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Sissejuhatus  
Selle V köite sissejuhatuseks olgu juhendi 123 salmid 1-10, milles Kristus räägib oma Vaimu tööst: 

1 Minu Sõna voolab teie peale ammendamatult. Mina olen Kristus, kes elasin inimeste seas Teisel 

ajastul ja kes tulen taas alla teie juurde, et anda tunnistust endast, täites oma tõotust ja oma Sõna; tol ajal 

kinnitasin ma oma tegudega Seaduse, mille Isa dikteeris Moosesele, kes ei tegutsenud oma ega inimeste 

tahte järgi, vaid Igavese tahte järgi; seepärast ütlen ma teile, et kui ma ei tühistanud seda, mida Mooses 

rääkis, siis ei tühistata ma ka nüüd seda, mida ma õpetasin teile Jeesuses. 

2 Ma olen teiega, sest seda ma lubasin ja kuulutasin oma jüngritele, kui nad mind ühel korral 

ümbritsesid ja nad küsisid minult niimoodi: "Meister, Sa ütlesid, et Sa lahkud, kuid pärast seda Sa tuled 

tagasi. Ütle meile, millal see saab olema?" Ma nägin, et nende lihtsus ja teadmistevajadus panid neid 

uurima oma Issanda salajasi nõuandeid. Sellegipoolest rääkisin Ma neile armastavalt: "Tõesti, see päev ei 

ole enam kaugel, mil Ma tulen tagasi inimeste juurde", andes neile mõista, et Minu kohalolek on siis 

Vaimus, ja samal ajal kuulutasin neile märke, mis kuulutavad Minu järgmist tulekut. Need märgid oleksid 

sõjad, kaos ja suured kannatused kogu maa peal. Aga tõesti, ma ütlen teile, just selline, keset kaost, oli 

Minu tulek sel ajal. Siin ma olen, teie, inimesed, valguse ja rahu sõnumiga teie hingele, millest ma teen 

nüüd (vaimse) laeka, kuhu kõik usklikud inimesed, kes tahavad end päästa, sisenevad, kus inimkond saab 

varjupaika leida. See laegas rajatakse kindlalt nende usu, lootuse ja armastuse kaudu, kes mind järgivad, 

ning see sarnaneb vaimselt sellega, mis usaldati Noa käsutusse, kui loodusjõud vallandusid. 

3 Millisel ajal te elate? Mõelge selle üle ja olge teadlikud, et ma olen andnud teile oma õpetuse 

kolmel ajastul. Esimene oli seaduse, teine armastuse ja kolmas, mis on praegune, vastab tarkusele. 

4 Üks Vaim, mis on Minu, on alati olnud teiega. Aga kui ma olen seda ilmutanud kolmes erinevas 

faasis, siis pidage meeles, et vormid, milles ma ennast kogu loodu juures ilmutan, on lõpmatu ja samal ajal 

täiuslik. 

5 N Esimest korda saite teada Isa kui kohtuniku ja seaduste andja. Teisel ajal tegin "Minu Sõna" 

Jeesuses inimeseks ja Tema Sõna rääkis jumalikku tõde. Kristus on "Sõna", seesama, kes ütles inimestele: 

"Kes tunneb Poega, see tunneb Isa". Nüüd olete kolmandal ajal, mil ma valan teie peale oma tarkust. 

6 Oma lubaduse täitmiseks olen Ma tulnud vaimus, sümboolsel "pilvel", mille teie hinged 

moodustavad, kui nad on Minu juurde üles tõstetud, ja Ma ehitan tõelist templit inimeste südamesse. 

7 Kui te kuulete Mind nende häälekandjate kaudu, siis ärge arvake, et Minu Vaim asub selles 

väikeses ja ebapuhtaimas kehas. Ma olen teile juba öelnud, et see on teie intellektiorgan, millele laskub 

Minu valguse kiir, mis on jumalik inspiratsioon, mis on tarkus ja armastus. 

