät kutsu Minua, ja hyvin harvat sydämet odottavat Minua. Hengellinen pilvi tulee 

ja suojelee rauhan vaipan tavoin niitä kansoja, jotka rukoilevat sitä ja odottavat sitä. Kaikki ne, jotka 

yrittävät sammuttaa sielun janoa maailman nautinnoilla, pilvi yllättää heidät salamoidensa kirkkaudella, ja 

myrskyn ukkonen täyttää heidät pelolla, sillä silloin he muistavat, että jumalallinen oikeus on olemassa ja 

että jokainen ihminen on hengen kantaja, jonka on vastattava Jumalalle kaikista teoistaan. 

65 Rakkauden, valon, laupeuden ja oikeudenmukaisuuden pilvi on myös valtava legioona henkiä, 

minun palvelijoitani, valon henkiä, jotka elävät täyttääkseen tarkoitukseni ja lisääntyäkseen 

maailmankaikkeudessa ja suorittaakseen tehtävänsä rakastamalla toisiaan täydellisessä harmoniassa. Sillä 

tuota jumalallista käskyä, tuota korkeinta periaatetta, jonka paljastin maailmalle toisella aikakaudella, ei 

ollut tarkoitettu vain ihmisille - tuo periaate on laki, joka ohjaa kaikkia olemassa olevia henkiä. 

66 Rakkaat ihmiset: Tällä valopilvellä, joka on kaikkien maailmojen välisen rakkauden ja veljeyden 

henkinen suurvalta, tulin alas tällä Kolmannella Aikakaudella säteeni välityksellä tuoden teille uuden 

viisauden viestin, äärettömän lohdutuksen tuskaanne vastaan ja valon, joka toimii oppaana unohdetun 
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polun löytämiseksi, niin että kun olette löytäneet sen, voitte tulla luokseni - askel askeleelta, ansiosta 

ansioon, tietoisesti ja vakaasti pyrkiessänne kohti henkistä täydellisyyttänne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 138  
1 Rakkaat opetuslapset, jokainen hetki, joka elämässänne kuluu, on askel, joka vie teitä lähemmäs 

Isäänne. Hitaasti, askel askeleelta, kuljette polkua, joka johtaa valon valtakuntaan. 

2 Lähestytte vähitellen aikaa, jolloin ymmärrätte, miten antaa hengelliselle se, mikä sille kuuluu, ja 

maailmalle se, mikä sille kuuluu, todellisen rukouksen aikaa, Jumalan palvonnan aikaa ilman 

fanaattisuutta, jolloin osaatte rukoilla ennen jokaista yritystä, jolloin valvotte sitä, mikä teille on uskottu. 

3 Miten ihminen voi harhautua, jos hän kysyy Isältään rukouksessa, ennen kuin tekee hänen 

tahtonsa? Ihminen, joka osaa rukoilla, elää liitossa Jumalan kanssa, tunnistaa Isältään saamiensa etujen 

arvon ja ymmärtää samalla kokemiensa koettelemusten merkityksen tai tarkoituksen. 

4 Henkilö, joka rukoilee Jumalaa, on henkistynyt henkilö, jolla ei ole pimeää sidettä silmiensä 

edessä ja joka kykenee löytämään itsestään ja itsensä ulkopuolelta tuntemattomia maailmoja, 

tuntemattomia elämän osa-alueita, oivalluksia ja totuuksia, jotka ympäröivät ihmisten elämää ilman, että 

he ovat niistä tietoisia. 

5 Ne, jotka onnistuvat löytämään tämän polun, eivät voi pysähtyä, koska heidän aistinsa ovat 

heränneet ja heidän henkiset kykynsä ovat herkistyneet. Tänään he kuulevat luonnon ääniä, huomenna he 

pystyvät havaitsemaan hengellisen valtakunnan viestejä, ja myöhemmin he kuulevat Herransa äänen 

hengestä henkeen kulkevassa yhteydessä, joka on Isän ja Hänen lastensa välisen rakkauden hedelmä. 

6 Ihmiset, älkää kadehtiko näitä äänenkantajia, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, sillä jos 

valmistaudutte tosissanne, fyysisesti ja hengellisesti, ylitätte heidät, kun tämä ilmentymä on ohi. 

7 Ihmeiden, koettelemusten ja poikkeuksellisten tapahtumien aika on nyt varattu tälle kansalle, joka 

on tämän kolmannen aikakauden ilmestykseni todistajia. 

8 En ole vielä lausunut viimeistä sanaani, eli antanut viimeisiä opetuksiani, joissa paljastan teille 

vielä monia salaisuuksia. Mutta minun tahtoni ja määräykseni on kirjoitettu koko tämän kansan 

omatuntoon, jotta he tietäisivät täysin, miten minun ilmestykseni loppu tulee olemaan. 

9 Teidän on ymmärrettävä, että olen opettanut teille kaiken, mitä teidän on tiedettävä, jotta voitte 

astua niihin maailmoihin ja koteihin, jotka odottavat teitä. Sillä aivan kuten sielunne oli valmistauduttava 

edellisellä sfäärillä, jossa se asui, jotta se voisi inkarnoitua ja elää maan päällä, sen on valmistauduttava 

palaamaan sille tuonpuoleiselle sfäärille, jonka se jätti, vaikka se menisi koteihin, jotka ovat rakkaudessa, 

puhtaudessa ja viisaudessa korkeampia. 

10 Älkää epäilkö sanaani. Ensimmäisellä aikakaudella täytin lupaukseni vapauttaa Israel Egyptin 

orjuudesta - joka merkitsi epäjumalanpalvelusta ja pimeyttä - ja johdattaa teidät Kanaaniin, vapauden ja 

elävän Jumalan palvonnan maahan. Siellä minun tulemiseni ihmisenä ilmoitettiin teille, ja profetia toteutui 

sanasta sanaan Kristuksessa. Minä, tuo Mestari, joka asuin Jeesuksessa ja rakastin teitä Hänessä, lupasin 

maailmalle puhua sille toisena aikana ja ilmoittaa itseni hengessä. Ja tässä on lupaukseni täyttymys. 

11 Tänään ilmoitan teille, että olen varannut hengellenne ihania alueita, asuinsijoja, henkisiä koteja, 

joissa voitte löytää todellisen vapauden rakastaa, tehdä hyvää ja levittää valoani. Voitteko epäillä tätä sen 

jälkeen, kun olen täyttänyt aiemmat lupaukseni teille? 

12 Tietäkää, että suuret henget työskentelevät ikuisesti Työssäni. Elia, jonka kohtalona on ilmoittaa 

Mestarin tulosta opetuslapsilleen, on valo, joka tunkeutuu sielujen läpi ja laskeutuu alas niiden luokse, 

jotka ovat eksyneet polulta, niiden luokse, jotka nukkuvat tai joiden usko Hengelliseen elämään on 

kuollut, ympäröimään heidät rakkauden tulella, joka säteilee hänestä, tulella, joka on uskoa, pahan 

hävittämistä ja puhdistumista. Hänen äänensä kaikuu jokaisessa kansassa, hänen puhdistava tulensa etenee 

ja tuhoaa rikkaruohot. On totta, että puhdistus jättää jälkeensä tuskan jäljen, mutta pian tulee jumalallinen 

lohdutus, joka on Marian ruumiillistuma ja joka vuodattaa parantavaa balsamiaan jokaiseen nyyhkyttävään 

sydämeen, jokaiseen tuskan piinaamaan olentoon. 

13 Tulen ja tutkin sydäntä toisensa jälkeen saadakseni ihmiset kuulemaan jumalallisen kutsuni ja 

sanoakseni heille vain: "Seuratkaa minua." 

14 Lohdutan teitä koettelemuksissanne ja sanon teille: Kun malja suussasi on hyvin katkera, sano 

Isällesi, joka asuu taivaassa, kuten Jeesus teki Getsemanen puutarhassa: "Isä, jos on mahdollista, että otat 

tämän maljan pois minulta, niin tee se; mutta ennen kaikkea tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun." 
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15 Jos rukoilette ja valvotte tällä tavoin, pidättelen enkeliä, joka lähestyy ojentaakseen teille 

koettelemuksen maljan. Mutta jos on jumalallinen tahto, että juotte sitä, olen kanssanne ja annan teille 

voimaa läpäistä koe voitokkaasti. Älkää unohtako, että yksi, joka kärsii ja siunaa Minua, saa monille 

suopeutta. Nyt voitte ymmärtää, miksi ne, jotka ovat vapaita synnistä, kantavat tuskaa sisällään, sillä he 

ovat arvokkaita auttamaan pesemään pois lähimmäistensä tahrat. 

16 Minun haluni ei ollut, että ihmisen pitäisi kärsiä kipua maan päällä. Mutta koska he halusivat niin, 

ensimmäisestä ihmisestä tähän päivään asti, kantakaa taakkaanne kärsivällisesti ja rakkaudella ja tarjotkaa 

Minulle kärsimyksenne nöyrästi. Tuskasi tuottaa hedelmää sinulle ja myös joillekin lähimmäisillesi. 

17 Kuinka paljon tämän maailman ihmiset ovatkaan kärsineet turhaan! Kuinka paljon he ovatkaan 

itkeneet saamatta palkkiota ja niittämättä siementä! Toisaalta ne, jotka osasivat kantaa ristinsä 

kärsivällisesti - kun viimeinen hetki oli koittanut ja he luulivat olevansa kuilun syvyydessä - ovat avanneet 

henkensä silmät ja katsoneet itseään vuorenhuipulla seisoen. 

18 Ihmiskuntaa ei pelasta se veri, jota olette vuodattaneet veljessodissanne. Pikemminkin rakkautta ja 

laupeutta täynnä oleva rukouksenne ja hyveenne tekevät lähimmäisistänne arvokkaita tuntemaan rauhani. 

19 Älkää julistako kovaan ääneen, että tämä rauha, jonka kansat ovat solmineet, on oikea rauha. 

Valvokaa ja rukoilkaa, jotta rauha nousisi hengellisen ja inhimillisen rakkauden perustalle, ei terrorin tai 

kuoleman uhan perustalle. 

20 Tämä ihmisen luoma valerauha on kuin meren juoksuhiekkaan rakennettu linna, joka pian 

romahtaa, kun tuulen puhaltamat aallot lyövät sitä. 

21 Minä, rauhan Henki, tarjosin sen ihmisille ja sanoin heille omantunnon kautta: "Tässä minä olen, 

rakastakaa toisianne, niin te pelastutte". 

22 Ihmiset haluavat jatkaa lapsuudessa elämistä, he eivät halua kasvaa aikuisiksi, sillä elettyään niin 

kauan maan päällä ja kasteltuaan sitä verellään ja kyynelillään he eivät ole vieläkään ymmärtäneet, miten 

kokemuksen hedelmiä niitetään, minkä vuoksi he eivät edelleenkään tiedä, mitä hengen rauha tarkoittaa. 

Heidän sydämensä on kovettunut, ja siksi heidän jaloin tunteensa, joka on hyväntekeväisyys, ei kajoa 

heissä. Siksi kärsimyksen malja on tuntunut jokaisessa lapsessani. 

23 Kaikki ihmisten aiheuttama tuska kootaan yhteen maljaan, jonka syylliset juovat. Näin heidän 

tainnutetut mielensä heräävät. Silloin näet arvostettujen ja vaikutusvaltaisten miesten jättävän asemansa tai 

kansansa odottamattomien tapahtumien edessä ja piiloutuvan sielunsa katumuksen repimänä. Toiset 

tuntevat, että heidän järkensä ja puhekykynsä ovat sekaisin. 

24 Mitä sanotte tästä kaikesta, ihmiset? Tunnetko jo olevasi valmis etsimään ihmisiä, jotka ovat 

menettäneet itsensä elämänsä sotkuihin? 

25 miettikää, kuinka lyhyessä ajassa kansakunnat valmistelevat sotaa ja tekevät kenestä tahansa 

sotilaan, kun taas Minä olen valmistellut teitä vuodesta 1866 lähtien tulemaan tämän asian sotilaiksi, enkä 

silti näe yhdenkään lapseni olevan täysin valmis. 

26 Tämä kerta on erilainen kuin ensimmäinen ja toinen. Elätte nykyään vapautuneiden näkyvien ja 

näkymättömien elementtien kaaoksessa. Voi sitä, joka ei ole hereillä, sillä hänet kukistetaan, ja sen, joka 

on varustautunut, on taisteltava! 

27 Tuhannet näkymättömät silmät tarkkailevat sinua; toiset väijyvät sinua matkallasi ja tuhoavat 

sinut, toiset suojelevat sinua. 

28 Erimielisyys kasvaa ja leviää kansojen ja kansakuntien yli, tunkeutuu sydämiin ja perheisiin. 

29 Moraalit rappeutuvat, ja miehet, naiset ja lapset tottuvat turmeltuneisuuteen. 

30 Kaikkien näiden häpeällisten asioiden edessä älkää peittäkö silmiänne älkääkä tukkiko korvanne, 

sillä jos sydämenne on masentunut, se ei ole myötätuntoinen antaessaan rakkautta ja harjoittaessaan armoa 

ja todistaessaan näin työtäni kanssaihmisten keskuudessa. 

31 Minun on tietysti nähtävä kaikki, koska rakastan sinua; mutta kun olen tuominnut sinut, pelastan 

sinut. 

32 Suurimman katkeruuden ajat ovat tulossa. Sillä silloin valmistan teidät niin, ettette sano, ettei 

Mestari puhunut teille profeetallisesti. Jos olet varustautunut sitä aikaa varten, selviät kaikista tilanteista 

hyvin. 
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33 Minä luon rauhan ihmisten välille lähettiläitteni kautta. Miten voitte perustaa maailmanrauhan 

vihan, vallan tavoittelun ja pelon varaan? Mutta sitä ennen tulipalo palaa, vedet pesevät puhtaaksi ja lumi 

puhdistaa. 

34 Opetuslapset, olkaa vahvoja, jotta voitte vastustaa ihmisten epäuskoa, jotta vaino, panettelu tai 

hyökkäykset eivät saisi teitä lannistumaan. Minun sanani saa ihmisten hengen vapisemaan. Teologi joutuu 

kyseenalaistamaan tieteensä, filosofi kyselee suurimmilta opettajiltaan, ja jokainen lahko tai uskonnollinen 

yhteisö järkyttyy syvästi uusien ilmestysteni edessä. Silloin puhkeaa aatteellinen taistelu, sillä samalla kun 

jotkut heräävät totuuteen, toiset haluavat pitää kiinni fanaattisuudestaan ja perinteistään, ja he taistelevat 

toisiaan vastaan. Tämän taistelun keskellä lasteni ääni tulee kuulumaan ja sanomaan kiihkeästi 

kiihottuneille massoille: Älkää tehkö elämän hedelmästä riidan aihetta. 

35 Nyt tunnette itsenne vielä pieniksi ja heikoiksi, mutta huomenna olette vahvoja ja rakastatte Minua 

totuudessa, sillä minä paljastan teille sen, mitä teologit eivät kykene löytämään, ja te ymmärrätte sen, mitä 

oppineet eivät kykene ymmärtämään. Mutta ei siksi, että olette muita suurempia tai rakastetumpia, vaan 

siksi, että ensimmäisestä aikakaudesta lähtien olette osanneet avata sydämenne kuin tabernaakkelin, johon 

olen sijoittanut lain, viisauden ja ilmestyksen kaikkina aikoina. 

36 Ensimmäisellä aikakaudella tunsitte symbolit: tabernaakkeli tai pyhäkkö, jossa oli liitonarkki, joka 

sisälsi lain taulut. Kun nuo symbolit olivat täyttäneet tarkoituksensa, tahtoni sai ne katoamaan maan 

päältä; ne poistettiin ihmisten näkyvistä, jottei maailma sortuisi epäjumalanpalvelukseen, mutta noiden 

oppituntien merkitys tai olemus pysyi kirjoitettuna palvelijoideni tajuntaan. Toisella aikakaudella, sen 

jälkeen kun Kristuksen uhri oli suoritettu, hävitin kristinuskon suurimman symbolin: ristin, 

orjantappurakruunun, maljan ja kaiken sen, mistä olisi voinut tulla ihmiskunnan fanaattisen palvonnan 

kohde. 

37 Tällä Kolmannella kerralla olen ilmestynyt henkenne majassa tallettaakseni uudet ilmestykseni 

sinne liitonarkkiin. 

38 Te tulitte tuolloin Isän taloon "tuhlaajapoikina", ja minä kerroin teille: "Katso, poissa ollessanne 

nuoremmat veljesi ja sisarenne hajaantuivat, ja minä jäin yksin kammiooni ja pöytääni. Ja kansa on 

kiittämättömyydessään jakautunut, ja monet ovat kieltäneet Isänsä. Mutta tänään annan teille takaisin 

rikkautenne, ruokin teidät, jotta voitte lähteä etsimään niitä, jotka eksyivät perässänne, ja te saatte tuoda 

heidät läsnäolooni. Silloin teillä on rauha. 

39 En moiti aineellista olemustanne ihmiskuntaa kuohuttaneesta veljessodasta enkä eripurasta, joka 

vallitsee yhä Israelin kansan keskuudessa. Minä osoitan sanani teidän hengellenne, sillä sen varassa 

painavat ne erimielisyydet ja eripuraisuudet, joita tuon kansan heimot ovat kärsineet povessaan siitä 

päivästä lähtien, jolloin Jaakobin lapset täyttivät isän sydämen tuskalla, kun he kertoivat hänelle, että 

erämaan pedot olivat syöneet Joosefin, vaikka he olivat myyneet hänet kauppiaille. 

40 Siitä lähtien tuo pahan siemen on itänyt tämän kansan sydämessä, jolla on nyt edessään uusi aika 

kunnioittaa Herraa täyttämällä laki, jonka mukaan hänen on rakastettava lähimmäisiään rotuun tai kieleen 

katsomatta ja oltava pelastus ja siunaus kaikille maan kansoille. 

41 Isänne antoi teille nimen "Israel", mutta se on hengellinen nimi. Olen tehnyt teille suuria 

ilmestyksiä ja antanut teille voimaa, jotta ette tunne itseänne arvottomiksi, kun kutsun teitä siksi. 

42 Etsin teidän henkeänne, kuten olen aina tehnyt. 

43 Oppini osoittaa teille täydellisen, hengellisen ja puhtaan kunnioituksen Isää kohtaan, sillä 

ihmiskunnan henki on tietämättään saapunut Herran temppelin kynnykselle, jonne hän astuu tuntiakseen 

Läsnäoloni, kuullakseen Ääneni omantuntonsa kautta ja nähdäkseen Minut valossa, joka laskeutuu hänen 

mieleensä. 

44 Tyhjyys, jota ihmiset tuntevat eri uskonnollisissa yhteisöissään tänä aikana, johtuu siitä, että henki 

janoaa ja janoaa henkistymistä. Riitit ja perinteet eivät riitä sille; se kaipaa tietää totuuteni. 

45 Löydän monien ihmisten syvimmästä syystä sisäisen kamppailun hengen ja aineen välillä. Se 

haluaa päästä seremoniallisen kultin loiston taakse ja löytää hengellisen kauneuden. Olen sytyttänyt tämän 

valon, joka valaisee teitä ja vaivaa teitä. Minä olen se ääni, joka kutsuu sinua. Kukaan ei ole pystynyt 

selittämään ahdistustasi eikä ymmärtämään sisäistä kamppailuasi. Minä yksin, joka tunnen sydämesi, 

tunnen kaipuusi ja janosi. Minä myös näytän teille polun, jota teidän on seurattava löytääksenne 

etsimänne. 
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46 Kuinka moni niistä, jotka kuuntelevat minua, on saanut moitteita, väärän arvion tai loukkaantunut 

sielunsa jaloimmassa osassa, koska he olivat vilpittömiä ja olivat uskoutuneet tunteistaan jollekin! 

47 Te, jotka kuulette sanojani, kysytte Minulta, miksi olen tullut kaikkein vähäpätöisimpien ja 

syntisimpien luokse paljastaakseni heidän kauttaan Henkeni opetukset; tähän vastaan teille: Käyttäydyn 

aivan kuten te, kun olette vanhempina maan päällä. Kiinnitätte enemmän huomiota ja välitätte enemmän 

siitä lapsestanne, joka on heikoin, sairain tai joka on vaarassa eksyä. 

48 Jos ihmiset tekevät näin - mitä taivaallisen Isänne ei pitäisi tehdä lastensa hyväksi? 

49 Teidän keskuudessanne Sanani valo on ilmestynyt kuin keidas tämän ihmiskunnan hengellisessä 

autiomaassa, niin että kaikki vaeltajat voivat lähestyä sitä etsien vettä ja Hengen rauhaa. 