8 Mõistke selle kommunikatsiooni imet ja mõistke, et nende harimatute olendite mõistmisorgani ja 

nende huulte kaudu tuleb sõna, mis valgustab teadmatuid ja 

patune, nii et ta rajab tema südamesse Jumala väärilise kodu ja annab talle usu võtme, mis avab värava 

tarkusele. 

9 Ma ootasin lõpmatu kannatlikkusega aega, mil teie hinge areng võimaldaks teil mõista Minu 

suhtlust hääle kandja meeleorgani kaudu, et valmistada ette täiuslikku ühinemist Minu Vaimu ja teie 

Vaimu vahel. 

10 See on põhjus, miks hääle kandja ütleb Minu Sõna, ilma et tema aju väsiks või tema kurk kähedaks 

muutuks. Sest mina olen see, kes liigutan neid huuli, et lasta oma kutsungil jõuda inimesteni. Ma kutsun 

neid puhkama elupuu varjus ja sööma igavese elu vilju.  
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Juhend 111  
1 Avage mulle oma südame uksed, inimesed! Ma olen näinud, kuidas elu katsumused teid 

piitsutavad nagu tormituul; ma olen näinud, kuidas haigus tungib teie koju ja viletsus võtab teid enda alla. 

Ma tulen, et tuua teile rahu. 

Ah, armastatud inimkond, kui te teaksite, kui kergesti te leiaksite oma pääste, kui teil oleks hea tahe! Üks 

palve, üks mõte, üks sõna oleks piisav inimeste, rahvaste ja rahvaste lepitamiseks, kuid inimesed otsivad 

oma konfliktide lahendamist teiste vahenditega. Kõik peale Kristuse käitumise on paljude inimeste moto; 

kõik peale Tema õpetuse praktiseerimise - ja siin on tagajärjed! 

2 Mida te saate oma töödelt oodata, kui neis ei ole õiglust, armastust ja halastust? Kas need ei ole 

need õpetused, mida Jeesus teile andis? Tõesti, ma ütlen teile, et armastus, õiglus ja halastus ei ole 

vastuolus teie ajastu eluviisiga, vaid need on vaimselt arenenud olenditele omased voorused. 

3 Kui ma näen inimesi, kes on sattunud sõdadesse ja tapavad üksteist maailma aarete pärast, siis ei 

saa ma muud, kui võrrelda inimkonda ikka ja jälle väikeste lastega, kes võitlevad asjade pärast, millel ei 

ole mingit väärtust. Lapsed on ikka veel inimesed, kes võitlevad väikese võimu või väikese kulla pärast. 

Mida tähendavad need valdused teiste inimeste vooruste kõrval? 

4 Inimene, kes lõhestab rahvaid, külvates nende südamesse vihkamist, ei ole võrreldav inimesega, 

kes pühendab oma elu ülesandele külvata kõikehõlmava vendluse seemneid. See, kes põhjustab kannatusi 

oma vendade seas, ei ole võrreldav sellega, kes pühendab oma elu sellele, et leevendada oma ligimeste 

kannatusi.  

5 Iga inimene unistab troonist maa peal, kuigi inimkond on algusest peale kogenud, kui vähe on 

troon maailmas väärt. 

6 Ma olen teile lubanud koha Minu kuningriigis, kuid väga vähesed on seda nõudnud, ja seda 

seetõttu, et inimesed ei taha mõista, et taevaste kuningate kuninga väikseim alane on suurem kui kõige 

võimsam maapealne monarh. 

7 Inimesed on veel väikesed lapsed; kuid suur külastus, mis on tulemas nende peale, paneb nad nii 

lühikese aja jooksul nii palju kogema, et nad lähevad peagi sellest lapsepõlvest üle küpseks ja siis, 

varustatuna kogemuste viljadega, hüüavad nad: "Jeesusel, meie Isal, oli õigus, lähme Tema juurde." 

8 Teie pattude eest ohverdatud Talle räägib teile praegu ja Tema sõna on armastus ja andestus. 

Kuuendas peatükis avatakse jumaliku õiguse raamat, sest Talle on kõik selle pitserid lahti päästnud. 