50 On välttämätöntä, että tämä opetus saavuttaa kaikki ihmiset. Se tuo valoa hämmentyneiden, 

tietämättömien ja ylimielisten pimeyteen, jotka luulevat tietävänsä kaiken. 

51 Sanani sovittaa yhteen hengen ja aineen, sillä näiden kahden välillä on pitkään ollut 

vihamielisyyttä, ja te tulette tietämään, että ruumiinne, jota olette pitäneet esteenä ja kiusauksena hengen 

kehityskululle, voi olla paras väline maanpäällisten tehtävienne suorittamiseen. 

52 Peskää sielunne ja ruumiinne tässä valon tulvassa, joka virtaa päällenne tällä kolmannella 

aikakaudella, jotta ymmärtäisitte ohjeeni. Se, joka on puhdas, voi tunkeutua siihen, mikä aiemmin oli 

salaisuus, koska katumus ei pysäytä häntä matkallaan. 

53 Tunnustakaa Minulle, jonka edessä ette voi väärentää tai salata mitään, mitä kannatte 

sydämissänne, ja saatte tuntea jumalallisen anteeksiantoni omantuntonne kautta. Arvokkuus tulee olemaan 

vaatteenne, jonka kanssa ette häpeä kenenkään miehen edessä, jolle esittäydytte, olipa hän kuinka suuri 

tahansa, olipa hänellä sitten valtaa tai tietoa. 

54 Kylvä rakkauden siemeneni. Olette maan päällä, joka on myös ihmisten opettaja ja joka opettaa 

teille, että se, mitä kylvätte sille, palaa teille moninkertaisena, osoituksena kiitollisuudesta ja rakkaudesta. 

55 Niin on myös Isänne henki. Se on korkein ja jumalallinen palkinto. Mutta siemenenne on aina 

oltava hyvä ja puhdas, jotta voitte korjata sen moninkertaisena ja hyvänä hedelmänä. Jotta sielusi, joka on 

matkallaan tahrinut itsensä synnillä, pääsisi Jumalan syliin puhtaana, sen on käytävä monien asioiden läpi 

ja puhdistettava itsensä, sillä sen on tultava Isänsä luo ilman pienintäkään jälkeä pahasta tai pienintäkään 

varjoa menneisyyden puutteista. 

56 Jos hän pilkkasi Jumalaa maan päällä, hänestä purkautuu vain rakkauden laulu, kun hän lähestyy 

Luojansa läsnäoloa. 

57 Sielu, kuinka kauan annat Minun odottaa saapumistasi vuoren huipulle? 

58 Siellä, missä nousin ristiltä, odotan teitä. 

59 Lähestytte hitaasti. Oli välttämätöntä vapauttaa itsenne luopumalla ensin maallisista tavaroistanne, 

sillä nämä tavarat olivat riistäneet minulta sielunne. 

60 Tulkaa minun luokseni juhliin, jotka Isänne on valmistanut teille, jotta saisitte siinä ne opetukset, 

jotka kuuluvat teille ja jotka ovat perintönne. 

61 Ajattele vakavasti sukupolvia, jotka tulevat sinun jälkeesi, ajattele lapsiasi. Aivan kuten olette 

antaneet heille fyysisen olemuksen, teidän velvollisuutenne on antaa heille hengellinen elämä - se, mikä on 

uskoa, hyveellisyyttä ja henkistymistä. 

62 Kun loistan valoni rakkaan kansani ylle, tulen luoksenne tuomaan teille Henkeni rauhan. Te olette 

pieni joukko, mutta rakkautenne Minua kohtaan on suuri. 

63 Kuunnelkaa Minua nyt äänenkantajan kautta, koska ette vielä pysty vastaanottamaan jumalallista 

inspiraatiota suoraan. 

64 Minun oli ensin valmisteltava nämä kehot, jotta ne voisivat vastaanottaa ajatusteni värähtelyt 

mahdollisimman tarkasti ja välittää ne kuulijoille. Huomatkaa, että kun he puhuvat, he selittävät teille, 

etteivät he ole ne, jotka antavat teille ohjeita; heidän äänensä on kertonut teille: Minä olen Jumalallinen 

Mestari, joka puhuu teille. 

65 Julistukseni muotoa voidaan muuttaa, mutta opetukseni hengellinen ydin on sama: absoluuttinen, 

muuttumaton, ajan ja paikan ulkopuolella. Ääretön on ikuinen. 

66 Vain henkenne rakkaus onnistuu ymmärtämään tämän opetuksen. Miksi? Koska se on täysin 

uppoutunut henkiseen, sen olemukseen, joka on ikuisuus. 
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67 Jos ihminen ei ole kiinnostunut tuntemaan itseään, hän viivyttää ylöspäin suuntautuvaa kehitystään 

ja sen ymmärtämistä, mikä pitää sisällään ikuisen elämän, ja tämä on syy siihen, miksi hän ei ole kyennyt 

toteuttamaan suurinta työtään. 

68 Sinä synnyit minussa. Olette saaneet hengellisen ja aineellisen elämän Isältä. Ja kuvaannollisesti 

voin kertoa teille, että samaan aikaan kun te synnyitte minussa, minä synnyin teissä. 

69 Synnyn omassatunnossanne, kasvan kehityksessänne ja ilmoitan itseni täysin rakkauden 

teoissanne, jotta voitte iloiten sanoa: Herra on minun kanssani. 

70 Valmistan teitä kuin pieniä lapsia, sillä hetki lähestyy, jolloin kello soi riemukkaasti, soi voiton 

puolesta ja julistaa iloisesti ihmiskunnan henkistä heräämistä. 

71 Kuunnelkaa minua hiljaisuudessa ja mietiskelkää hiljaa, te ihmiset. Huominen odottaa teitä, se on 

polku, joka teidän on kuljettava saavuttaaksenne minut. Mutta koska olette jo valaistuneet opetukseni 

valossa, pystytte ohjaamaan itseänne sillä, mitä olette oppineet ja ymmärtäneet. Koputtakaa ovelleni, Minä 

olen ainoa, joka avaa sen, Minä olen paljastava Mestari. Pyydä, pyydä, ja se annetaan sinulle. 

72 Pitkän elämänmatkan autiomaassa Kristus on keidas. Mutta on välttämätöntä, että sinulla on uskoa, 

jotta osaat löytää Hänet yksinäisyyden tai pelon tunteina. 

73 Opetin teille itsensä kieltämistä ja luopumista kaikesta maailman valheellisesta loistosta. Monet 

eivät kuitenkaan ymmärrä tätä opetusta, koska heidän on mahdotonta kuvitella elämää ilman ylellisyyttä, 

ilman nautintoja ja ilman vaurautta. Mutta tänä tuskan täyteisenä aikana ja elämän oppitunneilla saadun 

kokemuksen myötä he heräävät omasta tahdostaan totuuden valoon. Kuinka suuri onkaan ihmiskunnan 

hämmästys heti, kun se huomaa, että jos se vapautuu aineellisesta ja yksinkertaisesti erottaa itsensä 

turhasta, se tuntee sisällään, kuinka uusi olento syntyy uuteen elämään. 

74 Rakkaat opetuslapset, joiden joukossa Minä itse lasken ne, jotka ovat tulleet viimeisinä: Lähtöni 

jälkeen vain ne tuntevat läsnäoloni, jotka ovat valmistautuneet siihen. Jotkut ovat välinpitämättömiä, kun 

puhun tästä teille, koska he ajattelevat, että siihen menee vielä vuosia. Tämä aika on kuin hetki. Täytän 

tehtäväni Opettajana, mutta kun säteeni laskeutuu viimeisen kerran vuoden 1950 lopussa, en enää koskaan 

käytä ihmisen ymmärryselintä tehdäkseni itseni tunnetuksi tässä muodossa. Luottakaa minuun, 

opetuslapset, sillä minä pidän teille antamani sanan, etten jätä teitä yksin. Saan teidät tuntemaan 

Läsnäoloni, innoitan teitä, lohdutan teitä. Valvo nyt ja valvo myös sen jälkeen, ettet koskaan joutuisi 

yllätetyksi: että se, joka yrittää salaa riistää sinulta perintösi, löytää sinut valppaana, tai jopa se sairas, joka 

kutsuu sinut keskellä yötä vuoteeseensa antamaan hänelle rakkautesi balsamia. 

75 Olen puhunut teille suurella selkeydellä, jotta ymmärtäisitte Minua. Mutta te olette saaneet Minut 

liikuttamaan Sanaani aineellisella tasolla jo jonkin aikaa, koska teillä on vielä liian vähän henkistä 

kehitystä ymmärtääksenne Minua. Mutta kun lähtöni on lähellä, sanani saa korkeamman hengellisen 

merkityksen äänenkantajien huulilla. 

76 Sikäli kuin opetukseni antaa vielä suurempia ilmestyksiä, teidän tulisi pyrkiä korjaamaan 

virheenne, uudistaa elämänne ja erottautua kaikista paheista ja pahoista taipumuksista. Jos teistä on tullut 

sydämeltänne puhtaita ja puhutte Minun Työstäni, teitä on uskottava ja pidettävä Jeesuksen opetuslapsina, 

jotka todella julistavat Hänen oppiaan esimerkin ja rakkauden tekojen kautta. Tämä on armon vaate, jota 

teidän tulisi aina käyttää ja jonka avulla voitte erottaa itsenne kanssaihmisistänne. 

77 Levittäytykää maan päälle Jumaluuteni profeettoina, herättäkää uninen ihmiskunta, julistakaa 

heille, että oikeus on käsillä. Kerro hänelle, että Sodomaa varoitettiin, mutta se ei kuunnellut Jumalan 

profeettaa, ja sen tuomion päivä tuli vääjäämättä. 

78 Luonnonvoimat odottavat vain hetkeä, jolloin ne pääsevät valloilleen maailmassa ja puhdistavat ja 

puhdistavat maan. Mitä syntisempi ja ylimielisempi kansakunta on, sitä raskaampi oikeudenmukaisuuteni 

tulee sen päälle. 

79 Kova ja kuuro on tämän ihmisyyden sydän. Katkeruuden maljan on tultava sen luo, jotta se voi 

kuulla omantunnon äänen, lain ja jumalallisen oikeuden äänen. Kaikki tapahtuu sielujen pelastuksen ja 

ikuisen elämän vuoksi. Heitä minä etsin. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 139  
(vuodelta 1945) 

1 Tervetuloa, te kansani jäsenet, sillä te olette osanneet kestää myrskyt ja koettelemukset 

kärsivällisesti ja mielenlujuudella. Olen nähnyt teidän rukoilevan ja valvovan vaikeina tunteina, ja olen 

myös kuullut teidän siunaavan tahtoani, kun kärsimys on kohdannut teitä. Sitten palkitsin uskosi ja 

hyväntahtoisuutesi ja lähetin sinulle rauhani, koska olit vene, joka uhmasi myrskyä kaatumatta. 

2 Siunaan myös niitä, jotka unohtavat omat kärsimyksensä ja "vahtivat" maailman rauhaa tai 

vierailevat sairaiden luona tuskan vuoteella, sillä en jätä näitä ansioita palkitsematta. 

3 Tämän sodan aikana, jossa maailma on elänyt, te olette olleet yhtenäisiä rukouksessa päivästä 

toiseen, ja totuuden nimissä sanon teille, että en ole lakannut tekemästä monia ihmeitä niiden 

kanssaihmistenne keskuudessa, joiden puolesta te niin paljon pyydätte Minulta. Älkää antako rukouksenne 

heikentyä, minun kansani. Kerron teille, että "paasto" ei ole vielä ohi, vaikka kansat sanovat, että sota on 

lakannut. Ei, Israel, niin kauan kuin kansojen rauha ei perustu rakkauteen toisiamme kohtaan, sinun on 

jatkettava valvomista ja rukoilemista ja voitettava sydämiä tälle rauhan ja veljeyden työlle. 

4 Pian ymmärrätte, että tämä rauha, josta ihmiset nyt puhuvat, oli väärä, että se toi vain aselevon 

heidän epäinhimillisen taistelunsa keskelle, vain jatkaakseen myöhemmin tuhoamistyötään. 

5 Kaikkialla maailmassa on hajallaan niitä, joiden tehtävänä on rukoilla ja valvoa ihmiskunnan 

rauhan puolesta. Heidän joukossaan on kansani, jota opetan Sanallani. Teillä kaikilla on velvollisuus 

rakentaa hengellisyyden temppeli, rauhan pyhäkkö, niiden ihmisten sydämiin, jotka ovat veljiänne ja 

sisarianne. Kun tämä hengellinen pyhäkkö nousee taivaallisiin korkeuksiin ja ihmiset löytävät siitä suoran 

yhteyden Herraansa, voitte sanoa, että olette kylväneet maailmaan siemenen, jonka annoin teille tänä 

aikana. 

6 Ihmiset, vahvistukaa Sanassani ja luottakaa siihen, että omatuntonne kertoo teille, onko se, mitä 

teette, oppini opetusten mukaista. Rukoilkaa, että henkenne ja mielenne ponnistelevat sodan 

karkottamiseksi. Älä masennu, jottei sen vaikutus sekoita järkeäsi tai tunteitasi. 

7 Kun joku teistä rukoilee, hän ei ole tietoinen siitä, mitä hän saa aikaan ajatuksillaan hengellisessä; 

siksi, kun rukoilette lähimmäistenne puolesta - niiden kansojen puolesta, jotka tuhoavat itseään sodassa - 

teidän pitäisi tietää, että näinä hetkinä henki käy myös henkistä taistelua pahaa vastaan ja että miekkanne, 

joka on rauha, järki, oikeudenmukaisuus ja hyvän toivominen heidän hyväkseen, törmää koston ja 

ylimielisyyden armeijan aseisiin. 

8 Tämä on aika, jolloin ihmiset tulevat tietoisiksi rukouksen voimasta. Jotta rukouksella olisi 

todellista voimaa ja valoa, on välttämätöntä, että lähetätte sen Minulle rakkaudella. 

9 En puhu ajatuksen lähettämisestä lähimmäisellenne pahoissa aikeissa, sillä en ole koskaan antanut 

teille aseita käytettäväksi epärehellisiin tarkoituksiin, sillä kun kunnianhimo tai viha sokaisee teidät, 

käytätte sitä, mikä on teille kaikkein pyhintä, ja käytätte sitä vahingoittaaksenne ja jopa tappaaksenne 

itsenne. Innoitan teitä todelliseen taisteluun pahaa vastaan ja paljastan teille, mikä on voimakkain ja 

voittamattomin ase, jotta voitte olla voittajia. Siksi neuvon teitä ensin puhdistamaan sydämenne ja sitten 

nousemaan luokseni, jossa täytätte itsenne valolla ja voimalla, ja sitten lähetätte ajatuksenne valon 

välähdyksinä kansojen keskuuteen, joilla ei ole rauhaa, ja ihmisten keskuuteen, joilla ei ole toivoa. 

10 Oi ihmiset, ottakaa vastaan armoni. Te miehet ja naiset, joille nämä viimeiset ajat ovat olleet hyvin 

julmia, te kivun vaivaamat kodit - tuntekaa rauhani siellä, missä jokapäiväinen leipä on muuttunut 

katkeruudeksi, tuntekaa hellyyden hellyyttäni. 

11 Nykyään ihmisten on ponnisteltava kovasti saadakseen elantonsa. Mutta Isä sanoo teille: 

Kolminkertaistan voimasi, jotta et menetä rohkeuttasi. 

12 Sytyttäkää nuorissa lähimmäisenrakkaus, antakaa heille suuria ja jaloja ihanteita, sillä nuoret ovat 

niitä, jotka huomenna taistelevat sellaisen elämän puolesta, jossa oikeudenmukaisuus, rakkaus ja hengen 

pyhä vapaus loistavat. Valmistautukaa, sillä suuri taistelu, josta profetiat puhuvat, ei ole vielä tullut. 

13 Mitä suuremman kehityksen ihmiskunta saavuttaa, sitä suuremmat ovat ne aseet, joita se käyttää 

taistelussaan. Älkää nukkuko, rakkaat ihmiset, ja olkaa valmiita työskentelemään asiani hyväksi. 



U 139 

158 

14 Uusi "sota" lähestyy. Siihen osallistuvat kaikki ihmisen kyvyt ja voimat, ja on välttämätöntä, että 

tämän kansan lapset, jotka saavat elää tässä koettelemuksessa, osaavat läpäistä sen totuuden mittapuullaan 

ja jättävät syvän hengellisyyden jäljen. 

15 Tiedemiehet, teologit, oppineet, filosofit - he kaikki valmistautuvat siihen suureen taisteluun, jossa 

valhe ja paha tuhoutuvat ja hyvä ja tosi nousevat voittajiksi. 

16 Suuri on ihmisten hämmennys, ennen kuin valaistuminen tulee heidän luokseen, sillä ihmisten 

joukossa on joitakin, joilla oli suuri usko ja jotka menettävät sen, toiset vaihtavat uskontunnustustaan, ja 

jotkut kulkevat ovelta ovelle, uskonnosta uskontoon etsiessään totuutta hengelleen. On välttämätöntä, että 

koko polku käydään läpi, jotta kaikki paha voidaan karkottaa sieluista ja hävittää sydämistä. 

17 Näette miesten ja naisten ilmestyvän kaduille, kaupunkeihin ja kyliin, jotka julistavat julkisesti 

olevansa Jumalan sanansaattajia ja väittävät olevansa profeettoja tai Jumalan lähettiläitä. Mutta vielä 

tänäänkin kehotan teitä olemaan varovaisia, jotta tunnistatte heidät tekojensa perusteella. Älkää koskaan 

sanoko, että olette profeettoja, näkijöitä tai apostoleja, vaan todistakaa aina armostani teoillanne, kaikesta 

siitä, mitä olen uskonut teille, ja siitä opetuksesta, jonka olen asettanut sydämeenne. Silloin eivät enää 

teidän huulenne sano, oletteko minun profeettojani tai apostoleitani tai opetuslapsiani - teidän 

lähimmäisenne sanovat sen niiden tekojen vuoksi, joita he näkevät teidän tekevän. Pyydän teitä jälleen 

pysymään rukouksessa, kunnes näette rauhan palaavan kansoihin ja ilon palaavan kaikkiin maailman 

koteihin. 

18 Tällä aikakaudella Isänne henki ilmestyy, kun Hän kuulee kutsunne. Kuunnelkaa nyt sanaani, joka 

on ravintoa hengellenne. Siitä päivästä lähtien, jona Sanani päättyy, autatte toisianne, kuten olette tehneet 

siitä lähtien, mutta sen jälkeen opitte, kuten linnut, kun ne ottavat siivet, räpyttelemään siipiänne ja tulette 

itsenäisemmiksi. Silloin henkisen kohotuksenne kautta voitte tavoittaa Minut saadaksenne inspiraatiota ja 

rauhaa. 

19 Varokaa, älkää antako unen vallata sydäntänne ja valloittaa henkeänne, sillä aika kuluu, ja tulee 

päivä, jolloin heräätte ja itkette menetettyä aikaa. Sitten haluatte korvata nuo käyttämättömät hetket ja 

tilaisuudet, mutta ette pysty siihen, sillä kun toiset ovat vanhuudessa, toiset ovat hengessä tuonpuoleisessa. 

Silloin pyydätte Isältänne armoa ja laupeutta tajuamatta, että te itse ette ole olleet armollisia ettekä 

laupiaita omaa sieluanne kohtaan. 

20 Olkaa armollisia lähimmäisillenne, mikä on yhtä paljon kuin jos olisitte armollisia itsellenne. Jos 

ette täytä tätä tehtävää, itkette ensimmäisenä, koska näette, että kätenne, joka oli täynnä lahjoja, on tyhjä, 

että parantava balsami, jolla paransitte sairaita, on kadonnut, ja että kyvyt vapauttaa riivatut ovat myös 

kadonneet. Olkaa nöyriä, ettette tuomitse menettää hengellisiä lahjoja, älkää yrittäkö esiintyä 

korkeammalla kuin lähimmäisenne. Tehkää niin kuin minä tein opetuslapsilleni ehtoollisella. 

21 Näytän teille virheenne - en tuomitakseni teitä, vaan jotta voisitte korjata teitänne ja tulla ihmisiksi, 

jotka ovat kuuliaisia ja noudattavat opetuksiani. 

22 Se, mitä teen kanssanne, on tulevien sukupolvien parhaaksi. Mutta älkää unohtako, etten ole 

koskaan loukannut teitä enkä saanut sydäntänne vuotamaan verta. Opettele oikaisemaan vinoon kasvanut 

puu ja oikaisemaan polut. 

23 Oikeuteni on suuri. Mutta kun puhun siitä teille, en uhkaile teitä, vaan haluan vain täyttää 

sydämenne pelolla. Puhun teille totuudenmukaisesti, sillä vanhurskauteni on jokaisessa teissä, ja jos ette 

halua vuodattaa kyyneleitä huomenna, hankkikaa ansioita tänään. 