9 Varsti saabub aasta 1950 ja see ilmutuse vorm lõpeb; kuid kuues pitser ei ole seega suletud, vaid 

jätkab oma aja lõpuni, mil seitsmes pitser avatakse. 

10 Ma tahan, et inimkond valmistuks sel ajal nii, et kui viimane pitser lahti lastakse, oleksid inimesed 

teadlikud ja valmis kuulama ja mõistma uute ilmutuste sisu. Ma tahan, et rahvad ja rahvused muutuksid 

sisemiselt tugevaks, et nad suudaksid vastu pidada nende päevade kibedusele. 

11 Ma nimetan õnnistatuks neid, kes suudavad taluda nende aegade katsumusi, ja ma premeerin neid 

nende visaduse ja usu eest Minu jõusse, määrates nad uue inimkonna vanemateks. 

12 Inimeste patud kustutatakse ja kõik ilmub nagu uus. Valgus täis puhtust ja neitsilikkust valgustab 

kõiki olendeid, uus harmoonia tervitab seda inimkonda, ja siis tõuseb inimeste vaimust armastuse hümn 

oma Issandale, mida Ta on nii kaua oodanud. 

13 Ema Maa, mida tema lapsed on algusest peale rüvetanud, hakkab taas kaunistama end oma kõige 

ilusama piduliku rüüga, ja inimesed ei hakka teda enam kutsuma "pisarate valla" ega muutma teda vere ja 

pisarate väljaks. See maailm saab olema nagu väike pühamu keset universumit, kust inimesed tõstavad 

oma vaimu lõpmatuse poole liidus, mis on täis alandlikkust ja armastust oma Taevase Isa vastu. 

14 Minu lapsed saavad Minu Seaduse oma vaimule ja Minu Sõna oma südamesse sissepressitud, ja 

kui minevikus leidis inimkond rõõmu kurjast ja naudingut patust, siis nüüd ei ole tal muud ideaal kui 

headus, ega tunne ta suuremat rõõmu kui Minu teel käimine. Kuid ärge arvake, et inimene loobub seetõttu 

oma teadusest või tsivilisatsioonist ja tõmbub (üksildastesse) orgudesse ja mägedesse, et elada primitiivset 

elu. Ei, ta saab siiski nautida selle teaduspuu vilju, mida ta on nii suure huviga hooldanud, ja siis, kui tema 

vaimsus on suurem, siis on ka tema teadus suurem. Aga aja lõpu poole, kui inimene on läbinud kogu selle 

tee ja napsanud puu otsast viimase vilja, mõistab ta oma tegude tühisust, mis varem tundusid talle nii 

suured, ning ta mõistab ja tunneb Vaimset Elu ja imetleb selle kaudu Looja tööd nagu kunagi varem. 
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Inspiratsiooni kaudu saab ta suuri ilmutusi ja tema elu saab olema tagasipöördumine lihtsuse, 

loomulikkuse, spirituaalsuse juurde. See päev saabub alles mõne aja pärast, kuid kõik Minu lapsed näevad 

seda. 

15 Nüüd peaksite astuma sammu edasi, et teie vaim ei peaks kurtma, et olete elanud viljatut elu. 

16 Ma olen teile rääkinud tulevastest aegadest. Minu sõnad ei tohi teid võõrandada, sest tõesti, ma 

ütlen teile, homme elavdavad nad usku ja sütitavad lootust paljude südames. 

17 inimkond, mul on võim, et teha teie patt armastuse kaudu olematuks ja teid päästa. Ma ei peatu 

vaatamast teie plekke ja isegi kui ma leian teid maailma mülkasse eksinud olevat, vabastan ma teid sellest, 

et teha teid Minu apostliteks. 

18 Inimkonna seas elab osa neist sajast neljakümne neljast tuhandest, keda Mina olen märkinud. Need 

Minu sulased on laiali üle kogu maailma, täites ülesannet palvetada rahu eest ja töötada inimeste vendluse 

nimel. Nad ei tunne üksteist, kuid - mõned intuitiivselt ja teised selle ilmutuse kaudu valgustatuna - 

täidavad oma saatust, et valgustada oma vendade teed. 