24 Minä kirjaan ylös jokaisen tekonne, ja teot, jotka ovat miellyttäviä, käytän niitä kuin siementä, jota 

minun on hoidettava, kunnes se on lisääntynyt ihmisten keskuudessa. 

25 Älkää etsikö Minua tuomarina, sillä silloin kuulisitte ääneni, joka on täynnä oikeutta ja ankaruutta; 

etsikää Minua tuomarina. 

Mestarina ja isänä. Mitä odotat huomiseksi? Haluatko sovittaa rikkomuksesi tuonpuoleisessa? Haluatko jo 

nyt valmistaa sielullesi orjantappuroita täynnä olevan tien? En kiellä ansioitanne, mutta ne ovat vielä kuin 

nuori vehnä, jonka vieressä kasvaa rikkaruohoja. 

26 Harjoittele opetustani luottaen minuun, sillä kun täytät sanani, minä pidän huolta sinusta ja sinun ja 

sinun lapsesi puolesta. Miksi näen toiset vahvoina ja toiset heikkoina? Koska vahvat eivät ole 

ymmärtäneet, miten kertoa voimastaan heikoille. 
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27 Yhdistäkää kaikki, niin kaikki ovat vahvoja. Rakastakaa toisianne ja liittykää veljeyteen, niin 

näette, että heikoista pensaista tulee paksulehtisiä puita. Ottakaa kaikki vastaan, sillä kukaan ei tiedä, 

millaisen tehtävän hänen lähimmäisensä tuo mukanaan. Kukaan ei tunne hänen menneisyyttään, joten 

ketään ei saa käännyttää pois luotasi. Mitä kömpelömpiä tai tyhmempiä lähimmäisenne ovat, sitä 

enemmän armoa ja myötätuntoa teidän pitäisi tuntea heitä kohtaan, kun muistatte, että he ovat ne, jotka 

ovat kaatuneet, ne, jotka eivät ole ymmärtäneet asettaa jalkojaan turvallisille poluille. Osaan tehdä 

kivikovista sydämistä sydämiä, jotka huokuvat hellyyttä; sinäkin voit tehdä sen. 

28 Puhdistakaa sydämenne, jotta tekonne olisivat puhtaat. Muista, että huono puu ei voi koskaan 

kantaa hyvää hedelmää. 

29 Tätä varten olen kutsunut teidät tänä aikana tekemään teistä puita, jotka tarjoavat varjoa ja suojaa 

kulkijalle; ne, jotka ovat ymmärtäneet tämän, ovat avanneet sydämensä sanoakseen Minulle: "Tänään 

tiedän, että olen Sinun luomuksesi ja että minut on lähetetty täyttämään vaikeaa ja jaloa tehtävää." Tämä ei 

ole ainoa asia, jota en voi tehdä. Tiedän, että Sinussa minulla on alkuni ja että Sinussa on loppuni. 

30 Kyllä, minä olen tie. Jokainen, joka haluaa kulkea sitä pitkin, ottakoon ristinsä ja seuratkaa minua. 

Jotta voisitte kulkea tätä tietä, pyydän vain, että rakastatte Isäänne omissa veljissänne ja sisarissanne. 

Tämä on laki tai tie: rakastaa Jumalaa ja rakastaa toisiaan. Se on laki, joka on valaissut ihmisten tietä 

kaikkina aikoina. 

31 Yhdellä rakkaudella olen rakastanut teitä kaikkia. Miksi teidän kaikkien ei pitäisi rakastaa 

toisianne samalla tavalla? Kansakunnat odottavat rauhanlähettiläiden saapumista. Maan kansat valittavat 

kurjuuttaan kuin eksyneet lampaat, jotka odottavat Paimenen saapumista, sen, joka yhdistää heidät yhteen 

esteeseen. 

32 Valmistautukaa, sillä aika on lähellä, jolloin saatte nämä ohjeet (suoraan) Hengeltäni, sillä niitä ei 

enää anna kukaan ihminen maan päällä. Kukaan ei ryhdy mihinkään ilman, että hän on ensin saanut 

jumalallista opetusta. Tiedän tien enkä halua, että vuodatatte kyyneleitä sen vuoksi. Varustan teidät 

etukäteen ja näytän teille ajan, jolloin voitte aloittaa "päivän työn". 

33 Suuret uskonnolliset yhteisöt ja lahkot neuvottelevat keskenään, ne valmistautuvat yhteenottoon, 

koska ne ennakoivat taistelua. Myös te konsultoitte, valmistautukaa ja rukoilkaa, jotta ette yllättyisi; sillä 

jos ette tekisi niin, ihmiset tuomitsisivat ja panettelisivat oppini, Henkeni saisi kaiken vitsailun, ja 

osoittaisin teille ihmeitä, aivan kuten Jeesus Golgatalla. 

34 Henkesi on heräämässä korkeampaan elämään. Sen sisällä alkaa jo muodostua paremman 

maailman ihanne. 

35 Opetan teitä saamaan mielenrauhan ja säilyttämään sen hengen todellisena aarteena. Sanani 

vapauttaa teidät pahasta tänä Kolmantena Aikana ja pitää teidät poissa epävarmoilta poluilta, joilla olette 

vaeltaneet ja kärsineet niin kauan. 

36 Ääneni soittaa jokaisen sydämen ovella, ja Henki vastaa jokaisen ihmisen sisältä. 

37 Jotkut tunnistavat kutsuni välittömästi. Toiset kysyvät itseltään epävarmoina, kuka kutsuu. Ja niin 

he vähitellen, yksi kerrallaan, lähtevät liikkeelle ja pyrkivät kohti valoa. 

38 Kuinka ihana onkaan hengen herääminen, kun ihminen kysyy itseltään: "Kuka minussa herää?". 

Mistä inspiraationi tulee ja kuka inspiroi minua tekemään hyvää? 

39 Sanani opettaa teitä myös lukemaan henkeänne, tunkeutumaan siihen ja löytämään sen olemuksen, 

joka on valoa, totuutta, rakkautta, kuuliaisuutta ja puhtautta. 

40 Kun ihminen löytää itsensä hengellisesti, hän tuntee Isänsä läsnäolon sisällään. Mutta jos hän ei 

tiedä, kuka hän on tai mistä hän tulee, hän tuntee Minut etäiseksi, vieraaksi, tavoittamattomaksi tai hän jää 

turtuneeksi. 

41 Vain herännyt henki voi tunkeutua totuuden maailmaan. Ihminen ei pysty tunnistamaan sitä 

pelkällä tieteellään. 

42 Näen, että ihmiset tavoittelevat tietoa, mainetta, voimaa, rikkautta ja valtaa, ja tarjoan heille 

keinoja, joilla he voivat saavuttaa kaiken tämän - mutta sen oikeissa, olennaisissa ominaisuuksissa, sen 

hengellisessä totuudessa, ei maailman ulkoisessa ja petollisessa, ei ohimenevässä ja petollisessa. 

43 Kun ihminen omistautuu aineelliselle ja sulkeutuu teidän kaltaisenne maailman pieneen tilaan, 

hänestä tulee köyhä, hän rajoittaa ja tukahduttaa sielunsa, hänelle ei jää muuta kuin se, mitä hänellä on tai 
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mitä hän tietää. Silloin hänen on välttämätöntä menettää kaikki, jotta hän voi avata silmänsä totuudelle ja, 

tajuttuaan erehdyksensä, kääntää katseensa jälleen kohti Iankaikkista. 

44 Mikään ei ole parempaa kuin opetukseni, jota inspiroi jumalallinen rakkaus teitä kohtaan ja joka 

näyttää teille oikean tien. Kuka minua paremmin voisi opettaa teitä antamaan Jumalalle sen, mikä kuuluu 

Jumalalle, ja keisarille sen, mikä kuuluu keisarille? 

45 Tämä on syy siihen, miksi olen antanut ääneni kuulua jälleen kerran maailmassanne, sillä olen 

nähnyt teidän eksyneen pimeyden ja erehdyksen mereen. 

46 Rakkauden valoni sytyttää uskon lampun sydämissä, jotka ovat pimeydessä, ja armoni herättää ne, 

jotka ovat kuolleet valtakuntani puolesta. 

47 Jokainen, joka ei ymmärrä, miten tämän Sanan merkitys löydetään, voi päätyä siihen käsitykseen, 

että opetukseni on ike, joka pitää ihmistä alhaalla ja orjuuttaa hänet. Mutta jokainen, joka kykenee 

antamaan sille oikean tulkinnan, tuntee koko olemuksensa tulvivan valosta, ja hänen riemunsa on rajaton. 

Sisäinen ylistyslaulu puhkeaa hänen sielustaan ja johtaa hänet harmoniseen elämään, joka on paras 

palvonnan muoto Minulle. 

48 Se, joka vaeltaa minun laissani, ei kaadu, vaikka häntä kuinka koeteltaisiin. Usko antaa hänelle 

tarvittavan voiman olla voittaja. Vaikka hänen maljansa olisi kuinka katkera tahansa, hän ei koskaan 

pilkkaa. Hän on kärsivällinen ja osaa toivoa, niin kuin hänen Herransa tahtoo. Se, joka harjoittaa 

opetuksiani tällä tavoin, saa ansioita, niin että ihmeeni paljastuvat hänessä. 

49 Usko, omistautuminen ja nöyryys sitä kohtaan, mitä olen määrännyt, lyhentävät koettelemusten 

tietä, koska silloin ette kulje kärsimyksen tietä useammin kuin kerran. Mutta jos koettelemuksissa syntyy 

kapinaa, tyytymättömyyttä ja jopa jumalanpilkkaa, vierailu kestää pidempään, sillä silloin teidän on 

kuljettava tuota polkua uudelleen, kunnes opetus on opittu. 

50 Elämä on jatkuva oppitunti sieluille. Kun maailmankaikkeus muotoutui käskystäni, sillä ei ollut 

muuta tehtävää kuin opettaa. Elämä on sulatusuuni ja taistelu sielun puolesta. Se ei ole absoluuttinen 

autuus, kuten monet haluaisivat. Ilo, voitto, rauha tai autuus ovat kaiken kamppailun, tämän koetinkiven 

ulkopuolella. Hengen autuus kaikkine onnellisuuksineen koostuu hengen täydellisyydestä. 

51 Ymmärtäkää tämä totuus, jotta ette ohittaisi huolimattomasti kirjaa, joka näyttää teille päivä 

päivältä uusia viisauden sivuja. Kouluta sieluasi niin, että siitä tulee hyvä tarkkailija. Kouluttakaa 

mieltänne pohdinnan kautta, rukoilkaa hengelle sopivalla rukouksella, herkistäkää mielenne ja sydämenne, 

jotta voitte vastaanottaa jumalalliset viestini, ja oppikaa teitä ympäröivän elämän henkinen kieli, joka 

näyttää teille tien täydellisyyteen. 

52 Auttaakseni teitä tulen alas väsyneiden sydämienne luo antamaan niille uuden elämän. 

53 Kun näiden äänenkantajien mieli nousee puhtaana Minun luokseni, Sanani saavuttaa hengen 

suoraan. Yksinkertainen Sana, joka on jo liikuttanut suuria miehiä, tekee sen ihmeen, että se palauttaa 

teidät takaisin luokseni, oi rakas kansa, sillä kauan sitten te eksyitte totuuden tieltä. Olitte unohtaneet, että 

kannoitte Minua sisällänne, ja kun tulitte kuulemaan Minua, tunsitte Läsnäoloni loistavan uudestaan kuin 

kirkas tähti, joka valaisee sydämenne. 

54 Otan teidät vastaan, mutta ennen kuin teen sen inhimillisen osanne kanssa, käännyn henkenne 

puoleen, joka on Jumaluuteni todellinen lapsi. Hengessä on omatunto, älykkyys, ja sen kautta annan 

inspiraationi ja ajatukseni saavuttaa ihmisen. 

55 Ihmiset, joita rakastan äärettömästi, yksi ajatukseni, josta on tullut sana näiden äänenkantajien 

huulilla, on kuin valoja täynnä oleva polku hengellenne. 

56 Kuuntele minua: Olkaa nöyriä tässä maailmassa ja kylväkää siihen hyvää, jotta voitte korjata sen 

hedelmiä taivaassa. Jos se ei miellytä sinua, että sinulla on todistajia, kun teet pahaa, miksi se miellyttää 

sinua, että sinulla on todistajia, kun teet hyviä tekoja?". Millä voitte kerskua, kun olette vain tehneet 

velvollisuutenne? 

57 Ymmärtäkää, että ylistys on vahingollista sielullenne, koska olette vielä niin kokematon ja 

inhimillinen. Miksi odotatte Isänne antavan teille palkkion heti sen jälkeen, kun olette tehneet hyvän työn? 

Se, joka ajattelee näin, ei toimi epäitsekkäästi, ja siksi hänen rakkautensa on väärää ja hänen rakkautensa 

kaukana siitä, että se olisi totta. 
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58 Antakaa maailman nähdä, että teette hyviä tekoja, mutta ei tarkoituksenanne saada 

kunnianosoituksia, vaan ainoastaan siksi, että annatte hyviä esimerkkejä ja opetuksia ja todistatte 

totuudestani. 

59 Kaikkialla maailmankaikkeudessa on Herran enkeleitä, jotka jakavat armoaan ja rakkauttaan 

kaikkien Jumalan lasten kesken. Hengellisessä hiljaisuudessa he ovat lakkaamatta aktiivisia tekemään 

hyvää veljilleen ja sisarilleen. Milloin olette nähneet heidän tulevan maan päälle kerskailemaan sillä, mitä 

he ovat antaneet teille tai apua, jota he ovat antaneet teille? 

60 Olkaa nöyriä, sillä ihmisen suuruudenhulluus, hänen ylimielisyytensä ja turhamaisuutensa 

kuuluvat maan päälle, ne ovat aineellisia ominaisuuksia, ja niiden mukana vajoatte hautaan. Henki 

säilyttää vain sen, minkä se voi ottaa mukaansa taivaan korkeuksiin, sen, mikä voi loistaa valossa. Jos 

suuruus ei ole hengellistä, jos se on pelkkää turhamaisuutta, hän kärsii huomenna sielussaan kärsimystä. 

61 On olemassa totuus ja valhe, ja on välttämätöntä, että tunnette molemmat tavat, jotta voitte 

valintanne tehdessänne seurata oikeaa polkua. Avatkaa silmänne, herättäkää henkenne, jalostakaa 

aistejanne, jotta voitte havaita Isänne rakkauden kaikessa luodussa. Olen antanut teille kaiken pyytämättä 

teiltä mitään Minun puolestani. Jos ymmärtämättömyydessänne olisitte sanoneet, että on paljon, mitä 

pyydän kaikesta siitä, mitä olen antanut teille, olette erehtyneet. Jos pyydän teiltä jotakin tai paljon, se on 

vain teidän hyväksenne, teidän ikuisen autuutenne vuoksi. 

62 Sinun on annettava tili Isällesi kaikesta, mitä olet elämässäsi tehnyt. Mutta miten hiljennätte 

omantunnon äänen tuona merkittävimpänä hetkenä? Mitä vastaat, kun henkesi kuulee Herran äänen 

sanovan, että et voi koskaan oikeuttaa pahaa? 

63 Ainoastaan ponnistelut, joilla teidät pyritään palauttamaan syntiinlankeemuksesta, rakkaus ja 

innokkuus, joilla kuljette hyvityksen tiellä, saavat synnin jäljet ja tahrat katoamaan olemuksestanne, jotta 

te näyttäytyisitte puhtaina jumalallisen tuomarin edessä. 

64 Opi kaikki tämä jo täältä. Muistakaa, että siellä, missä ovat kiinnostuksenne, ovat myös 

ajatuksenne ja sydämenne. Jos ne ovat aineellisia, teistä tulee aineellistuneita, jos ne ovat hengellisiä, 

olette täydellisyyden tiellä. 

65 Eläkää maan päällä niin kuin Sanani on opettanut teitä. Koe kamppailu, rakasta ja pyri hyvään, 

nauti kaikesta, mitä olen sinulle uskonut, mutta anna henkesi leijua kuin pilvet äärettömissä tiloissa täynnä 

puhtautta ja rakkautta. 

66 Ihmiset etsivät turhaan täydellistä nautintoa ilkeästä materialismista. Kaikki on surullista ja tyhjää 

ilman Isän läsnäoloa. Hän on todellinen ilo. 

67 Poistukoot kaikki pahat ajatukset teistä ja pukeutukaa jaloihin ajatuksiin. Onnellisuus ei johdu 

siitä, mitä ihminen omistaa aineellisesti, vaan siitä, mitä ihminen tunnistaa hengellisesti. Tietäminen on 

hallussapitoa ja sen mukaista toimintaa. 

68 Se, jolla on todellista tietoa, on hengeltään nöyrä. Hän ei ole ylpeä maanpäällisestä tiedosta, joka 

vain pyrkii tietämään kaiken (maallisen) ja kieltää kaiken, mitä ei ole käsittänyt. Se, joka kantaa sisällään 

inspiroituneen tiedon valoa, kykenee saamaan ilmestyksiä oikeaan aikaan, aivan kuten hän myös tietää, 

miten niitä on odotettava. Monet ovat kutsuneet itseään oppineiksi, mutta aurinko, joka loistaa täydessä 

valossa päivästä toiseen, on ollut heille mysteeri. 

69 Monet ovat luulleet tietävänsä kaiken, mutta totisesti sanon teille, että muurahainen, joka 

huomaamattaan risteää heidän tiensä, sisältää myös heille käsittämättömän mysteerin. 

70 Ihmiset voivat tutkia monia luonnon ihmeitä, mutta niin kauan kuin he eivät tee sitä jumalallisen 

rakkauden tiellä, he eivät saavuta todellista viisautta, joka on sielun kuolemattomassa elämässä. 

71 Te ihmiset, lähestykää minua. Sinun ei tarvitse raastaa aivojasi löytääkseen salaisuuksia ja 

mysteerejä. Sinun tarvitsee vain avata sydämesi uskon avaimella. 

72 Teillä on luja tahto mennä Isän luo, olla Hänen kanssaan, päästä Hänen asuinpaikkaansa, ja te 

hämmästytte, ja myöhemmin teette myös ihmeitä, kun käytätte rakkauttani ja anteeksiantoani 

elämässänne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 140  
1 Olen läsnä keskuudessanne opettaakseni hengellenne rauhan, valon ja hyvyyden tietä. 

2 Tulen luoksenne, koska minä yksin tiedän, että kipu ja tuska, jossa ihmiset elävät, eivät ole mitään 

muuta kuin nälkää, janoa ja henkistä kurjuutta. 

3 Yksi ihminen tänään ja toinen huomenna, he avaavat silmänsä totuuden valolle, lopulta 

vakuuttuneina siitä, että nautinnoilla, rikkauksilla ja maallisilla tyydytyksillä he eivät voi koskaan 

saavuttaa täydellisyyttään, ja he epäilevät, että on olemassa jotakin aineellisen tuolla puolen, jonka 

olemus, kauneus ja totuus on se leipä, se ravinto ja se ilo, jota henki niin kipeästi kaipaa. 

4 Jotta ihmisten sydämet täyttyisivät Minun valollani, heidän on ensin puhdistettava itsensä kaikesta, 

mitä heissä on. Miten voitte täyttää Minun lakini, jos koko olemuksenne on materialismin läpäisemä? 

Ensin sen on vapautettava itsensä kaikesta tuskasta, pahasta ja vihasta, jota se kantaa sisällään, kunnes se 

on puhdas, ja sitten armoni tulee siihen. 

5 Tietäkää, että olen luonut jokaiseen ihmiseen Minulle tarkoitetun paikan, mutta te olette ottaneet 

sen haltuunne ja täyttäneet sen epäpuhtauksilla, epätäydellisyyksillä ja rienauksilla. Tämä on totuus, 

ihminen on häpäissyt itsessään kaikkein pyhimmän asian, jonka olen antanut hänen hengelleen. 

6 Vain minä voisin tuntea myötätuntoa ihmisiä kohtaan, sillä heiltä on kadonnut laupeus. Tänään he 

eivät enää tiedä sitä, ja siksi olen tullut näyttämään heille kaikki heidän virheensä, jotka ovat heidän 

katkeruutensa syynä. 

7 Mitä hyötyä ihmisten uskonnoista on? Näen, että heillä kaikilla on usko Jumalaan periaatteena ja 

hyvyys lakina. Noudatatteko sitä, mitä uskontonne opettavat ja käskevät teitä? Ette voi sanoa Minulle, että 

täytätte sen, sillä todistaisitte sen vääräksi niillä epätäydellisillä teoilla, joita teette päivittäin maailmassa. 

8 Ihmiset eivät usko Minuun, eivät rakasta Minua eivätkä tottele Minua. Ihmisten elämä maan päällä 

olisi erilaista, jos he uskoisivat Minuun, rakastaisivat Minua ja olisivat Minulle kuuliaisia. 

9 Näytin itseni maailmalle ja annoin sille todisteita läsnäolostani, totuudestani ja voimastani, jotta se 

seuraisi minua. Ja suurimman todisteen viisaudestani paljastin hänelle sanalla: "Rakastakaa toisianne" - 

yksinkertainen lause, mutta se sisältää todellisen suuruuden salaisuuden, joka on varattu henkistyneille 

ihmisille. 

10 "Rakastakaa toisianne" oli viimeinen käsky, jonka jätin opetuslapsilleni tuolloin. Käsky on sama 

kuin laki, ja siksi yhdistin tähän lakiin rakastaa teitä veljinä ja sisarina Jumalassa kaikki käskyt, kaikki 

korkeimmat opit ja viisaat sanonnat, jotta tietäisitte, että rakkaus on laki, joka ohjaa elämää. 

11 Vain Kristus, Karitsa, paljasti tuon valon maailmalle, ja siksi sanon teille, että tulee hetki, jolloin 

kaikki ihmiset yhdistyvät tämän käskyn totuuteen. 

12 Ihmisen on nyt aika tarjota Minulle rakkaudentunnustuksensa, kuten kaikki luomakunnan olennot 

tekevät. Tähän asti ihmiskunta on tarjonnut Minulle vain sappea ja etikkaa, jota sadanpäämies piti 

huulillani tuskani aikana. 

13 Ettekö tiedä, ettei katkeruus voi koskaan sammuttaa rakkauden janoa? Ja kuitenkin olet aina 

tarjonnut minulle juuri sitä. Minä taas tuon äärettömän armon vaipan peittämään sinut, elämän viinin 

maljan ja Hengen leivän, viisauden, uskon, rakkauden ja totuuden leivän nostamaan sinut ylös - en tuskan 

ristille vaan täydellisyyden vuorelle. 

14 Opetuslapseni eivät saa ympäröidä opetukseeni liittyviä käytäntöjään salaperäisyydellä. Se on 

yksinkertaista, yksinkertaista, kuten luonnossa. Rukous, jota opetan teille, tulee sydämestä. Mitä sellaista 

voitte salata Minulta, mitä Minä en tiedä? Kun myrsky raivoaa sielussasi, miten voit sanoa Minulle 

rukouksessa, joka ei ole sinun, että olet rauhallinen ja että et tarvitse apua? Muotoile oma rukouksesi 

päivittäin tarpeidesi mukaan. Tunne Minut lähellesi, ja kun tämä maailma väsyttää sinua ongelmillaan ja 

kärsimyksillään, tule luokseni, käänny myös henkiseen maailmaan, jossa löydät suojelijoita ja ystäviä, 

todellista rakkautta, puhdasta kiintymystä, ja tunnet sen seuran ja lohdutuksen. 

15 Hallitsen ja tarkastelen kaikkia maailmoja, ja aion nähdä rakkaudella, kuinka eri sfääreissä asuvat 

veljet ja sisaret lähestyvät toisiaan sopiakseen ja tavoittaakseen toisensa. Myöhemmin teistä tulee vain 

henkiä, jotka jäljittelevät niitä, jotka ovat olleet esimerkkejä hyveestä - näitä suojelijoitanne ja 

esirukoilijoitanne, joiden olen sallinut tehdä itsensä tunnetuksi Israelin kansan edessä tällä hetkellä, jotta 

he voivat täyttää suuren tehtävän ihmiskunnan keskuudessa. 
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16 Opettele elämään lyhytaikaisesti korkeammilla sfääreillä. Lennä niille alueille, joilla hengitetään 

rauhaa ja harmoniaa, niin tunnet olosi vahvemmaksi ja lohdullisemmaksi palatessasi. 

17 Teillä on kaikki tarvittava elääksenne Minun laeissani. Ette voi sanoa Minulle, että 

elämäntilanteenne ei salli teidän täyttää niitä. Jopa elämän vaikeuksien keskellä voit rukoilla, rakastaa ja 

tehdä hyvää lähimmäisiäsi kohtaan. 

18 Sydämeni ovet ovat avoinna, jotta voitte astua sisään ja tutkia Sanaani. 

19 Te olette henkiä, joille on annettu tehtävä luomakunnan alusta lähtien. Olette Henkeni kipinöitä, ja 

teille on annettu järki, tahto ja älykkyys. Loin sinut kuvakseni ja kaltaisekseni, ja siksi kykenet 

ajattelemaan, tuntemaan ja rakastamaan. 

20 Olette kuin kallisarvoisia kiviä, jotka loistavat tänä aikana levittääkseen valoa ihmisten 

keskuuteen, ja minä rakastan teitä kuin jalokiviä. Sinulla on minulle korvaamaton arvo. Herätkää ja 

antakaa taltan tasoittaa teidät, jotta voitte jo valmiina työskennellä ahkerasti maakunnissa tehden totuuteni 

tunnetuksi ja todistaen siitä rakkauden todellisten töiden kautta. 

21 Luuletteko, että vuoden 1950 jälkeen lakkaan ilmaisemasta itseäni keskuudessanne? On totta, että 

Sanani loppuu ihmismielen kautta, mutta lahjani säilyvät teissä. Olen kertonut teille, että olette rakkauden 

maailman perustuksia, ja haluan teidän olevan vahvoja, jotta voitte rakentaa tiili tiileltä ja jättää tämän 

perinnön tuleville sukupolville. 

22 Täyttäkää tehtävänne, sillä minä maksan jokaisesta teosta, jonka teette. Tie tavoitteeseen on 

edelleen pitkä, mutta voit lyhentää sitä hyvällä tahdolla. 

23 Otan vastaan henkesi, sillä se on se, joka voi kohota täydellisyyden korkeuksiin. Odotan teidän 

henkistävän itsenne, jotta voisimme olla yhtä, sillä te kaikki sulaututte minuun. Sillä välin valaisen 

henkeänne. 

24 Te voitatte koettelemuksenne, ja toivotan teidät tervetulleeksi. Rakkauteni tulee toivottamaan 

teidät tervetulleeksi. Rakkauteni ei kysy, miten tulette, se sanoo vain: tulkaa. 

25 Jotta voisitte astua läsnäolooni rauhallisin mielin, pitäkää hänestä huolta, sillä hän on todellinen 

olemuksenne. Älkää unohtako häntä, sillä se olisi sama kuin unohtaisitte itsenne ja Jumalan. Lakkaa 

olemasta liian huolissasi tyydytyksistä, mukavuuksista, persoonallisuuden palvonnasta ja inhimillisistä 

nautinnoista. 

26 Puhun niille, jotka laiminlyövät henkensä, ja kysyn heiltä: Mitä olet antanut ikuisesta elämästäsi, 

siitä, mikä on tänään ja mitä ei ole huomenna, jatkuvasta muutoksesta, jossa voitto on lyhytikäinen, mutta 

tuska on sen välitön seuraus. 

27 Ajattele syvällisesti näitä sanoja. Laini ja oppini pysyvät aina muuttumattomina teille, ne 

muistuttavat teitä ja opettavat teille hengellisiä ja myös inhimillisiä velvollisuuksianne. Olen jo sanonut 

teille, että elämänne vastaa tekojanne. Jos ihmiskunta raahaa mukanaan tuskan ketjua, niin en minä sitä 

ketjua siihen laittanut, vaan se itse. Tulette vielä kokemaan paljon itkua ja kärsimystä. Tutkikaa sanojani, 

jotta ette pitkittäisi katkeruuden ja inhimillisten koettelemusten ketjua. Säälikää itseänne, sillä minä olen jo 

antanut teille anteeksi. 

28 Sinä aikana, kun olin maan päällä Jeesuksena, syntiset sydämet sanoivat Minulle: "Rabbi, kuinka 

outoa onkaan sinun opetuksesi, joka tekee meille syntisille tunnetuksi Jumalan anteeksiannon." Minun 

sanani tuntui heistä oudolta, sillä he tiesivät olevansa rikollisia tai avionrikkojia, ja ainoa laki, jonka he 

tunsivat, oli: silmä silmästä ja hammas hampaasta. Siksi he kysyivät minulta hämmästyneinä: "Miksi sinä 

puhut syntien anteeksiannosta? Miksi sinä, oi rabbi, osoitat rakkautta kelvottomia kohtaan? Kun huulesi 

puhuvat, ne loistavat taivaallisesta säteilystä, ja opetuksesi on puhtainta rakkautta palava viesti." Heille 

vastaan jokaisella teollani. 

29 Opetukseni eivät ole outoja opetuksia, ne ovat rakkauden opetusta, polkua, jolla sielu voi kehittyä, 

jolla se voi antaa oikean suunnan ajatuksilleen, sanoilleen ja teoilleen ja joka seuraa sitä sovituksen tiensä 

loppuun asti. 

30 On välttämätöntä, että syntiä tehnyt menee temppeliin ja osallistuu siellä katumuksen täyttämänä 

jumalallisen rakkauden juhlaan. 

31 Voit lyhentää matkaasi elämän väijytysten läpi, kaatua vähemmän kuin muut, tehdä vähemmän 

harha-askeleita, jos osaat käyttää avainta, joka avaa temppelin oven hengelliseen varustautumiseesi. 
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32 Jos todella kadut aiheuttamaasi pahaa, olet aina tervetullut. Mutta on välttämätöntä, että osoitatte 

parannuksenne teoilla, sillä vain niiden kautta voitte puhdistaa itsenne. 

33 Kolme hyvettä, joihin sinun on pyrittävä: Katumus, anteeksianto ja rakkaus. Jos nämä tunteet, 

nämä hyveet, eivät loista olemuksessanne, miten saavutatte hengellenne valtakuntani valon? Miten voitte 

nauttia autuudesta, joka on varattu niille, jotka osaavat kohottaa itsensä ylöspäin päästäkseen sinne? 

34 Joka saavuttaa tämän autuuden, kantaa Isänsä kirkkautta sisällään. Ainoastaan rakkauden tietä 

pääsette todelliseen kotiinne, siihen valtakuntaan, jota kukaan ei voi saavuttaa millään muulla tavalla ja 

jota ei voi ostaa millään hinnalla, ellei sitä voiteta sydämellä. 

35 Rakkaus keventää taakkaa elämän matkan aikana, ja jokainen kipu menee ohi. Sana "rakkaus" 

tarkoittaa elämää. Rakkaus ja elämä ovat opetuksiani. 

36 Opetuslapseni tarvitsevat kolme ominaisuutta, jotta heidän elämänsä muuttuisi: Ensimmäinen on 

kuunnella Minua, toinen on ymmärtää Minua, ja kolmas on toteuttaa opetukseni käytännössä. 

37 Jos poistutte elämänne pyörteistä ja tulette puhtain ajatuksin, Sanani tulee olemaan valo 

mielessänne. Mutta elämän taistelussa ja teoissanne, jotka eivät aina vastaa sitä, mitä Isä on käskenyt 

teidän tehdä, olette hämmentyneitä. Muistutan teitä erityisesti siitä työstä, jonka olette jättäneet kesken tai 

unohtaneet: hengellisestä työstä, jonka unohditte maailmaan tullessanne tai sen jälkeen. 

38 Silmäsi kokevat ihastuttavan kohotuksen, kun näet auringonnousun kaikessa loistossaan 

aamunkoitteessa. Mutta te ette tiedä, mikä ilo on hengelle, kun se näkee Jumalallisen Valoni ilmestyvän 

äärettömän rakkauden aurinkona. 

39 Voi, jos vain voisitte herättää sisäiset aistinne katsomaan Häntä, joka odottaa teitä ja joka on 

sisällänne! Kuinka suuri onkaan niiden yllätys, jotka eräänä päivänä löytävät Minut itsestään, kun he ovat 

etsineet Minua niin monin tavoin. 

40 Kuuntele hyvin: lähde, jonka vesi on kristallinkirkasta, heijastaa auringon valoa uskollisesti, kun 

taas toinen lähde, jonka vesi on sameaa, ei pysty heijastamaan sitä yhtä kirkkaasti. Sellainen on sinun 

sielusi; sinun tehtäväsi on puhdistaa lähde ja täyttää se puhtaalla vedellä. 

41 Taivaan valtakuntaa ei voi saavuttaa hetkessä, vaan se on saavutettava askel askeleelta. Auringon 

valo ei tulvi yhtäkkiä maan päälle; se ilmestyy vähitellen ja lempeästi, ilman väkivaltaa, kunnes se herättää 

teidät hellästi unestanne. Henkisen heräämisenne pitäisi olla samanlainen. 

42 Opetuslapset, puhun teille Mariasta, Äidistäni ihmisolentona ja teidän hengellisestä Äidistänne. 

43 On välttämätöntä, että ihmissydän tuntee alhaalta ylöspäin sen kallisarvoisen sanoman, jonka 

hänen Henkensä toi maailmaan, ja kun olette oppineet tuntemaan koko totuuden, teidän tulisi puhdistaa 

sydämestänne kaikki epäjumalanpalvelukset ja hurmioitunut palvonta, jonka olette pyhittäneet hänelle, ja 

tarjota hänelle sen sijaan hengellistä rakkauttanne. 

44 Marian sanoma oli lohdutusta, äidillisyyttä, nöyryyttä ja toivoa. Hänen oli tultava maan päälle 

tehdäkseen äitiluontonsa tunnetuksi ja tarjotakseen neitseellisen kohtunsa, jotta "Sana" voisi tulla siinä 

ihmiseksi. Mutta hänen tehtävänsä ei päättynyt maan päällä. Tämän maailman tuolla puolen oli hänen 

todellinen kotinsa, josta käsin hän voi levittää myötätunnon ja äidillisyyden vaipan kaikkien lastensa ylle, 

josta käsin hän voi seurata eksyneiden askelia ja vuodattaa taivaallisen lohdutuksensa kärsiville. 

45 Monta vuosisataa ennen kuin Marian oli määrä tulla maailmaan, tulla naiseksi lihaksi täyttääkseen 

jumalallisen kohtalon, Jumalan profeetta ilmoitti hänestä. Hänen kauttaan saitte tietää, että neitsyt tulisi 

raskaaksi ja synnyttäisi pojan, jota kutsuttaisiin Immanueliksi eli Jumalaksi meidän kanssamme. 

46 Jumalallinen lupaus, jonka profeetta oli ilmoittanut, täyttyi Mariassa, virheettömässä naisessa, 

johon taivaallisen äitiyden henki laskeutui. 

47 Siitä lähtien maailma on tuntenut hänet, ja ihmiset ja kansat puhuvat hänen nimeään rakkaudella ja 

kaipaavat häntä tuskissaan Äitinä. 

48 Kutsutte häntä Murheiden Äidiksi, koska tiedätte, että maailma iski tuskan miekan hänen 

sydämeensä, ja tietoisuudestanne ei poistu tuo surullinen ilme ja tuo äärettömän surun ilmaus. 

49 Tänään haluan kehottaa teitä poistamaan sydämestänne tuon ikuisen tuskan kuvan ja ajattelemaan 

sen sijaan Mariaa lempeästi hymyilevänä ja rakastavana Äitinä, joka työskentelee hengellisesti ja auttaa 

kaikkia luotujaan kehittymään ylöspäin Mestarin viitoittamalla tiellä. 
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50 Ymmärrättekö nyt, että Marian tehtävä ei rajoittunut äitiyteen maan päällä? Hänen ilmestymisensä 

toisella aikakaudella ei myöskään jäänyt ainoaksi, vaan hänelle on varattu uusi aikakausi, jolloin hän 

puhuu ihmisille hengestä henkeen. 

51 Opetuslapseni Johannes, profeetta ja näkijä, näki haltioituneena naisen, joka oli puettu aurinkoon, 

valoa säteilevän neitsyen. 

52 Tämä nainen, tämä Neitsyt, on Maria, joka ei synnytä kohdussaan uutta Vapahtajaa, vaan 

kokonaisen maailman ihmisiä, jotka ravitsevat itseään hänessä rakkaudella, uskolla ja nöyryydellä 

seuratakseen Kristuksen, kaiken täydellisyyden Mestarin, jumalallisia jalanjälkiä. Profeetta näki tuon 

naisen kärsivän kuin hän olisi synnyttämässä, mutta tuo kipu oli ihmisten puhdistumista, sielujen sovitusta. 

Kun kipu on ohi, ihmisissä on valoa ja ilo täyttää Universaalisen Äitinne hengen. 

53 Tulkaa tänään luokseni, rakkaat opetuslapset, tulkaa ja ottakaa paikkanne. Ja te aloittelijat, tekin 

olette kanssani. Kun otat tänään ensimmäiset askeleesi, aloita ylöspäin suuntautuva kehitys. Otan vastaan 

hänet, joka tulee ensimmäistä kertaa kuulemaan Sanaani etsien lohtua sydämeensä ja valoa henkeensä, ja 

toivotan heidät kaikki tervetulleiksi. 

54 Kutsun teitä siunatuiksi, koska tänä materialismin aikana, jossa ihmiskunta elää, te lähdette 

etsimään jalanjälkiäni, suljette korvanne puheelta ja tuotte itsellenne vain sen toivon, jonka olette 

asettaneet Minuun. Kun näen sinut nyt - viattomana ja puhtaana - haluan nähdä sinut aina. Ja niin kuin 

otan teidät vastaan tänä päivänä, kun tunnette rauhani, niin otan teidät aina vastaan. 

55 Henkeni on surullinen, kun se näkee, että kaikki eivät valmistaudu samalla tavalla. On joitakin, 

joilla ei ole uskoa. Toiset uskovat eivät ole valmiita kohtaamaan tulevia vastakkainasetteluja. Jotkut eivät 

itsekkyydessään tunne olevansa yhteydessä veljiinsä ja sisaruksiinsa ja ovat erkaantuneet toisistaan. Mutta 

minä sanon teille: Vain rakkaus tekee sinut vahvaksi, ja usko pelastaa sinut. Tarkkaile aina, jotta et 

yhtäkkiä hukkuu. 

56 Herätkää, te, jotka vielä nukutte, katsokaa valoa, joka valaisee maailman, ja valmistautukaa, jotta 

voitte tunnistaa tulemiseni tänä aikana. Monet kanssaihmisistänne haluavat harhauttaa teidät tältä polulta 

tarjoamalla teille hyvinvointia maallisessa elämässä ja edistystä hengellenne. Mutta heissä ei ole rakkautta 

eikä vilpittömyyttä, ja siksi kysyn teiltä: Kuka maailmassa pystyy antamaan teille todellisen rauhan tänä 

aikana? Kansakunnat, jotka sanovat palanneensa rauhaan, eivät ole antaneet itselleen anteeksi, hallitsijat 

eivät ole tehneet sovintoa, joten ne eivät ole luoneet perustaa kestävälle rauhalle. 

57 Ennen kuin tulit kuulemaan minua, purjehdit hauraalla veneellä, ja uskosi horjui. Henkiset 

opetukset, joita olitte saaneet, olivat hyvin vähäisiä, eikä hengessänne ollut sitä rauhaa ja iloa, jota koitte 

kuullessanne Sanaani. Jos uskomuksenne haavoittaa teitä, älkää vaietko pelosta; tunnustakaa, että olette 

opetuslapsiani. Sillä jos te, jotka olette kuulleet Minua, pysytte hiljaa, kivet puhuvat, luonnonvoimat 

todistavat näistä opetuksista. En halua nähdä teissä pelkuruutta, joka saa teidät kieltämään kaiken sen, mitä 

olen antanut teille. Sillä jos teet niin, sydämessäsi on paljon tuskaa. Jos ne, jotka ovat kääntyneet puoleesi 

sairaina ja hädässä, kieltävät sinut parantumisensa jälkeen, älä itke. Iloitse ajatuksesta, että olet tehnyt 

velvollisuutesi ja että heidän kärsimyksensä on tyydytetty. Monet, jotka ovat kieltäneet sinulta 

kiitollisuutensa, etsivät sinua ja tunnustavat lahjasi. 

58 Vain ne, jotka uskovat minuun, voivat tehdä ihmeitä. Käytän hyväkseni niitä, jotka uskovat näin, 

antaakseni etuja niille, jotka vaativat Minulta todisteita. Haluan nähdä teissä rakkauden, todellisen 

rakkauden, joka palauttaa kaikki voimat ja antaa armon takaisin ihmiskunnalle opettamalla ihmisiä 

rakastamaan toisiaan. 

59 Opetukseni valo valaisee maailman. Voimani paljastuu työntekijöitteni kautta, ja aivan kuten 

kärsimykset ovat olleet hyvin suuria, niin myös ne ihmeet, joita teen lasteni keskuudessa, tulevat olemaan 

vielä suurempia. 