19 Need, keda Minu armastus märgistab, on osaliselt lihtsad inimesed, kuid on ka neid, keda 

maailmas austatakse. Neid saab ära tunda ainult nende elus, nende töödes, nende mõtteviisis ja jumalike 

ilmutuste mõistmises peituva vaimsuse järgi. Nad ei ole ebajumala kummardajad, fanaatikud ega 

hoolimatud. Näib, et nad ei praktiseeri mingit religiooni, kuid ometi on nende vaim ja nende Issanda vahel 

sisemine aukartus. 

20 Need, kes on märgistatud Püha Vaimu valgusega, on nagu päästepaadid, on valvurid, on nõuandjad 

ja kaitsjad. Ma olen andnud neile vaimus valgust, rahu, jõudu, tervendavat palsamit, võtmeid, mis 

nähtamatult avavad kõige vastumeelsemaid uksi, relvi, millega võita takistusi, mis on teistele ületamatud. 

Ei ole vaja, et nad esitleksid maailmale tiitleid, et lasta oma võimetest teada. Nad ei tunne teadusi ja on 

vaesed maiste hüvede poolest, kuid ometi suudavad nad oma eluteel palju head teha. 

21 Nende rahvahulkade seas, kes on saanud Minu Sõna, on paljud tulnud ainult oma missiooni 

kinnitamiseks, sest neile ei antud nende vaimseid andeid ega usaldatud missiooni maa peal. Tõesti, ma 

ütlen teile, et valgus, mida iga vaim omab, on see, mille ta on omandanud oma pika arengutee jooksul. 

22 Õndsad on need, kes täidavad oma vaimset ülesannet Minu armastusest inspireerituna, ja 

õnnistatud on need, kes neid jäljendavad, sest nad saavutavad vaimse küpsuse, mis neil on. 

23 Kui palju kordi püüdsid teisel ajastul need lihtsad inimesed, kes kuulsid Jeesuse Sõna, ja haiged, 

kes pöördusid Tema poole, teha suuremaid imesid kui Minu jüngrid, ilma et nad kuuluksid Minu apostlite 

hulka. 

24 Otsige innukalt (oma arengutee) eesmärki, kõik tulge Minu juurde usu, halastuse ja alandlikkuse 

teel, ja te kõik tunnete end võrdselt vääriliselt oma Isa ees. 

25 Uue päeva koidikul on teie vaim pöördunud ülespoole, et tänada Isa. 

26 Tulge jälle õppima Minult, teie, jüngrid ja algajad, hoidke Minu Sõnu sügavalt endas, et 

katsumuste aeg ei tabaks teid ettevalmistamata. Ma ei taha näha teid kui habrast paati tormavas meres. 

27 Uuendamist palun ma oma rahvalt, et kui te vabanete kasutusest ja kurjusest, siis võite kasutada 

Minu õpetusi ja samal ajal tõestada, et see on Tõe Vaim, mida te kuulete. Mõistke, et nüüd peate need 

plekid meeleparanduse ja alandlikkuse kaudu ära pesema ning andma tunnistust Minu tõe kohta armastuse 

tegude kaudu. 

28 Kasutage tõde alates esimestest sammudest sellel teel, olgu see siis kõnes või tegudes. Valedes 

puudub jumalik olemus, seetõttu ei veena nad kunagi. 

29 Ma puhastan need suupillid, enne kui ma ennast nende kaudu teatavaks teen, et ainult nemad 

saaksid teile tõde kuulutada. Kui mehed teid homme solvavad, seades selle Sõna kahtluse alla, sest see on 

edastatud ka naiste huulte kaudu, siis ärge laske end hirmutada. Te ütlete neile, et Ma ei valinud oma 

jüngrid soo või klassi järgi ning et Minu kuulutuse jaoks piisab avatud meelest ja kuulekatest huultest, et 

väljendada nende kaudu Minu inspiratsiooni. 

30 Ärge kartke neid, kes teid otsivad, isegi kui te kogete neid kui uurijaid või teie tegevuse hukkajaid. 

Tunnistage neis alati hinge, kes otsivad valgust. 

31 Kes võiks eraldada lammast, kes armastab Mind tõeliselt? Iga Minu töötaja lihtsuse taga, mis on 

inimese pilgu eest varjatud, on ingel, kes valvab iga tema sammu üle. 
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32 Ma ütlesin teile, et teiega võideldakse ja et - kui tahate, et tõde paistaks - peate olema lahingus 

vaprad ja andestama kõik solvangud, mida teile võidakse teha, ning et te ei tohi lasta pahameelel anda teile 

relvi, mida te ei tohiks kasutada. 

33 Kui te oskate andestada ilma kiitlemiseta, siis võidate lahingu. Kui teid pannakse proovile, siis 

palvetage ja ma teen üllatavaid tegusid, mis ületavad igasugust teadust, mis panevad uskmatud südamed 

värisema. 

34 Sellega juhin teie tähelepanu juba ette katsumustele, mida peate läbi elama. Aga et teid ei üllataks, 

olge alati valmis. 

35 Olge vastuvõtlikud Minu inspiratsioonidele ja ärge käituge nagu need paadunud südamega 

inimesed, kes ootavad, et elu löögid nende vigu parandaksid. Ma ütlen teile, et ka teie seas on valu ja 

surm, ka nemad räägivad teile. 

36 Nüüd on aeg, et iga vaim saaks endale selgeks, millises ajastus ta on, et ta saaks alustada ja täita 

ülesannet, mille ma talle olen usaldanud. 

37 kui palju valu sa oled põhjustanud sinu jaoks, kuid ma armastan kõiki ja annan kõigile nende 

päästmise vahendid, kuni nad tulevad Minu juurde. 

38 Eelija on aidanud Mind kolmanda ajastu taastamistöös. Täna ei näe te teda enam kehastatuna nagu 

minevikus, kes rändab mööda radu, valmistades inimeste meelt ette, et pakkuda Minu Jumalikkusele 

kummardust. Te tajute tema kohalolekut ainult vaimus ja tema suurt võitlust inimkonna päästmiseks. 

39 Ma ootan teid kõiki pärast seda, kui olete täitnud oma ülesande, milles teil on see hea Karjane teie 

teejuhiks. 

40 Kas te ei ole tajunud tema siirust, armastust ja tema ohvrimeelsust teie heaks igal ajal? Kas te ei 

tõuse üles ja ei ületa takistusi, et jõuda eesmärgini, ülistades Eelija ja ülistades oma Issandat? 

41 On kirjutatud, et te näete Mind tulemas teie juurde suure majesteetlikkusega. Paljud on näinud 

Mind vaimse näoga, kuid ei ole suutnud mõista tööd, mida Ma inimeste seas teen. Aga kui teilt küsitaks: 

"Keda te kuulete ja miks te olete maailmast ära pöördunud?", mida te vastaksite? - Räägi tõe järgi, ära eita 

seda, mida oled näinud, ära tee nii nagu Peetrus, öeldes, et sa ei tunne seda tööd, sest sa ei saa varjata 

märki, mis on sinu vaimus ja mis eristab sind, ilma et sa suudaksid seda vältida. 

42 Ma tean, et hoolimata tõenditest, mis ma teile olen andnud, pöörduvad paljud teist Minule selga, 

sest kardavad, et neid mõistetakse kohut ja nad tuuakse kohtu ette. Aga kui teie, kes te olete Mind kuulnud, 

vaikite, kes kaitseb Minu asja? Aga ma koolitan neid, kes, ilma et nad teaksid Minu õpetusest, uurivad 

seda, kui selle üle tuleb kohut mõista, ja leiavad selle õigeks ning kaitsevad (kohtus) Minu rahvast. 

43 Kui te tahate olla Minu töötajad, peate võtma Minust eeskuju ja nõustuma katsumustega, mis 

peavad tulema, sest need on Minu poolt ette nähtud. Aga kui te sisenete sellesse aega, ärge sattuge 

segadusse ja ärge unustage, et ma olin teile seda kõike teatanud. Siis tunnete ära Minu väe ja Minu 

õigluse, ja kui te kahtlesite Minu Sõnas, siis avastate, et Ma olen teid ette valmistanud, et te ei üllatuks ja 

et nende katsumuste keskel tunneksite ära Minu lõpmatu armu ja halastuse teie vastu. 