60 Jos valmistaudutte, hämmästytte tekojani, ja kiipeätte askel askeleelta täydellisyyden huipulle. 

61 Nuoret, rukoilkaa ja noudattakaa lakejani, sillä minä hyödynnän teitä. Älkää laittako sielujanne 

kahleisiin maailman väärän loiston kautta. Olkaa vapaita, sillä vapaudella, jonka annan ihmisille käskyjeni 

puitteissa. Älkää kylväkö tuskaa, ettette niittäisi tätä siementä. 

62 Teille, perheenisät, sanon: Johtakaa lapsianne rakkaudella, opettakaa heille todellista 

lähimmäisenrakkautta, valvokaa ahkerasti heidän hyveellisyyttään, niin saavutatte rauhan. 
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63 Vartioi hallitsijoitasi ja kunnioita heidän päätöksiään. Olen pitänyt tämän kansakunnan rauhassa, 

koska haluan, että se on väsyneiden sydänten turvapaikka ja rauhan koti maan päällä. Älkää antako sodan 

vallata sitä. Mutta jos kutsutte sitä, jos tahdotte sitä, se ei ole Minun Tahtoni, joka toteutuu, vaan teidän 

Tahtonne. Jos teidän on tarpeen tuntea koettelemusten ankaruus tullaksenne herkiksi, jotta oppisitte 

armahtamaan vierasta tuskaa, tehkää niin kuin pyydätte. Muistakaa, että sotaelementti odottaa vain 

kutsuanne, jotta se voisi aloittaa ja vallata maita ja kansakuntia. Jotkut ovat vaatineet sotaa, toiset taas ovat 

rukoilleet maailman rauhan puolesta. Tämä teidän kansanne on jakanut leipänsä ja vaatteensa niiden 

kanssa, jotka ovat joutuneet kokemaan suuria koettelemuksia. Olen tehnyt mahdolliseksi sen, että 

hedelmärikas maasi voi tarjota apuaan niille, joilla sitä ei ole ollut. 

64 Monet näiden kansojen vaikutusvaltaiset miehet ovat nähneet itsensä tarvitsevina, kohtalona niiden 

kanssa, joilla ei ole mitään. Heillä on ollut tilaisuus tuntea kurjuutta ja inhimillistä tuskaa, ja he ovat 

miettineet, mitä suuruus ja omaisuus merkitsevät maan päällä. Ne, jotka eivät ole ajatelleet hengellistä 

elämää, valmistautukaa tänään ja nostakaa henkenne Minun luokseni, sillä kipu on puhdistanut heidät. 

65 Työntekijät, valmistautukaa siihen aikaan, jolloin annan teille tehtävän viedä tämä viesti muihin 

maakuntiin ja kansoihin. 

66 Tulkaa tänään ja levätkää, levätkää mielenne, jotta voitte ottaa vastaan Sanan, joka tulee Pyhästä 

Hengestä. Se on Sana, joka paljastaa, valaisee ja selittää ihmisille totuuden, joka täyttää sydämet 

lohdutuksella ja täyttää sielut rauhalla. 

67 Luvattu Lohduttaja on se, joka puhuu teille, oi ihmiset, se on minun läsnäoloni Hengessä, joka 

täyttää lupauksen, jonka tein teille menneinä aikoina. Kun saavun, toivotatte Minut tervetulleeksi, rakkaat 

kansanjoukot, ja heti sydämenne alkavat tuoda katkeruutensa ja murheensa Minun eteeni. 

68 Milloin te - ahdistuksen sijaan - ilmaisette tyytyväisyytenne Minulle sanomalla: Mestari, tule ja 

iloitse teoistamme, tule ja niitä kukkia, jotka on istutettu omaan henkeemme. Silloin tulen sisään kuin 

puutarhuri, tulen sydämiinne, ja sieltä, ikään kuin ne olisivat kauniita kukkia, niitän ajatuksenne ja hyvät 

tekonne. 

69 Se on ainoa Messias, ainoa Rabbi, joka puhuu teille tänään näiden äänenkantajien kautta. Veljet ja 

sisaret välittävät teille Sanani. 

70 Jokaisella lapsellani on kolme kykyä, jotka ovat välttämättömiä, jotta heidän sanansa saavuttavat 

ihmiskunnan sydämen. Nämä ovat: Auktoriteetti, rakkaus ja viisaus. 

71 Kun käytte yhdessä tai toisessa tai eri kokoontumispaikoissa ja kuulette saman sanan niiden 

puhujien kautta, sydämenne täyttyy ilosta ja uskosta, ja pidätte tuota oppituntia todellisena todisteena siitä, 

että nuo yhteisöt ovat yhdistyneet henkisyytensä vuoksi. Kun kuitenkin osallistutte puutteelliseen 

ilmentymään, tunnette, että teitä on haavoitettu sydämessänne, ja ymmärrätte, että kyseisissä ihmisissä ei 

ole sitä ykseyttä tai ilmentymää, jonka pitäisi olla läsnä. 

72 Tämä on totuus. Kaikki eivät rakasta itseään Työssäni, vaikka ovatkin siinä, eivätkä kaikki ole 

ymmärtäneet sitä. Siksi voin kertoa teille, että jotkut kuuluvat Minun työhöni, ja toiset tekevät omansa. 

73 Ne, jotka seuraavat minua rakkaudesta, rakastavat Sanaani, koska he tietävät, että se korjaa heitä 

satuttamatta heitä ja näyttää heille heidän virheensä paljastamatta niitä. Tämä saa heidät sinnikkäästi 

parantamaan elämäntapojaan. 

74 Ne, jotka täydellisyyden tavoittelun sijasta etsivät sielun täydellisyyden sijasta vain ihailua, 

ylemmyydentuntoa, imartelua tai toimeentuloaan, eivät kestä Sanaani, kun se osoittaa heille heidän 

virheensä. Sitten heidän on rakennettava omaan työhönsä erilainen kuin minun, jossa he voivat vapaasti 

tehdä tahtonsa. He eivät ole vielä ymmärtäneet, että ainoa asia, mitä kuulijoiden on tehtävä julistusteni 

aikana, on kuunnella Minua suurimmalla mahdollisella kohotuksella, jotta he voivat ymmärtää viestini 

jälkeenpäin. 

75 Kun olen puhunut teille niin paljon, mitä olette ymmärtäneet tähän mennessä? Hyvin vähän, koska 

olette häirinneet itseänne monilla pinnallisilla palvonnan teoilla, joita oppini ei opeta teille, ja lisäksi olette 

hämmentyneitä erilaisista tulkinnoista, joita annatte saamillenne opetuksille. 

76 Tämä on tilaisuus oppia oppitunti, jota maa ei voi koskaan antaa sinulle. Ihmisten kirjoista voit 

oppia aineellista tiedettä, mutta Jumalallinen, joka puhuu sinulle ikuisesta elämästä, voi opettaa sinulle 

vain "Sanaa", joka on todellisen viisauden kirja. 
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77 Tätä lohdutusta, tätä myötätuntoa, tätä ymmärrystä, lyhyesti sanottuna tätä rakkautta, jota vuodatan 

teille tänään, maailma ei voi antaa teille. Kun olet surullinen, kerään rakastavasti kyyneleesi, kun kärsimys 

piinaa sinua, tulen lähellesi lievittääkseni sitä. Minun tehtäväni on pelastaa ihmiskunta ja lunastaa se 

viimeiseen ihmiseen asti. Älkää yllättykö siitä, että toisinaan kolkutan ovillenne ja pyydän teitä antamaan 

minulle suojaa. 

78 Autuaita ovat ne, jotka kuulevat kutsuni ja joilla on sydämissään aavistus minun tulemisestani ja 

jotka sanovat minulle: "Astu sisään nöyrässä huoneessani, Herra, se on sinun, sillä siinä minä annan 

sinulle sanomani. 

79 Huomenna monet teistä lähetetään muihin maihin ja kansakuntiin uusien lähettiläideni tilalle. 

Pystytte puhumaan kanssani ja sitten välittämään opetuksiani lähimmäisillenne sanoilla, jotka ilmaisevat 

rauhaa, viisautta ja veljeyttä. Kädestäsi virtaa parantavaa balsamia ja lohdutusta, joka kykenee herättämään 

kuolleet henkiin. Esimerkkisi herättää monet lapseni, niin että he voivat seurata minua esimerkkisi 

kannustamina. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 141  
1 Ihmiset, näen ponnistelunne ja ponnistelunne, näen myös kärsivällisyytenne kärsimyksessä ja 

opetukseni oppituntien toteuttamisen. Kamppailu on kaikissa niissä poluissa, joita ihmisen on kuljettava. 

Ymmärtäkää, että se ei koske vain teitä. Nyt teidän on oltava vahvempia kuin koskaan. Valvokaa ja 

rukoilkaa ja olkaa kanssani joka aamu, ja minä valaisen teidät tällä hetkellä, jotta valoni kulkisi 

mukananne kaikissa töissä, joita teette tänä päivänä. 

2 Ei ole väliä, jos sinulla ei ole sanoja tai ideoita rukouksen muotoilemiseksi. Minulle riittää, jos 

nostatte ajatuksenne äärettömyyteen, sillä osaan tulkita sydämenne kielen. 

3 Tämän ajan hengellinen kamppailu näkyy monissa kodeissa: Pariskunnat, jotka eivät jaa samoja 

ihanteita. Joissakin tapauksissa aviomies seuraa Minua, toisissa taas vaimo uhmaa kaikkea seuratessaan 

Minua täynnä uskoa, kun taas kumppani satuttaa häntä joka käänteessä pilkallaan ja epäuskollaan. Usein, 

kun he ovat yhdessä makuuhuoneessa, heidän sielunsa elävät erillään. Menneisyyden huomio ja kiintymys 

ovat väistyneet kiivaiden sanojen ja loukkaavien ilmaisujen tieltä. Silloin sydämessä palava uskon liekki 

syttyy, intohimojen ja kiihtyneiden tunteiden myrskyn piiskaamana. 

4 On perheitä, joissa lapset - toiset pikkulapsina ja toiset murrosikäisinä - ovat vaikuttuneita 

nähdessään tämän vanhempiensa välisen kamppailun, ja hekin tuntevat levottomuutta, epäilyä, joka 

nousee heidän sydämeensä, ja he kysyvät itseltään: Kenen kanssa minun pitäisi olla samaa mieltä? Kenellä 

on totuus? Ketä heistä minun pitäisi seurata ja mitä neuvoja minun pitäisi noudattaa? 

5 Tämä taistelu on katkera ja tuskallinen, mutta sen oli pakko puhjeta keskuudessanne, koska ette 

olleet tarpeeksi valmiita ymmärtämään uusia opetuksiani. Sama tapahtui toisella aikakaudella perheiden 

helmassa, sillä vaikka jotkut perheenjäsenet antoivat henkensä sen väitteen puolesta, että Jeesus Kristus oli 

Messias, toiset kielsivät heiltä kaiken totuuden ja halusivat kiihkeästi, että Hänen opetuksensa 

hävitettäisiin. 

6 Teille, jotka kuuntelette minua ja joilla on tämä taistelu kodeissanne, sanon, että teidän tulisi ottaa 

valoa opetuksestani, jotta teillä olisi tarvittava hienotunteisuus toimia oikealla tavalla; että sydämessänne 

tulisi olla rakkautta; että älykkyyden ja rakkauden tulisi ohjata käyttäytymistänne kodeissanne; että 

vahvistatte itseänne Sanani avulla, jotta teillä olisi kärsivällisyyttä ankarassa koettelemuksessa, joka on 

teidän sovituksenne. 

7 Älkää pelätkö, sillä jos suoritatte tehtävänne sillä tavalla, jota opetan teille tällä hetkellä, koette 

ihmeitä omienne keskuudessa, ja toisinaan kaikkein hillittömimmät, kaikkein epäuskoisimmat, ovat sen 

jälkeen kaikkein kiihkeimpiä. Kosketan näitä sydämiä ja annan heille todisteet, joita he tarvitsevat 

uskoakseen. 

8 Ihmiset, älkää itkekö, menkää tämän koettelemuksen pohjalle rakkaudella, sillä kärsivällisyys ja 

usko, joilla kestätte sen, on palkintonne. 

9 Ymmärtäkää lopuksi, että te kaikki rakastatte samaa Jumalaa, ettekä riitele siitä, että yksi tai toinen 

on toteuttanut tämän rakkauden eri muodossa. Teidän on opittava ymmärtämään, että on olemassa 

olentoja, joiden uskomukset, perinteet ja tavat ovat juurtuneet niin syvälle, että teidän ei ole helppo kitkeä 

niitä pois heti ensimmäisellä kerralla, kun opetatte niitä. Ole kärsivällinen, ja vuosien mittaan saavutat sen. 

10 Jotkut kuulevat Minut kerran, ja siitä hetkestä lähtien he antautuvat Minulle täynnä uskoa. 

Toisaalta on toisia, jotka sanaani halutessaan tulevat tänne kerran, kahdesti ja monta kertaa onnistumatta 

tuntemaan sisäistä valaistumista. Tämä johtuu siitä, että kaikki sielut eivät kulje askel askeleelta. Sillä 

vaikka jotkut ovat jo lähellä tuntea Minut, toisten on vielä kehityttävä ja vahvistuttava koettelemuksissa, 

jotka puhdistavat sielun ymmärtämään ilmestyksiäni. 

11 Spiritualismi aiheuttaa maailmanlaajuista taistelua ideologioiden, uskontokuntien ja uskonnollisten 

kulttien välillä. Mutta tämän konfliktin jälkeen tämä opetus tuo ihmisille siunattua rauhaa, jota he niin 

kovasti tarvitsevat, ja saa jumalallisen oikeudenmukaisuuteni auringon loistamaan kaikille sieluille. 

12 Tämä valon aikakausi - sillä tämä on ollut henkinen ilmentymäni - jää monilta huomaamatta. 

Kuitenkin erittäin selvät merkit ja tapahtumat jäävät lähtemättömäksi jäljeksi, jotka merkitsevät 

ihmiskunnalle kaksi merkittävää tapahtumaa: ilmestymiseni alun ja lopun, jotta ihmiset voivat tutkia, 

tutkia ja lopulta tunnustaa, että Herra on jälleen kerran ollut heidän keskuudessaan. Valmistan lapseni 



U 141 

169 

muotoilemaan kirjaa, joka sisältää opilliset puheeni ja opetukseni ja josta tulee kristallinkirkas vesipuro, 

elämän joki, joka sammuttaa henkistymisen janon ja valon kaipuun tässä ihmiskunnassa. 

13 Nyt kun kaksi aikakautta on kulunut ohitsenne ja kolmas on alkamassa, tulen hengessä etsimään 

hedelmäänne, ja sydämenne hiljaisuudessa kuulen teidän sanovan Minulle: "Isä, kuinka vähän hyvää 

meillä onkaan näytettävää Sinulle ja kuinka vähän olemme edistyneet tiellä." - Aika, jonka ajan jatkan 

puhumista teille tällä tavoin, on jo lyhyt, ja teidän on kiirehdittävä askeleitanne ja parannettava tekojanne, 

sillä uskonnolliset yhteisöt seuraavat esimerkkiänne. Joukot ovat valmiita seuraamaan teitä ja 

jäljittelemään teitä, mutta teidän on todistettava rakkauden teoillanne, jotta usko löytyisi. 

14 Opiskelkaa perusteellisesti opetuksiani ja pohtikaa käskyjäni, niin että kun aika koittaa, voitte 

lähteä niille poluille, joita tehtävänne näyttää teille, ja voitte johdattaa pois horroksesta ne, jotka ovat 

pysähtyneet paikalleen, ja samalla pelastaa sen, joka on eksynyt tienristeyksessä. Haluan, että tunnette 

polun, ennen kuin astutte sille. Enkö ole sanonut teille, että Minun Sanani on tie? Kuunnelkaa minua ja 

opiskelkaa. 

15 Kukaan älköön lähdettäkö määräämään tietä oman tahtonsa mukaan, älköön luoko lakeja älköönkä 

vääristäkö minun säädöksiäni, sillä hän joutuu turmioon yhdessä niiden kanssa, joita hän pettää. 

16 Jos olette vakuuttuneita ja uskotte, että olette Herran kansaa, joka on kulkenut pitkään tämän 

elämän erämaata, älkää hetkeäkään unohtako lakia, älkää olko uskottomia Isällenne kohtaan älkääkä 

eksykö polulta, joka johtaa päämäärään, jota henkenne tavoittelee - siihen, jota kutsutte "luvatussa 

maassa" ja joka on täydellisen valon paikka, jossa Isänne odottaa teitä. 

17 Kuka voi sanoa olevansa heikko, kun hän saa voimani joka hetki? Kuka voi sanoa olevansa 

nälkäinen, kun hän on istunut niin monta kertaa pöytääni syömään todellisen elämän leipää? Teillä kaikilla 

on perintö, lahjoja, ja jos joskus tunnette itsenne heikoksi tai köyhäksi, se johtuu siitä, että uskonne on 

vielä pieni. Lihasi on liian itsepäinen antaakseen sinun tunnistaa kaikki ne hyvät asiat, joita sielulla on. 

Miten helposti se toisaalta sallii sielussa piilevien huonojen tai epäterveiden taipumusten heijastua. 

Tarkista tämä pienistä lapsista, jotka omasta tahdostaan repivät viattomuutensa verhon tai osoittavat 

kapinallisuutta hyvien tekojen edessä. Kaikki maan päälle palaavat eivät tule puhdistettuina. Joidenkin on 

juotava katkerimmat kärsimyskupit, joita elämä tarjoaa opetuksineen, ja kestettävä ankarimmat 

koettelemukset, jotta he voivat taipua, lepyttää itsensä ja kääntyä. 

18 Maailma tulee vapisemaan uusien ilmestysteni valossa, ja ihmiset tulevat tietämään totuuden. 

19 Kun puhun teille Isänä, lain kirja avautuu edessänne. Kun puhun teille Mestarina, se on Rakkauden 

kirja, jonka näytän opetuslapsilleni. Kun puhun teille Pyhänä Henkenä, se on Viisauden Kirja, joka 

valaisee teitä opetuksillani. Nämä muodostavat yhden opetuksen, sillä ne tulevat yhdestä Jumalasta. 

20 Päivä on jo lähellä, jolloin tämä ilmentymä päättyy. Siksi julistan sanaani runsaasti, jotta kansa 

olisi vahva ja varustautunut. 

21 Te kaikki voitte sanoa nähneenne Minut tänä aikana, toiset sydämen, toiset mielen ja toiset hengen 

kautta. Kun olette virkistäytyneet jumalallisilla opetuksillani, olette nähneet Minut; kun olette kokeneet 

jonkin profetiani toteutuvan, olette nähneet Minut; ja kun tunnette olemuksessanne hengellisten viestien 

läsnäolon, olette nähneet Minut. Olen antanut itseni näkyä eri tavoin, jotta voitte todistaa tulostani tällä 

kolmannella aikakaudella. Luuletteko, että ainoa tapa nähdä Minut on nähdä ruumiinne silmät? Henkisestä 

näkökulmasta katsottuna aineelliset silmänne ovat kaikkein rajoitetuin näkemisen muoto. Luulitteko, että 

oli tärkeää nähdä Minut ihmisenä, kuten maailma näki Minut toisella aikakaudella, jotta voisitte sanoa: 

"Olenko nähnyt hänet?" - Ei, opetuslapset, henki tuntee täydellisemmin kuin sydän, mieli tai aistit; ja hän 

on se, joka on ymmärtänyt Minut. Sanani herättää jotkut totuuteen ja saa toiset nousemaan todelliseen 

elämään, sillä materialismi on kuolemaa. 

22 Tiedon kirja avautuu paljastaakseen sinulle, kuinka monta henkistä lahjaa ja ominaisuutta sinulla 

on, joista monet ovat sinulle vielä tuntemattomia. 

23 Tiedät, että annan sinulle toisen opetukseni lähettääksesi sinut sen jälkeen viemään ihmisille 

ilosanomaa. Odotatteko pääsevänne jonkun veljenne ja sisarenne sydämeen tietämättä, mikä sydän on ja 

mikä henki on? Kuinka paljon aikaa onkaan kulunut siitä, kun saitte perintönne Isältä, ettekä vieläkään 

tiedä, mitä hengellänne on. Mutta vihdoin ja viimein ihmiskunnalle on tullut henkistymisen aika. Kaikki 

tuntematon tulee tunnetuksi, kätketty tulee valoon, ja kaikki salaisuudet selvitetään, koska Totuuden Henki 

vuodattaa voimansa jokaiseen henkeen ja kaikkeen lihaan. 
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24 Kun ihmiset oppivat henkisesti, keitä he ovat, ja kun he tuntevat alkuperänsä, heillä ei ole tarpeeksi 

kyyneleitä itkeä niitä virheitä, joihin heidän tietämättömyytensä ja ylimielisyytensä saivat heidät 

syyllistymään. Mutta puhdistuksen jälkeen anteeksiantamukseni vaippa peittää maailman, ja uusi 

aikakausi alkaa. Ettekö ajattele, että kun ihmisten elämään tulee valoa ja kun heidän omatuntonsa valaisee 

heitä, heidän elämässään tapahtuu muutos? Kyllä, koska ahdistukset, sodat - kaikki se, mikä vaivaa 

joitakin ja tuhoaa toisia, johtuu hengellisen valon puutteesta, jota voidaan kutsua omantunnon, 

oikeudenmukaisuuden ja rakkauden puutteeksi. 