44 Te olete omistanud inimestele suurt jõudu ja kahtlenud Minus. Varsti toimuvad sündmused, mis 

tõestavad teile, et kõik allub Minu Tahte ja kõik allub Minu Seadustele. Ma tahan, et te oleksite sel ajal 

puhtad ja teie ainus püüdlus on valgustada oma kaasinimesi Minu õpetusega. Mõelge, et te oleksite võinud 

muuta selle maailma paradiisiks, kui te oleksite järginud Minu seadusi. Teie elu oleks võinud olla teie 

Jumala igavene ülistus. Kuid te saate ikka veel heastada oma üleastumisi ja õnnistada jätkuvat võimalust, 

mille ma teile annan, et naasta heale teele. 

45 Armastage, et teid armastataks. Andke andeks, et te saaksite andeksandmise vääriliseks. Olge 

valmis kummardama nende ees, kes on olnud teie sulased, et te saaksite end alandlikkuses proovile panna. 

46 Olge Minu sulased ja ma ei alanda teid kunagi. Pidage meeles, et ma ei ole tulnud kuningana ega 

kanna skeptrit ega krooni. Ma olen teie seas kui alandlikkuse eeskuju ja veelgi enam, kui teie teenija. 

Paluge Mind ja Ma annan teile, käsutage Mind ja Ma kuuletun, et anda teile veel üks tõend Minu 

armastusest ja alandlikkusest. Ma palun vaid, et te tunnustaksite Mind ja täidaksite Minu tahet, ja kui te 

kohtate takistusi oma kohustuste täitmisel, siis palvetage ja võitu Minu nimel ja teie teeneid on rohkem. 
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47 Kui te ei saa läheneda kannatavale inimesele, et teda hooldada ja lohutada, siis palvetage ja teie 

vaim jõuab temani ning sel viisil saate täita oma õnnistatud missiooni. Tugeva pärast saavad hooletud abi 

ja õiglase mehe pärast päästetakse rahvas. 

48 Kui palju aega on möödunud sellest päevast, mil Ma andsin teile teada, et Minu kuningriik on 

lähenemas inimkonnale, kuni tänase päevani, mil te Mind kuulete; kuid te ei ole uskunud ega kuuletunud 

Minu sõnadele, ja iga päev, mis möödub, toob teid lähemale lõpule! Mida teete, kui see periood lõpeb ja te 

ei ole kasutanud võimalust töötada oma vaimu heaks? Sellegipoolest ütlen ma teile jätkuvalt, et ma ootan 

teid ja et minu kannatlikkus on lõputu. Aga ma tahan, et te mõistaksite Mind, et te saaksite halastust enda 

vastu. 

49 Ma olen andnud teile iga maise eluga uue keha ja valgustanud teie vaimu, et te saaksite alustada 

oma võitlust, ja ma ütlen teile, et te ei tohi karta jätta oma (hinge)rõiva riideribasid või südametükke, sest 

ainult need teened avavad teile värava ja viivad teid igavesse koju. 

50 Te olete imestanud imede üle, mida ma Teisel ajastul tegin; kuid kui te mõtlete, siis mõistate, et 

need ei ole maailmas lakanud toimumast - mõned neist on materiaalses vormis, teised aga inimeste hinges. 

51 "Kurdid kuulevad": need on need, kes, olles vaigistanud oma südametunnistuse hääle, on täna 

kuulanud Minu sõnu, mis on tunginud nende südamesse ja ajendanud neid meeleparandust tundma ja head 

otsustama, ning nende hing on nüüd päästmise teel. 

52 Lame mees on terveks saanud ja järgib mind täna: See on see laps, kes oli vaimse teelt kõrvale 

kaldunud, halvatud ja võimetu minuga kohtuma, ja kes täna, olles kuulnud Minu Sõna, on tervenenud ja 

valmistub vabanema ahelatest, mis teda sidusid, et olla Minuga. 