25 Oi ihmiset, päivä lähestyy jo, jolloin en enää puhu teille tässä muodossa. Käytä opetuksiani, jotta 

voit kestää sinua uhkaavat pyörremyrskyt. Ihmiset tulevat luoksesi vaatimaan todisteita siitä, että olet 

puhunut Jeesuksen kanssa ja että olet saanut hänen opetuksensa häneltä. 

26 Selaatte opetusteni kirjaa, johon laki, profeetat ja kaikkina aikoina annettu sanani on kirjoitettu, ja 

kaikki kaiverretaan lopulta henkeenne. Tämän perinnön jätän teille. Tutki, testaa ja tutki työtäni, tutki se 

perusteellisesti. Kun olette löytäneet ja tunnistaneet sen olemuksen, tunnette Isän äärettömän rakastavan 

teitä, ja rakastatte myös Minua. 

27 Jos lähimmäisenne puhuvat teistä halveksivasti, koska olette vastanneet kutsuuni, sulkekaa 

korvanne ja olkaa hiljaa; he ovat tietämättömiä. Mutta jos otatte tämän asian tilaisuudeksenne tuomita 

heidät, niin voi teitä, sillä omatuntonne valo on jo valaissut teidät ja te tiedätte, mitä teette. 

28 Minä olen jokaisen hengen tuomari ja tiedän, kuka rakastaa minua totuudessa. Kaikki, jotka 

kutsuvat minua Isäksi, eivät ole kanssani. Monet niistä, jotka väittävät olevansa valittujani ja palvelevansa 

minua, eivät ole ymmärtäneet minua. Te voitte pettää toisianne - mutta kuka voisi pettää Minua? 

29 Olen opettanut teille tasa-arvoa, rakkautta ja nöyryyttä. Vaikka kohtalonne on näennäisesti 

erilainen, lopullinen päämäärä, jonka olen näyttänyt kaikille, on sama. 

30 Antakaa omantuntonne olla oppaananne, se puhuu teille aina vanhurskaasti, ja tiedätte, elättekö 

lakini mukaisesti, oletteko tehneet tekoja, jotka ovat sen arvoisia, että ne voidaan tarjota Isällenne. 

Rakastan puhtaita, ja jos haluatte miellyttää Minua, olkaa puhtaita. 

31 Tulee aika, jolloin maailma ahdistaa teitä, se vaatii teiltä voimakkaita tekoja, jotka puhuvat suurista 

hengellisistä lahjoistanne, ja jos ette ole varustautuneet siihen, monet kieltävät minut Isänä ja sanovat, 

etteivät he ole koskaan kuulleet minua, ette tunne minua; mutta te tiedätte, että Sanani on jo kauan ollut 

ravintonne ja lohtunne. 

32 Mitä olet pyytänyt Minulta, mitä en ole myöntänyt sinulle? Olen antanut teille monia rakkauden 

todisteita vahvistaakseni uskoanne. Autuaita ovat ne nöyrät ja nöyrät, jotka osaavat ottaa elämän 

koettelemukset vastaan antautuen, ilman epätoivoa. 

33 Tutkikaa Sanaani, tuntekaa se ja pankaa se käytäntöön, jotta uskonne vahvistuisi päivittäin. 

34 Tänään avaat sydämesi ja mielesi ovet opetukseni valolle. Millä teoilla te kirkastatte Minua? Te 

kaikki olette hiljaa, henki on hiljaa ja ruumis on hiljaa edessäni. Kumartakaa niskojanne ja nöyrtykää. 

Mutta en halua, että lapseni nöyrtyvät edessäni. Haluan, että he ovat arvokkaita nostamaan kasvonsa ja 

katsomaan Minun kasvojani, sillä en tule etsimään palvelijoita enkä orjia; en etsi olentoja, jotka tuntevat 

itsensä lainsuojattomiksi, hylkiöiksi. Tulen lasteni luo, joita rakastan niin paljon, jotta he Isäni äänen 

kuullessaan voivat nostaa sielunsa henkisen ylöspäin suuntautuvan kehityksensä tielle. 

35 Mutta katso, minä tulen Jaakobin huoneeseen ja löydän sieltä vain pelkoa; toivon löytäväni juhlan, 

mutta siellä on vain hiljaisuus. Miksi, minun kansani? Koska omatuntonne moittii teitä rikkomuksistanne 

ja estää teitä tuntemasta iloa tulemisestani. Syynä on se, että ette ole rakastaneet itseänne, että ette ole 

työskennelleet niin kuin Jeesus opetti teille. 

36 Teiltä on puuttunut hengelliset välineet aistia teitä odottava tuskan varjo, ja siksi Isänne on tarpeen 

tehdä itsensä aineellisesti kuultavaksi ja puhua teille omalla kielellänne, jotta tietäisitte, että sodan enkeli 

lähestyy, että hänen aseensa ovat hyvin voimakkaita ja että häntä vastapäätä nyyhkyttää rauhan enkeli. 

37 Tuulen siivillä ratsastaen vitsaus lähestyy yhä enemmän ja enemmän, ja hengellisessä avaruudessa 

leijuu tuhansia olentoja, jotka putoavat päivä päivältä vihan ja eripuran kentille, ja heidän häiriintymisensä 

pimentää mielenne ja sydämenne. 

38 Luonnonvoimat ovat päässeet valloilleen ja herättävät tiedemiehet unistaan, mutta he jatkavat 

itsepäisesti itsekeskeisyydessään tuhoisaa työtään ihmiskunnan keskuudessa. Kun unohdat rukoilla, et 

täytä sitä tehtävää, jonka Isä on uskonut sinulle. 
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39 Tiedätte hyvin, että rauhantekotehtävä on ollut hengessänne niistä ajoista lähtien, jolloin sanoin 

Jaakobille: "Katso, minä annan sinulle lukuisan jälkeläisväestön, jonka kautta kaikki maan kansat tulevat 

siunatuiksi." Siksi olette hiljaa edessäni. 

40 Odotatteko, kunnes ihmisten lait riistävät teiltä perinnön ja pakottavat teidät sulkemaan huulenne, 

jotka olen kouluttanut todistamaan Minusta? 

41 Älkää olko vähäuskoisia ihmisiä. Jos olen valinnut teidät, se johtuu siitä, että tiedän teidän 

pystyvän palvelemaan minua ja ymmärtävän, miten se tehdään. 

42 Tänä päivänä kerron teille: Jos kansat haluavat rauhaa, teen sen mahdolliseksi heidän rakkautensa 

mukaisesti. Jos he haluavat lisää sotaa, niin antakaa heidän sitä saada; mutta sen kautta minun 

oikeudenmukaisuuteni valtikka lankeaa maan päälle. 

43 Jos ihmiskunta vainoaa uusia opetuslapsiani ja pyrkii estämään heitä parantamasta sairaita ja 

puhumasta opetuksestani, oudoimmat sairaudet leviävät ihmisten keskuudessa. Tutkijat sairastuvat, 

monien silmät sulkeutuvat, toiset kärsivät ajatusten sekavuudesta. 

44 Tuonpuoleisen portit avautuvat, ja sekavien sielujen legioonat tuhoavat kokonaisia alueita ja 

tekevät ihmisistä riivattuja. Silloin, tieteen voimattomuuden edessä, nöyrät työntekijäni nousevat ja antavat 

todisteita tiedoistaan, joiden kautta monista tulee uskovia. Kaikki nämä onnettomuudet on ilmoitettu teille 

jo kauan sitten, mutta te olette kuuroja ja sokeita. Olet kiittämätön. 

45 Joskus on välttämätöntä, että puhun teille tällä tavoin. Mutta älkää sekoittako rakkauden sanaani 

ruoskaan. Minä rakastan sinua. Tule lähelle, jotta voit tuntea lämpöni. Lähestykää Minua, jotta voitte 

tuntea valtakuntani rauhan. Te olette niitä, jotka etsivät Minua, kun kuljitte "autiomaata", te olette niitä, 

jotka aina jahtasitte lupaustani. 

46 Oletko kyllästynyt tähän elämään? Lepää sitten hetki tämän puun varjossa. Kertokaa Minulle 

murheenne täällä ja itkekää rintani päälle. Milloin olet ikuisesti kanssani? Haluan jo nyt nähdä rauhan 

jokaisessa sielussa. 

47 Antakaa "kuikan" nyt levittää siipensä koko maailmankaikkeuden ylle, jotta voitte tuntea hänen 

rauhansa ja lämpönsä. 

48 Naiset, te olette ne, jotka rukouksillanne ylläpidätte sitä pientä rauhaa, joka maan päällä vallitsee, 

te, jotka uskollisina kodin vartijoina huolehditte siitä, ettei kodista puutu rakkauden lämpöä. Näin 

yhdistätte itsenne Äitinne Marian kanssa murtaaksenne inhimillisen ylpeyden. 

49 Miehet, olen tehnyt teistä herroja tässä maailmassa edustamaan minua. Henkesi on kuin Isän henki 

ja ruumiisi kuin maailmankaikkeus. Älkää arvioiko kehonne täydellisyyttä sen mittojen perusteella, vaan 

sen sisällä olevan ihanan elämän, sen järjestyksen ja harmonian perusteella. Mutta vaikka keho olisikin 

kaikkein täydellisin, se on rajallinen, ja tulee aika, jolloin se lakkaa kasvamasta. Älykkyys ja aistimukset 

kuitenkin jatkavat kehittymistään, kunnes kuolema pysäyttää hänet. Mutta kaikki maan päällä hankittu 

viisaus ja kokemus jäävät sieluun, joka kasvaa ja kehittyy ikuisesti. 

50 Tehkää kodistanne toinen temppeli, kiintymyksistänne toinen Jumalan palvonta. Jos haluatte 

rakastaa Minua, rakastakaa vaimojanne ja lapsianne, sillä tästä temppelistä kumpuavat myös suuret teot, 

ajatukset ja esimerkit. 

51 Olette kaikki Elian lampaita tällä hetkellä. Jotkut elävät hänen esteessään, toiset ovat yhä 

eksyksissä. Kuudennen sinetin valo valaisee kaikki sielut, jotka ovat inkarnoituneet ja jotka eivät ole enää 

inkarnoituneet tällä hetkellä. Kun jotkut maan päällä käyttävät tätä lakia sielunsa edistämiseen ja 

pelastamiseen, toiset käyttävät sitä tieteen salaisuuksien tutkimiseen ja uusien ihmeiden löytämiseen. Juuri 

epäpyhät ja tottelemattomat kädet katkaisevat edelleen tieteen puun hedelmiä myrkyttääkseen ihmisten 

sydämet. Elätte kuudetta ajanjaksoa, jonka ihmiskunta kulkee maan päällä heijastaen sitä tietä, joka sen on 

kuljettava ikuisuudessa. 

52 Kerron teille tällä hetkellä Elian läsnä ollessa, että elätte kuudetta aikakautta, jonka ihmiskunta käy 

läpi maan päällä, ikään kuin symbolina yhdelle niistä seitsemästä porrasaskelmasta, joita henkenne kiipeää 

tuonpuoleisessa. 

53 Ensimmäisenä aikakautena Abel ruumiillisti Minut maan päällä, toisena Nooa, kolmantena Jaakob, 

neljäntenä Mooses, viidentenä Jeesus, kuudentena nykyinen Elias, ja seitsemäntenä Pyhä Henki tulee 

hallitsemaan. 

54 Mitä olette tehneet lähettiläilleni? Ensimmäinen kaatui oman veljensä iskuun, jonka kateus ajoi 

hänet siihen. Toista arvioivat väärin ja pilkkasivat lukuisat epäuskoiset ja epäjumalanpalvelijat. 
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55 Kolmas antoi todisteita voimastani elämässään ja sai vastineeksi kiittämättömyyttä jopa 

sukulaisiltaan. 

56 Neljäs joutui rikkomaan lain taulut, koska hänen kansansa, jota hän niin kovasti rakasti, usko oli 

vähäistä. 

57 Viidettä - vaikka hänen tulostaan oli ilmoitettu - ei odotettu, hän ei löytänyt uskoa eikä rakkautta, 

ja annettuaan rakkauden sanomansa maailmalle hän sai ihmisiltä häpeällisimmän kuoleman, jonka 

profeetta tai sanansaattaja on koskaan kärsinyt. 

58 Kuudes on tullut hengessä tähän aikaan. Silti epäilyksen, välinpitämättömyyden ja pilkan nuolet 

jahtaavat häntä. 

59 Kun Seitsemäs sinetti päästetään irti ja lähettilään sijasta Ikuisen Henki itse valaisee ihmisiä - kuka 

sitten yrittää haavoittaa tai tappaa Minua? 

60 Puhun teille tällä tavoin, jotta teologit eivät huomenna hämmentäisi teitä. 

61 Jokaisella sinetillä on ollut loistokkuutensa aikanaan, ja se on jättänyt valonsa lasteni henkeen. 

Niinpä myös kuudennessa sinetissä Sanan ääni kuultiin maan päällä. 

62 Ihmiset, rukoilkaa Mariaa, hän on jumalallinen hellyys, joka on tehty naiseksi toisella aikakaudella 

- puhtaus, jota aineellistunut ihmiskunta ei ymmärrä, neitsyys, jota ihmismieli ei voi käsittää ja jonka 

voivat tuntea vain ne, joiden herkkyys on puhdistunut. 

63 Taivaallisen Äitinne vaippa on varjostanut maailmaa ikuisuudesta lähtien ja suojelee rakastavasti 

lapsiani, jotka ovat hänestä. Henkenä Maria ei syntynyt maailmaan; hänen äidillinen olemuksensa on aina 

ollut osa Minua. 

64 Hän on puhtauteni ja pyhyyteni puoliso. Hän on tyttäreni, kun hänestä tuli nainen, ja Äitini, kun 

hän vastaanotti "ruumiillistuneen Sanan". 

65 Mestari sanoo sinulle: Olette olleet hyvin keskittyneitä itseenne, ja sen vuoksi olette unohtaneet 

muut. On välttämätöntä jättää välinpitämättömyytenne toisten kipua ja tarpeita kohtaan ja irrottautua 

itsekkyydestänne. 

66 Jos polullasi ilmenee kipua, ole valmis hyväksymään se. Kun näet koettelemuksen olevan hyvin 

lähellä, rukoile niin kuin Jeesus teki puutarhassa kuolemansa aattona ja sano niin kuin hän teki: "Isäni, jos 

se on mahdollista, ota tämä malja pois minulta, mutta tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun." - Katsokaa, 

lapseni, sillä jos valmistaudutte, otan monissa tapauksissa kärsimyksen maljan pois huuliltanne. Mutta jos 

sinun on tarpeen juoda sitä, annan sinulle - antautumisesi ja Jumalan tahdolle alistumisesi perusteella - 

voimaa sinnitellä. 

67 Älkää unohtako, että kipu puhdistaa ja että jos sitä siedetään rakkaudella ja hengellisellä 

kohotuksella, se pesee pois paitsi omat myös muiden tahroja. 

68 Jätä tuskasi Minulle, niin se ei jää hedelmättömäksi. Kuinka paljon turhaa tuskaa onkaan ollut 

ihmiskunnan keskuudessa! Mutta ne, jotka ovat kyenneet kärsimään ja kantamaan ristinsä sovituksen 

loppuun asti, ovat päässeet vuoren korkeudelle, kun he luulivat putoavansa ikuisesti. 

69 Maailma ei ole saanut sitä rauhaa, joka sen pitäisi saada koettelemuksissa teidän rukoustenne ja 

ansioidenne kautta. Sillä kun joudutte näihin koettelemuksiin, ajattelette vain itseänne, säälitte itseänne ja 

kapinoitte sen sijaan, että rukoilisitte Isää ja sanoisitte Hänelle: "Jos yksikin lähimmäisistäni saa 

atominkaan rauhaa sen katkeran maljan kautta, jonka juon - kuinka tyytyväisenä juonkaan sitä viimeiseen 

pisaraan asti!". Ja Mestari sanoo sinulle: Joka rukoilee ja tuntee näin, saavuttaa sen, että hänen rakkautensa 

pystyy tekemään hyvää monille lähimmäisilleen. 

70 Ihmiset, näennäinen rauha vallitsee nyt kansojen keskuudessa, mutta te ette saa julistaa, että rauha 

on tullut. Sulje huulesi. Todellinen rauha ei voi nousta pelon tai aineellisten mukavuuksien perustalle. 

Rauhan on lähdettävä rakkaudesta, veljeydestä. 

71 Ihmiset rakentavat tällä hetkellä hiekalle eivätkä kalliolle, ja kun aallot taas nousevat ja iskevät 

seiniin, rakennus romahtaa. 

72 Olen tarjonnut rauhaani ihmisille heidän omantuntonsa kautta ja sanonut heille: "Tässä minä olen, 

mutta he eivät ole halunneet kuunnella minua". Toisinaan he käyttäytyvät kuin pikkulapset ja kuin hölmöt. 

Sanon teille, että he käyttäytyvät kuin lapset, koska he eivät paljasta teoissaan sitä valoa, jonka henki on 

saanut pitkän kehityskauden aikana. Vaikka he elävät kolmannella aikakaudella, he eivät ole vielä tulleet 

tietoisiksi siitä, mitä rauha tarkoittaa. Heidän henkensä on veltto, ja vielä enemmän heidän sydämensä ei 

tunne, mitä todellinen laupeus on, eikä se ole sykkivä rakkaudessa ihmiskuntaa kohtaan. Mutta vielä 
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koiruohoa katkerampi kipu tarttuu heihin, jonka kautta he heräävät ja tulevat herkemmiksi. Minä en anna 

tätä maljaa ihmisille, sillä minussa ei voi olla katkeruutta. 

73 Kaikki ihmisten aiheuttama tuska tiivistyy yhteen ainoaan maljaan, jonka sen aiheuttajat juovat. Ja 

ne, jotka eivät ole koskaan antaneet itsensä vapista kivun edessä, vapisevat nyt hengessään ja ruumiissaan. 

74 Lähestyy hetki, jolloin näette kansojen järkyttyvän oudoista ja yllättävistä tapahtumista. Opit 

ihmisistä, jotka ovat olleet suuria maailmassa ja jotka jättävät kansansa ja kansakuntansa etsiäkseen rauhaa 

omantuntonsa kanssa erämaassa, yksinäisyydessä. Toiset, jotka ovat olleet tunnettuja vihastaan ja 

vallanhimostaan, yllättävät maailman, koska heidän suunsa puhuvat yhtäkkiä rakkauden ja rauhan sanoja. 

Syynä on se, että valoni ympäröi heidät ja Henkeni puhuu heidän huulillaan. 

75 Oletteko valmistautuneet näihin tapahtumiin, löytämään oikean ratkaisun ja selityksen 

kysymyksiin ja tuomaan valoa ihmisten tyrmistyneisiin tai hämmentyneisiin mieliin? 

76 Olen kouluttanut teitä pitkään, ettekä vieläkään voi olla rauhan sotilaita. Katsokaa kansakuntia, 

kuinka vähän niillä on aikaa valmistautua sotaan, ja kuinka ne ravistelevat jopa maan sisintä. Katsokaa, 

kuinka heidän vihansa voimat saavat vaikutuksensa tuntumaan kaukaisimmissa paikoissa, kun taas te ette 

pysty saamaan heitä tuntemaan rauhaani. 

77 Onko viha rakkautta voimakkaampaa? Onko pimeys valoa voimakkaampi? Onko pahalla suurempi 

vaikutus kuin hyvällä? - Ei, lapseni. 

78 En nuhtele teitä, herätän teidät vain rakkaudella kertoakseni teille, että Jeesuksen viinitarhassa 

työskentely ei ole vaikeaa ja että teidän tulisi sinnikkäästi jatkaa parantamistanne. Jos hetken aikaa 

kannatte sisällänne päätöstä uudistua, henkenne iloitsee ja tuntee olevansa lähempänä Isäänsä. Mutta 

kiusaukset vaanivat askeleitasi ja vievät sinut alas. 

79 Nostakaa itsenne ylös hyvään, tulkaa tietoisiksi siitä, että elätte aikaa, joka eroaa ensimmäisestä ja 

toisesta ajasta, jolloin aineelliset ja hengelliset elementit ovat kaikkialla levottomuudessa. Se on taistelu, 

joka näkyy vain niille, jotka ovat hengellisesti valmistautuneita, ja on näkymätön niille, jotka eivät ole. 

Tässä pyörteessä liikkuu miljoonia inhimillisiä ja hengellisiä olentoja, joista toiset sytyttävät valoa, toiset 

etsivät sitä, toiset levittävät pimeyttä, toiset pakenevat sitä. 

80 Voi sitä, joka heikkenee etsiessään Valoa tänä aikana! Miljoonat näkymättömät silmät tarkkailevat 

sinua ja yrittävät tuhota sinut. Haluan, että olet hyvä siemen, joka valloittaa pellot, joilla rikkaruohot ovat 

kasvaneet. Paha työntyy eteenpäin ja hämmentää sydäntä toisensa jälkeen, kuin meri, joka ylittää rantansa, 

sen epäpuhtaat vedet tulvivat koteihin, lasten sydämiin, nuorison mieleen, naisen puhtaimpiin tunteisiin. 

Jaloimmat instituutionne ovat rappeutuneet, samoin kuin pyhimmätkin. Mitä sinä sillä välin teet? 

Kuulutko sinäkin sokeisiin, jotka eivät huomaa mitään? Kapseloiduitteko itsekkyyteenne etsiäksenne 

hieman rauhaa sydämellenne? Sulkeudutteko makuuhuoneenne neljän seinän sisälle estääksenne sodan 

pauhua ja ihmisten valituksia pääsemästä sinne? 

81 Älkää sanoko, että Mestari ei puhunut teille profeetallisesti, kun näette nyt sen ajan tulevan, jonka 

ilmoitan teille. Mutta ennen kuin ihmisten välille tulee rauha, tuli polttaa rikkaruohot koko maan pinnalla, 

päästetyt vesivirrat pesevät sen puhtaaksi ja lumet puhdistavat sen. 

82 Herätkää, opetuslapset, valmistautukaa, ettette tule yllätetyiksi, sillä teitä tullaan vastustamaan 

sanoin, teoin ja kirjoin. Aseita ja panettelua valmistellaan teitä vastaan. Tulet myös todistamaan 

ideologioiden, oppien ja teorioiden taistelua. Teologit yrittävät tutkia enemmän kuin mitä he ovat tähän 

mennessä tutkineet. Filosofit tuovat maailmaan uusia ajatuksia. Tiedemiehet julistavat tietonsa ainoaksi 

totuudeksi. Uskontojen fanaatikot esiintyvät puolueina ja ottavat yhteen. 

83 Tämä on aika, jota varten teidän on oltava varustautuneita, sillä teidän äänenne on ainoa, joka 

kuullaan rauhallisena ja tietoisena. 

84 Näettekö nyt, kuinka paljon minä teitä moitin? Näetkö nyt, kuinka pieni olet ja kuinka monta 

kauneusvirhettä ja epätäydellisyyttä sinulla vielä on? Silti te palvelette Minua, ja uhrinne on miellyttävä ja 

tuoksuva Jumaluuteni edessä. 

85 Tabernaakkeli, liitonarkki ja laki ovat sydämessäsi. Teille, jotka olette nöyriä, paljastan sen, mitä 

oppineet eivät kykene ymmärtämään. 

86 Ihmiset, tänä aikana te palaatte kuin Tuhlaajapoika Isän kotiin. Minä synnytin sinut ja sanoin 

sinulle: sinä olet esikoinen, mutta sinun poissaollessasi muut veljet ja sisaret hajosivat. Jäin yksin ja itkin 

yksinäisyydessäni. Nyt te olette palanneet, ja minä sanon teille: istukaa pöytääni, siellä on leipiä, hedelmiä 

ja viiniä. Seuraavassa huoneessa ovat työvälineet. Sitten itkitte kiittämättömyyttänne ja 
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tottelemattomuuttanne ja tajusitte, että olitte hylkiöitä muiden kansojen joukossa, jotka eivät saaneet sitä, 

mitä te saitte. Pyysitte, että hengelliset lahjanne palautettaisiin teille, ja rikkautenne on palautettu teille. 

87 Olen saanut teidät ymmärtämään, että teillä on suuri vastuu ihmiskunnan eripurasta. Sitten annoin 

teille rakkauden miekan, jotta voisitte sen avulla kukistaa ne, jotka aiheuttavat veljessotia, ja tuoda heidät 

läsnäolooni. 

88 Tehtävänne on rauhan, veljeyden ja henkistymisen edistäminen. En moiti sydäntäsi sen nykyisistä 

teoista, vaan muistutan mieltäsi sen menneisyydestä ja annan sen ymmärtää sen ylevän tehtävän, joka 

odottaa sitä ikuisuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 142  
1 Rakkauteni laskeutuu luoksenne vaatien teitä täyttämään ne käskyt, jotka olen opettanut teille 

olemassaolonne aikana. Näen, että olet täynnä armoa, voideltu ja valmis täyttämään tehtäväsi, ja haluan 

korjata antamani siemenen hedelmiä. Haluan iloita nöyryydestänne ja hyväntahtoisuudestanne. Jos olen 

tarjonnut teille, että maailma tulee olemaan täynnä armoa ja siunauksia esirukouksenne kautta, se johtuu 

siitä, että olen antanut teille valtuudet nähdä hyvien tekojenne moninkertaistuvan tämän maan 

ulkopuolella. Esirukouksesi kautta hädänalaiset sielut saavat valoa. Sillä totisesti sanon teille, ettei tämä 

maailma käy läpi ainoastaan vaikeuksien ja koettelemusten aikakautta, jonka tarkoituksena on sen 

puhdistaminen, vaan myös muilla aloilla tapahtuu sovitusta ja tuskaa. 

2 Tehkää opetuksestani omaanne, tuntekaa Sanani; se on lempeä ja rakastava, mutta se on myös 

ankara. Te tulette ymmärtämään ja käsittämään sen! Älkää antako tuulen viedä tätä siementä pois 

juurtumatta sydämeenne, sillä huomenna teiltä puuttuu se. Mitä odotatte, jotta voisitte mukauttaa 

elämänne lakieni käytäntöön? Älkää odottako, että koettelemukset kohtaavat teidät, sillä se olisi teille 

hyvin surullista. Tehkää se rakkaudesta ja vakaumuksesta, täyttäkää käsky, jossa sanotaan: rakastakaa 

toisianne. 

3 Käyttäkää tätä aikaa, jolloin puhun teille suurimmalla selvyydellä, ja antakaa Minun opastaa teitä. 

Muistakaa, että tulevaisuutenne on rauhallinen, jos noudatatte lakiani. 

4 Kääntykää sisimpäänne, tutkikaa itseänne omantuntonne valossa, niin huomaatte, että puhun teille 

oikeudenmukaisesti, että en levitä kauhua, vaan varoitan teitä elämään valppaasti. 

5 Sanani on ravintoa hengelle. Olen aina puhunut teille. Olen jättänyt tämän viestin ihmiskunnalle 

nykyaikana, kun palvelen itseäni teidän kauttanne. Valvon maailmaa sen nukkuessa. Olen ilmestynyt 

teille, ja aivan kuten toisella aikakaudella, päiviä ylösnousemukseni jälkeen, nousin opetuslasteni eteen ja 

he näkivät minun lähtevän hengessä, niin nyt tulen luoksenne täynnä kirkkautta tuomitsemaan kaikki 

olennot. 

6 Tänään valoni leviää koko ihmiskuntaan. Kansakunnista ja maakunnista teidän lähimmäisenne 

tulevat tähän maahan etsimään Sanaani, kun he saavat tietää näistä opetuksista. Tuona aikana en enää 

ilmaise itseäni ihmismielen kautta, kuten teen nykyään, ja te, uskovat, totutte nostamaan henkenne, jotta 

voitte olla yhteydessä minuun, ja näytätte painetun Sanani kaikille ja todistatte siitä, mitä olette saaneet 

opetuksissani. Kerro heille, etten tullut ihmiseksi, vaan tulin hengessä, ja että tässä muodossa olen pysynyt 

keskuudessanne ikuisesti. 

7 Tänään, kun muistatte kärsimystäni, kerron teille, että olen käynyt Golgatalla vielä kerran, että 

kärsimykseni uudistuu joka hetki, että sota, synti ja materialismi muodostavat ristin, joka loukkaa teidän 

Jumalaanne. Te, jotka olette ymmärtäneet Sanani, yhdistytte kanssani suuressa taistelussa syntiä vastaan. 

Henkiset joukot ovat aloittaneet taistelunsa, ja te liitytte niihin. 

8 Vierailut ravistelevat maailmaa. Hyvä uutinen saavuttaa kaikki, ja he saavat tietää, että olen tullut 

jättämään toisen testamentin ja tuomitsemaan heidän tekonsa. 

9 En halua, että te, kuulijani, vuodatatte myöhemmin kyyneleitä, koska ette ymmärtäneet 

jumalallista ilmestystäni. Rukoilkaa, ja rukouksissanne saatte valoa, joka läpäisee tämän uuden 

ilmestyksen, jonka annan teille tällä hetkellä. 

10 Annan sinulle rauhan lahjan. Jos pysytte valmiina, levitätte sitä ajatuksillanne ja teoillanne. Nuo 

kallisarvoiset ajat, jolloin tulette yhteen kohottamaan henkeänne ja oleskelemaan hengellisillä alueilla, 

joista käsin olette yhteydessä minuun, eivät palaa. Ette myöskään kuule Sanaani ihmisen välityksellä 

Minun osoittamani ajan jälkeen. 

11 Katsokaa ja rukoilkaa, niin näette Sanani toteutuvan. 

12 Annan teille uuden oppitunnin. Jokainen niistä valmistaa sinua tehtäväsi suorittamiseen. Alatte 

ymmärtää, että ette ole tulleet maan päälle vain säilyttääksenne ruumiillisen kuorenne, kerätäksenne 

rikkauksia tai voittaaksenne kunnianosoituksia. Ette kärsi vaikeuksista elämän tiellä. Jos olette pitäneet 

itseänne köyhinä, se johtuu siitä, että ette ole yrittäneet ymmärtää, mitä kannatte hengessänne. Onko sinun 

välttämätöntä menettää kaikki omaisuutesi, jotta voisit oppia arvostamaan sitä, mitä sinulla on? Ei, 

lapseni, on parempi, että tänään, kun teillä on vielä lahjoja, teillä on tieto niistä, jotta voitte käyttää niitä 

henkenne hyväksi. 
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13 Jos opetukseni tuntuu teistä oudolta, sanon teille, että te olette oudot, sillä sekä minä että lakini 

ovat muuttumattomia ja ikuisia. Joka kerta kun tulen luoksenne, löydän teidät etäisemmiltä, 

tahriintuneemmilta ja siten kauempana oikealta polulta. Vaikuttaako muoto, jossa nyt ilmoitan itseni teille, 

teille uudelta? Se ei ole uutta. Haluatteko, että ääneni kuullaan äärettömyydessä ilman ihmisten välitystä? 

Tämäkään muoto ei olisi uusi. Jo ensimmäisellä aikakaudella annoin ääneni kuulua Siinain vuoren juurelle 

kokoontuneille ihmisille. Mutta mitä tapahtui tuolle kansalle, kun he kuulivat Isänsä äänen tällä tavoin? 

Heidän korvansa, sydämensä ja mielensä eivät kyenneet ottamaan vastaan tuota voiman ilmenemistä siinä 

määrin, että heidän täytyi peittää korvansa, jotta he eivät kuulisi, ja he pyysivät Moosesta välittämään 

Jehovan kanssa, että hän lakkaisi puhumasta, sillä hänen äänensä oli kuin ukkonen. Ääneni laskeutui 

silloin Hengestäni aineeseenne, kun taas nyt valmistelen teitä nousemaan sinne, missä Isäni rakkaus 

odottaa teitä, ja te kuulette Minut hengestä henkeen. 

14 Vaikka olen paljastanut itseni täydellä selvyydellä kaikkina aikoina, ihminen on epäillyt 

materialisminsa vuoksi. Jopa siellä Siinailla, kun Herra antoi kansalle yleviä todisteita ja ilmoituksia, nuo 

sydämet epäilivät, horjuivat ja olivat valmiita kääntämään selkänsä Isälle joka askeleella. Herran armo 

näkyi ihmisten jokaisen heikkouden kohdalla, ja viimein vain hänen totuutensa loisti esiin. 

15 Kun puhun teille ilmestymisestäni ihmisenä, minun on kerrottava teille, että - vaikka siitä 

ilmoitettiin kauan etukäteen - maailma nukkui eikä kyennyt tunnistamaan minua. Siitä lähtien, kun Jeesus 

avasi silmänsä tässä maailmassa siihen hetkeen asti, kun Hän sulki ne ristillä roikkuessaan, ihmisten 

epäilykset haavoittivat Sydäntäni koko Hänen elämänsä ajan. 

16 He epäilivät Jeesuksen jumalallisuutta, koska he arvioivat häntä hänen nöyryytensä, vaatteidensa 

niukkuuden ja aineellisen vallan ja maan aarteiden puutteen perusteella. Ja jopa kuoleman taistelussa 

noiden ihmisten epäilys porautui Jeesuksen sydämeen, ikään kuin jokainen heidän kysymyksistään olisi 

ollut keihäs: "Miten on mahdollista, että hänen ruumiinsa vuotaa verta, jos hän on Jumala?". 

"Kuinka on mahdollista, että Jumalan Poika kuolee?" 

17 On kulunut kaksituhatta vuotta, ennen kuin jotkut ovat ymmärtäneet nämä opetukset, ja on kulunut 

vielä monta vuotta, ennen kuin kaikki ymmärtävät ne. 

18 Jos joku tänään sanoo, että olen tullut yllättäen, hän ei puhu totta, sillä minä ilmoitin teille 

paluustani ja ennustin teille merkit, jotka antaisin teille. Mutta jos nukuit, kun annoin sinulle merkit, miten 

olisit voinut huomata ne? 

19 Aivan kuten toisella aikakaudella Läsnäoloni ei ollut samanlaista kuin ensimmäisellä aikakaudella, 

niin myös tällä aikakaudella Ilmestykseni on erilainen, vaikka se on aina sama oppi. Olen aina ilmoittanut 

tulostani vuosisatoja etukäteen, jotta olisitte valmistautuneita, jotta en löytäisi kotianne epäjärjestyksessä 

ja häpäisisin teitä vierailullani. Halusin, että teillä olisi kaikki valmiina, kun tulen, jotta voisitte 

koputellessanne ovellenne sanoa Minulle, kuten vertaukseni neitsyet: "Tulkaa sisään, Mestari, olkaa 

tervetulleita kotianne." Mutta se on ollut teidän epäilyksenne, joka on ottanut Minut vastaan - epäilys 

ilmoitusteni ja ilmestymiseni muodosta, epäilys teille antamistani ihmeistä, jotka te liitätte pahoihin 

voimiin, epäilys uusien palvelijoitteni köyhyydestä ja nöyryydestä ja paikoista, joissa paljastan itseni. 

Mutta tiedän, että ilmestymiseni päättymisen jälkeen tulee usko ja sen ymmärtäminen, aivan kuten 

tapahtui menneinä aikoina, huolimatta kylmyydestänne, epäilyksistänne ja materialismistanne. 

20 Tulen luoksenne, koska rakastan teitä, koska tiesin, että uuden ilmestymiseni aikana löytäisin 

teidät kuin lauman ilman paimenta, kuin sairaat ilman lääkäriä ja kuin oppilaat ilman opettajaa. Tulen 

valmistamaan tietyn määrän ihmiskuntaa kylvämään hyvää siementä uusille pelloille, sillä olette astuneet 

uuteen aikakauteen, henkistymisen aikakauteen. 

21 Käyttäkää tästä hetkestä vuoteen 1950 saakka Sanaani, joka virtaa taivaasta kuin vesiputous 

sydämiinne. Varastoi sitä, jotta voitte lähtöni jälkeen antaa sitä eteenpäin runsain mitoin. Vahvistukaa 

opetuksessani, niin ettei sielunne horju. Muistakaa, että jotkut joutuvat oikeudenkäyntiin tämän opetuksen 

vuoksi. Rajoitatte itsenne sanomaan täysin totuudenmukaisesti sen, mitä olen opettanut teille. Vuoden 

1950 jälkeen muistinne kirkastuu ja muistatte opetukseni, mutta saatte myös uusia ja tuntemattomia 

opetuksia ilmestyksen kautta. 

22 Joku sanoo Minulle tällä hetkellä sydämensä pohjasta: "Herra, miksi et tee elämänpolullani niitä 

ihmeitä, joita teit silloin, kun aloin seurata Sinua, kun nyt olen valmiimpi ja minulla on enemmän uskoa." - 

Syynä on se, että ette ole ymmärtäneet tarkkailla. Vielä nykyäänkään en tee samoja ihmeitä kuin 
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ensimmäisellä kerralla. Tuona aikana heräsitte henkiseen elämään. Se oli todisteiden ja aineellisten 

ihmeiden aikaa. Tänään on hengellisten ihmeiden aika. Miten olisi mahdollista, että henkenne pysyisi aina 

samalla tasolla ja että toistaisin teille saman oppitunnin? 

23 Kun tulit läsnäolooni kuulemaan Sanaani, tein yllättäviä ihmeitä elvyttääkseni uskosi. Miksi 

kysytte tänään, kun teillä on jo tämä valo, mitä vain heikoille kuuluu? Nyt on teidän vuoronne tehdä 

lähimmäisillenne sitä, mitä minä olen tehnyt teille. 

24 Tänään opetan teille lakiani ja sanon teille: Rauhani olkoon kanssanne ja puhtautta ajatuksissanne, 

jotta kiinnittäisitte huomiota siihen, mitä "Sana" sanoo teille tänä päivänä. Rauhan tuon niille, jotka 

tekevät sovituksen maan päällä, joillekin rakkaudella, toisille tuskalla. Paljastan silmiesi edessä ne sielun 

virheet, joita sydämesi ei tunne, jotta voit kärsivällisesti pestä ne pois. Annan teidän myös tuntea sen 

suuren vastuun, jonka olette ottaneet Työstäni. 

25 Nöyriin ja yksinkertaisiin, mutta innokkaisiin käsiin olen antanut Työni kolmannella aikakaudella, 

jotta voitte kunnioittaa ja kirkastaa sitä töillänne. 

26 Annan teille Sanani näiden talojen läheisyydessä, joita kutsun "kokoontumispaikoiksi" enkä 

"temppeleiksi", jotta niitä ei sekoitettaisi niihin, joissa on seremonioita ja riittejä. Tiedätte, että tämän 

opetukseni kautta rakennan sydämeenne elävän Jumalan todellisen temppelin. Jokainen 

kokoontumispaikoille kokoontuvien seurakunta nousee hengellisesti sen mukaan, kuinka paljon he 

rakastavat, tottelevat ja noudattavat ohjeitani ja ovat hyväntahtoisia. 

27 Tahtoni on, että te kaikki työskentelette Työni majesteettisuuden hyväksi, sillä henkenne kannalta 

hyvin tärkeät ajat lähestyvät. Ne ovat niitä, joissa valoni, josta on tullut ääni ja ajatus, tunkeutuu 

henkeenne äärettömyydestä, korkeimmassa mahdollisessa yhteydessä. Ette voi sanoa, että Herran Henki 

olisi tällä hetkellä tunkeutunut äänen kantajan aivoihin, sillä ihminen ei kykene pitämään sisällään sitä, 

mikä on Korkein Voima. Se on ollut jumalallisen valon säde, joka on laskeutunut sen ihmisen mieleen, 

jonka on määrä välittää opetukseni. Tällä tavoin Totuus virtaa näiden tietämättömien huulille, ja tämä on 

epäjumalanpalveluksen ja uskonnollisen fanaattisuuden tuhon alku. 

28 Näillä ihmisillä on korkein armo toimia Jumalallisen säteen istuimena tai tukikohtana ja heidän 

aivonsa ja huulensa Sanan välittäjinä, ja silti heidän on edelleen oltava yksinkertaisia ihmisiä kuten 

muutkin. 

29 Huomenna nämä kokoontumispaikat moninkertaistuvat, ja ihmisjoukot yhdistyvät niihin 

kuullakseen Herran julistuksen hengestä henkeen Hänen palvelijoilleen ilman, että kukaan yrittää erottaa 

niitä, jotka palvelevat Herraa välineinä. Haluan yksinkertaisuutta kaikkiin töihisi. Pidän niistä, jotka ovat 

sydämeltään nöyriä. Muistakaa, että synnyin tallissa, paimenten keskellä, sillä heidän keskuudestaan 

löysin puhtauden tuntea minut ja uskoa minuun. Kenelläkään teistä ei ole vielä ollut seimi kehtona, mutta 

sen oli tapahduttava kuninkaanne kanssa, jotta saisitte esimerkin nöyryydestä. 

30 Miksi tulen uudelleen ihmisten luo sen jälkeen, kun olen antanut heille nuo Iankaikkisen elämän 

oppitunnit? Koska ihmiset ovat tehneet riittejä jokaisesta opetusnäytelmästäni. Tunne Minut, äläkä yritä 

esittää Minua tässä tai tuossa muodossa, sillä mikä tahansa niistä vie sinut pois totuudesta. Älkää yrittäkö 

kuvitella Minua Ikuisena Isänä vanhana miehenä, kuten maalaamanne, sillä aika tai taistelu eivät jätä 

jälkiä Luojan mieleen, sillä Minä olen ajan yläpuolella enkä ole sen alainen, kuten te olette. 

31 Sanani tulee jälleen olemaan ihmisille epämukava, kuten menneinä aikoina, mutta kerron heille 

totuuden. Ketään paljastamatta kutsuin tekopyhää tekopyhäksi, avionrikkoja avionrikkojaksi ja pahaa 

pahantekijäksi. Totuus on vääristynyt, ja sen oli välttämätöntä loistaa uudelleen, kuten nyt totuus on ollut 

piilossa, ja siksi sen on ilmestyttävä jälleen kerran ihmisten silmien eteen. Mitä opetan teille tällä hetkellä? 

- Siunata kaikkea ja kaikkia sydämellä ja hengellä, sillä se, joka siunaa tällä tavoin, muistuttaa Isäänsä, 

kun Hän antaa lämpöään kaikille. Siksi sanon teille: oppikaa siunaamaan hengellä, ajatuksella, sydämellä, 

ja rauhanne, voimanne ja sydämenne lämpö saavuttaa sen, jolle lähetätte sen, vaikka olisitte kuinka 

kaukana hänestä. Mitä tapahtuisi, jos kaikki ihmiset siunaisivat toisiaan, vaikka he eivät tuntisi toisiaan 

eivätkä olisi koskaan nähneet toisiaan? Että täydellinen rauha vallitsisi maan päällä, että sota olisi 

käsittämätöntä. Jotta tästä ihmeestä tulisi todellisuutta, teidän on suunnattava mielenne ylöspäin pysymällä 

sinnikkäästi hyveessä. Onko tämä mielestäsi mahdotonta? 

32 Kuinka monet kääntyneet syntiset ovatkaan saavuttaneet sen asteen, jota te kutsutte pyhyydeksi! 

He eivät alun perin olleet yhtään parempia kuin te, mutta te ette ole vielä saavuttaneet tätä täydellisyyden 
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astetta. Alatte rakastaa, intuition lahja alkaa kantaa hedelmää, ja teillä on jo inspiraatiota, sillä kun 

kosketan teitä, te vastaatte. Kaikki ovet eivät vastaa koputukseeni, mutta ne, jotka avautuvat, sallivat 

Valoni tulla luoksenne. Syntisen muuttuminen ei ole mahdotonta. Muistakaa joitakin nimiä toisesta 

aikakaudesta: Magdaleena, Paavali, Augustinus, Franciscus Assisilainen. Miksi teidän pitäisi muistaa vain 

ensimmäisen aikakauden ihmiset? 

33 Nämä minun mainitsemani henkilöt tunsivat synnin ja jopa intohimojen mudan, mutta nyt he 

loistavat kuin valaisimet taivaassa, ja ihmisten valistajina he lähettävät valonsa teille. 

34 Vain Minä voin paljastaa sinulle tuntemattoman. Voin siis kertoa teille, että ihmiset yrittävät 

nykyään turhaan oppia tuntemaan Jeesuksen nuoruuden maan päällä. He tutkivat ja kuvittelevat, mutta he 

tuntevat vain lapsuuteni ja julistukseni ajan. Sanon teille: Jeesus ei oppinut mitään ihmisiltä, ennen kuin 

hän lähti julistamaan taivasten valtakuntaa. Mitä Hänen oli opittava heiltä, jotka jo Hänen lapsuudessaan 

sekoittivat lainopettajat? Se aika, josta ihmiset eivät tiedä mitään, oli vain odottamisen aikaa. 

35 Jos opitte minulta rakkaudella sydämessänne, on mahdotonta, että olisitte väärässä. 

36 Näin valmistelen teitä. Tänään jotkut tulevat, ja heidän kauttaan toiset tulevat, ja heidän kauttaan 

toiset taas lähestyvät. Jokainen päivä ja jokainen sukupolvi tuntee Minut lähempänä, sillä heidän 

henkistymisensä on suurempaa. 

37 Tehkää armoa päivittäin, se on paras kohotus Minulle. Antakaa, auttakaa, lohduttakaa, tämä on 

paras päivittäinen rukous, sillä silloin puhutte Isälle teoilla, ette sanoilla, jotka - vaikka ne ovatkin jo 

muodossaan - ovat tyhjiä ytimeltään. 

38 Rukoilkaa Minua ajatuksillanne. Et tarvitse siihen tiettyä paikkaa, ja kehosi asento on 

yhdentekevä. Nostakaa ajatuksenne rauhassa taivaan korkeuksiin ja odottakaa sitten inspiraatiotani. 

39 Edes profeetat eivät tiedä, mitä minä teille sinä päivänä kerron. Minä yksin Korkeissa Neuvoissani 

voin paljastaa sen teille. Älkää pelätkö, ettette tunne Isänne intiimejä neuvoja. Olkaa onnellisia tietäen, että 

Minä, Mestarina, paljastan teille aina uusia oppitunteja. Miten voitte ajatella, että haluan salata teiltä 

jotakin, vain tarkoituksenani, ettette saisi tietää? Rakastan teitä, ja Isäni Sydämessä ei voi olla itsekkyyttä. 

Kun lähestyn teitä, se tapahtuu valaistakseni henkeänne, jotta se ymmärtäisi ja rakastaisi minua. 

40 Olen tullut luoksenne hengessä, mutta kaikki eivät ole uskoneet minuun, kaikki eivät ole tunteneet 

minua. Monet ovat kieltäneet Minut, ja monet tulevat vielä kieltämään Minut. Jos paljastuisin niille, jotka 

kieltävät Minut tuhannessa eri muodossa, he eivät tunnistaisi Minua yhdessäkään, sillä se muoto, jossa he 

ovat kuvitelleet Minut, pitää heidät erehtymässä. 

41 En koskaan piiloutunut naamion taakse, kun näytin itseni maailmalle; rajoitin kuitenkin Voimaani, 

jotta ihmiset näkisivät, kuulisivat ja ymmärtäisivät Minut. 

42 Miksi et etene henkisen kehityksesi tiellä? Näytänkö itseni teidän jälkeenjääneisyytenne mukaan? 

Jos olisitte valmistautuneet ja ilmentäisin itseni kivessä puhuakseni teille sen kautta, tunnistaisitte minut 

jopa siinä muodossa. Ne, jotka tuntevat olemukseni, voivat tuntea minut kaikkialla. Toisaalta ne, jotka 

ovat muodostaneet väärän kuvan Jumaluudestani, eivät pystyisi tunnistamaan Minua ja jopa kieltäisivät 

Minut, vaikka he näkisivät Minut kaikessa kirkkaudessani. 

43 Mitä outoa siinä on, että teen itseni tunnetuksi ihmisen mielen elimen kautta? En piilota itseäni, 

olen läsnä. Sen, joka haluaa todisteen tästä, tulisi puhdistaa sydämensä ja mielensä, silloin hän näkee 

totuuden hengellisillä silmillään. 

44 Kukaan muu kuin ihminen ei voi heijastaa jumalallista mieltä. Ihmisen mieli on jumalallisen järjen 

peili. Hänen sydämensä on se lähde, jossa säilytän rakkauden. Hänen omatuntonsa on Henkeni valo. Jos 

epäilet, että sinulla on niin suuria lahjoja, etkä tunne olevasi niiden arvoinen, se ei ole Isäsi vaan sinun 

vikasi, koska et ole vielä ymmärtänyt sitä ääretöntä rakkautta, jota minulla on sinua kohtaan. Katso, 

tahranne eivät ole olleet esteenä sille, että paljastan itseni keskuudessanne tässä muodossa. Mutta jos 

tiedemiehet huomenna tuomitsevat nämä ilmentymät huonoiksi, he eivät tuomitse minua, vaan itseään. 

45 Loin ihmisen niin täydelliseksi, että kun hän katsoo itseään, hän voi nähdä heijastuksen siitä, 

millainen hänen Isänsä on. Mutta ihminen ei osannut katsoa itseensä eikä tunkeutua sisimpäänsä; siksi hän 

ei tunnistanut Minua. 

46 Eri aikakausina olen tehnyt itseni ihmisille tunnetuksi odottamattomilla tavoilla. Kuka olisi 

kertonut teille, että luvatussa Messiaassa, Jumalan Pojassa, ei olisi edes vaatimatonta kotia, johon syntyä 

toisen aikakauden aikana? Kuka olisi sanonut teille, että Maria, puusepän vaimo, olisi Jeesuksen äiti? 
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47 Jo ensimmäisistä askelistani maan päällä annoin merkkejä voimastani, ja silti monet eivät edes 

epäilleet minua. 

48 En ole tullut tällä kertaa yllättämään teitä. Jos olisitte valmistautuneet siirtämällä lupauksen 

paluustani vanhemmilta lapsille, sukupolvelta toiselle, olisin löytänyt teidät odottamassa tuloani; mutta 

kukaan ei odottanut minua. Jotkut teistä olivat unohtaneet nämä profetiat, toiset eivät tienneet niitä, koska 

ne pidettiin salassa. Kuinka harvatkaan tutkivat taivaanrannan ja seurasivat maailman tapahtumia 

etsiessään merkkejä, jotka ilmoittaisivat minun tulemiseni ajankohdan. 

49 Kuitenkin ne, jotka ovat odottaneet paluutani Lohduttajan Henkenä, tuntevat, että aika on koittanut 

ja että Kristus on tullut hengellisesti ihmiskunnan luo. Toiset ovat kuulleet huhuja tulemisestani eivätkä 

ole uskoneet. 

50 Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Vain hetkeksi olen poissa teistä. Tulen uudelleen." Sitten heille 

paljastettiin, että Mestari tulisi maan päälle "pilvessä", enkelien ympäröimänä, ja lähettäisi valonsäteitä 

maan päälle. 

51 Katso, tässä olen "pilvessä" enkelien ympäröimänä, jotka ovat hengellisiä olentoja, jotka ovat 

ilmoittautuneet teille Jumaluuteni sanansaattajiksi ja hyviksi neuvonantajiksenne. Valonsäteet ovat Sanani, 

joka tuo teille ilmestykseni ja joka tulvii jokaiseen mieleen viisautta. 

52 Autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet näkemättä, sillä he tuntevat Läsnäoloni. 

53 Katsokaa, sillä nyt on aika, jolloin kiusaus taistelee väsymättä voittaakseen teidät. Se aistii, että 

lähestyy aika, jolloin se sidotaan. Hänellä on tuhansia syitä erottaa teidät Minusta. Mutta teidän on 

rukoiltava ja valvottava, jotta teille paljastuu tapa välttää jokainen väijytys. Olen opettanut teitä tuntemaan 

sen jumalallisen hedelmän todellisen maun, joka on Työni merkitys. Olen opettanut teille hyveellisyyden 

tietä ja hengellisten ja inhimillisten velvollisuuksien täyttämistä. Tämä on oikea tapa. Kuinka voisitte 

eksyä? 

54 Älä pakene koettelemuksia, vaan opettele kohtaamaan ne. Oven sulkeminen ei riitä turvaan. Kun 

ovi on kiinni, vaara tulee sisään. Älkää antako alempien intohimojen houkutella itseänne. 

55 Valmistautukaa, sillä teillä on vastassa teorioita, joita työstetään parhaillaan. Olkaa valppaina, sillä 

vääriä profeettoja ilmestyy. Älkää nukahtako ajatellen, että olette voittaneet taistelun ilman, että olette 

vielä läpäisseet ensimmäisen testin. 

56 Älkää pelätkö taistelua, katsokaa, niin voitatte. Henki on haavoittumaton, kaikki muut aseet ovat 

hauraita. Taistelkaa siis hengessä, antakaa silmienne nähdä aina kirkkaasti, ja vastustajanne on 

armoillanne, sillä viha sokaisee hänet, koska hän ei tunne henkistymistä. 

57 En halua spiritismin pastoreita tai pappeja. Haluan yksinkertaisesti apostoleja. En halua, että 

kerrotte maailmalle, että teistä tulee mestareita. Ei, olkaa hyviä oppilaitani, ja teidän välityksellänne annan 

suuria opetuksia. 

58 Jos valmistaudutte, tämä kamppailun aika on tuskan sijasta levon aikaa, sillä silloin koette 

merkkejä ja ihmeitä. 

59 Minun sanani on kaikunut taivaassa, ja sen kaiku on kuulunut maan päällä. 

60 Otan teidät vastaan tänä armonpäivänä. Te olette Jeesuksen opetuslapsia, aina pieniä Opetukseni 

suuruuden edessä. Sytytän lampunne valon ja poistan piikit, joita olette itse viljelleet niin, että jalkanne 

vuotavat verta. Ota vastaan parantava balsami, joka parantaa kaikki haavat, ja sen kautta lopeta kärsimys. 

61 Kuunnelkaa Minua ja tutkikaa sitten Sanaani, jonka annan teille kaikessa yksinkertaisuudessaan, 

mutta jolla on syvällinen merkitys. Siitä löydätte opetukseni, joka on pelkkää rakkautta ja vanhurskautta. 

62 Annoin itseni teille, kun lähetin teille jumalallisen säteilyni. Paljastin teille Lohduttavan Henkeni, 

mutta ette ole vielä kyenneet ymmärtämään tämän ilmentymän merkitystä, ja näin tehden olette estäneet 

sitä tulemasta vielä selvemmäksi, sillä kun tuomitsette veljiänne ja sisarianne huonosti, luotte eripuraa ja 

estätte tai suljette lähetyskanavan, jonka kautta vastaanotatte viestini. Koska kansani keskuudessa ei ole 

yhtenäisyyttä eikä rakkautta, olette etääntyneet armon lähteestä. Ette nimittäin voi vakuuttaa Minulle, että 

rakastatte Minua, jos ette tee niin lähimmäisillenne. 

63 Laini ovat oikeudenmukaisia, ja yhdenkin lain noudattamatta jättäminen riittää siihen, että maailma 

menettää rauhansa. Minun lakini ovat suuremmat ja paljon hienovaraisemmat kuin oletitte. Siksi teoilla, 

joita ihmiset ovat tehneet ihmiskunnan alusta lähtien, on yhä vaikutusta ja ne leviävät kuin pyörremyrsky, 

joka saavuttaa teidät. 
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64 Kansakunnat eivät ole mitään muuta kuin ihmisten tekemiä rajauksia. Kansakunnat, uskonnot, 

suuret ja pienet ryhmät ovat lakieni ulkopuolella, koska ne eivät tunnista toisiaan, ne tuomitsevat vieraita 

tekoja, joiden tuomitseminen ei ole heidän tehtävänsä. Kullakin niistä on itsessään paljon parannettavaa, 

yhtä paljon tai enemmän kuin mitä se havaitsee naapurissaan olevan vikaa. 

65 Ihmiset puhuvat laeista, mutta he eivät kanna niitä sydämessään, he eivät tunne niitä eivätkä 

noudata niitä. Hengen heräämisen aika on tullut. Aion kiillottaa sydämet, jotka ovat kuin kiviä, sillä ne 

eivät loista niin kuin niiden pitäisi - nimittäin kuin jalokivet, joita niiden Luoja rakastaa. Kuinka vähän 

onkaan niitä, joilla on todellista arvoa, mutta kärsivällisyyteni on mittaamaton. Minä olen Mestari, joka 

ikuisesti opettaa, kiillottaa ja täydellistää sieluanne. 

66 Älkää ottako ihmistä täydellisyyden esikuvaksenne, vaan etsikää Isää esikuvaksenne, ja älkää 

lannistuko, kun koette jonkun veljistänne tekevän pahaa. Älkää antako uskonne heikentyä, sillä te kaikki 

putoatte joskus pitkällä sovituksen matkalla ja nousette jälleen ylös; joskus teidän on jopa tarpeen aloittaa 

matka alusta. Nouse ja tartu tahtoon elää minussa. Jos teiltä puuttuu voimaa ottaa vastaan elämän taistelu, 

ottakaa se minulta ja nojatkaa Isäänne. 

67 Miksi olette antaneet rakkauden lähteen, jonka olen asettanut teihin, kuivua? Ettekö tiedä, että 

rakkaus on elämä ja pelastus? Puhukaa rakkauden sanoja, levittäkää käskyjäni ja tuntekaa voimani, sillä 

tulette tietämään, että olen tullut antamaan kaikki kykyni Hengelle, ja mitä enemmän työskentelette, sitä 

vahvempia teistä tulee. 

68 Olen tullut opettamaan teitä ja haluan myös parantaa teitä. Tunnette itsenne tunkeutumalla 

sisimpäänne. Älkää uskoko, että olette edistyneet suuresti, jos ette ensin opi antamaan anteeksi ja 

rakastamaan. Teidän on oltava vilpittömiä ja harjoitettava nöyryyttä, sillä vain silloin voitte tuntea 

olevanne hengellisten lahjojenne mestari, kykenevänne tekemään suuria tekoja ja kulkemaan kaikkialle. 

Silloin mikään este ei pysäytä sinua, ja kaikki vaara katoaa. Pystytte laskeutumaan pimeyteen ettekä joudu 

hämmennykseen, vaan päinvastoin, silloin loistatte kirkkaammassa valossa ja pystytte pelastamaan ne, 

jotka siellä asuvat. 

69 Olen aikojen alusta lähtien ilmoittanut teille nämä käskyt: "Rakasta Jumalaa koko sydämestäsi ja 

koko sielustasi" ja "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". - Näiden lakien noudattaminen, jotka 

kaksinaisuudessaan muodostavat yhden kokonaisuuden, täyttäisi tämän maailman ilolla, rauhalla ja 

onnellisuudella. Kun ymmärrätte, että ihminen on kärsinyt ja menettänyt suuntaa, koska hän ei ole 

noudattanut näitä lakeja, tunnette rohkeutta aloittaa uusi elämä ja ymmärrätte, että sisäisessä 

maailmassanne ja myös lähimmäistenne kanssa on paljon tehtävää. 

70 Rakkaus kykenee sytyttämään uskon yhdessä hetkessä, yhdistämään ihmisiä, herättämään heissä 

monia kykyjä, jotka ovat vielä nykyäänkin uinuvia, antamaan uutta valoa ruumiin ja hengen silmille. Kun 

teillä on rakkautta sydämessänne, teillä on taivas sisällänne. 

71 Kun maailma rakastaa, siihen laskeutuu rauha, valtakuntani ja läsnäoloni on jokaisessa hengessä, 

ja te olette valmiita nauttimaan hengellisestä elämästä, jossa saavutatte täydellisen onnen. 

72 Kuinka monta kertaa teidän on palattava maan päälle saadaksenne ruumiin, jonka kautta 

maailmalle tuomanne viesti paljastuu yhä selkeämmin? Salli sielusi kokea ja nauttia keväästä kuin kuikka 

tässä elämässä ja löytää pyhiinvaelluksellaan kokemuksen, joka on tarpeen palataksesi luokseni. Kun 

rikkaat keräävät aarteita, jotka ovat aivan liian katoavia, te keräätte kokemusta, todellista tietoa. 

73 Haluan, että luotte koteja, jotka uskovat ainoaan Jumalaan - koteja, jotka ovat temppeleitä, joissa 

harjoitetaan rakkautta, kärsivällisyyttä ja itsensä kieltämistä. Niissä teistä tulee lasten opettajia, joita 

ympäröitte hellyydellä ja ymmärryksellä, ja te valvotte heitä ja seuraatte kaikkia heidän askeleitaan 

myötätuntoisesti. Valuta rakkauttasi sekä niille, joilla on kauneutta, että niille, jotka ovat näennäisen 

rumia. Kauniit kasvot eivät aina heijasta yhtä kaunista sielua. Toisaalta näennäisen rumien olentojen 

takana voi olla sielu täynnä hyveellisyyttä, jota sinun tulisi vaalia. 

74 Rukoilkaa nöyrästi ja antakaa Tahtoni tapahtua teille, sillä se, mitä pyydätte, ei aina ole 

oikeudenmukaista, jaloa ja hyvää. Silloin annan sinulle sen, mikä on sinulle hyväksi, jotta sinulla olisi 

rauhallinen ja onnellinen elämä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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