53 Ja pimedad on näinud: Pärast pimedust ja letargiat, milles see inimkond elas, ilma soovita vaadata 

kaugemale sellest, mis teda ümbritses, olen valgustanud seda uue päeva valgusega, et näidata talle 

võitluste ja katsumustega täidetud teed, kus Minu Vaim teeb ennast teatavaks ja on nähtav, nii et kõik, 

ilma eranditeta, võiksid Mind ära tunda. 

54 Isegi surnud on üles tõusnud: Kui vähesed teavad, kuidas jääda armu sisse ja elada minuga 

ühenduses. Neile, kes on "surnud" armule, olen andnud tagasi usu, lootuse, et äratada nad uuele elule, kus 

nad on näinud maailma, mis on täis lõpmatuid üllatusi, mida nad ei suuda mõista, ja kus kõik on jõudu, 

tervist ja rahu. 

55 Need on need, kes on Mind sel ajal ära tundnud, kuid Ma ütlen teile: Kui pärast 1950. aastat on 

Minu Sõna lõppenud ja uued rahvahulgad tulevad teie juurde, siis äratage nad üles ja õpetage neid nii, 

nagu Ma olen teid õpetanud. Ma annan teile suure volituse, et te saaksite jätkata uute usklike usu 

julgustamist. 

56 Ärge kahelge Minu Sõnas sellepärast, et Ma olen kasutanud patuseid mehi ja naisi. Andke mulle 

õige mees ja ma räägin teiega tema kaudu. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma ei leia inimeste seas puhtaid ja 

täiuslikke hingi, ja Minu kuulutus peab toimuma praegusel ajal, hoolimata inimlikust materialismist ja 

ebatäiuslikkusest. Isegi kui neil siinsetel olenditel ei ole inglite puhtust või patriarhide laitmatut voorust, 

olen ma neid pikka aega ette valmistanud, olen valinud nende vaimu ja puhastanud nende kehakesta, ja 

nende esivanemad on põlvest põlve puhastanud end. Kes suudab tungida Minu sisemiste nõuannete sisse? 

Minu Töö on lõpule jõudmas, ja kui ma olen andnud teile oma viimase Sõna, siis kasutate ja toidate end 

selle jumaliku sisuga, teie ja kõik need, kes otsivad Kolmandat Testamenti. 

57 Palvekoda ei ole ainus koht, kus te peaksite mõtisklema ja praktiseerima Minu õpetust, vaid igas 

kohas. Ma ei õpeta teid mitte ainult selles maailmas elama, vaid valmistan teid ette ka vaimseks eluks, mis 

ootab teid ja millel ei ole lõppu. 

58 Vaata ja palveta, sest sa ei tea, millal ma kutsun su südant, et anda talle inspiratsiooni ja panna teda 

kasutama inimeste seas neid vaimseid andeid, mida ma olen talle andnud. 

59 Väsinuna tulete te eluteed käies ja olete palju kannatanud. Puhake Minu majas, istuge Minu laua 

ääres ja jooge seda veini. Homme peate te jätkama oma eluteed, kuid te tunnete kogu oma olekus uut 

jõudu, mis aitab teil jõuda oma teekonna lõppeesmärgini. 

60 Ma usaldan teile mõned suured "maad", mida tuleb harida, ja on oluline, et teil oleks piisavalt 

jõudu, et te ei laguneks selles töös. Igaüks teist peab olema hoolas tööline sellel "põllumaal", kus te õpite 

külvama, hooldama ja lõikama, julgustatuna Minu jumalikest õpetustest. See on arm, mille Ma teile 
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praegu annan, kui kõige väärtuslikuma võimaluse, mille Minu armastus teile annab, et omandada teeneid, 

mis toovad teid Minule lähemale. 

61 Ära jookse enam maailma naudingute või kergemeelsuste järele. Järgige ideaali, et muuta oma elu 

laitmatuks, sest ma annan teile rahulolu, mis on teie südamele stiimuliks kogu teie eksistentsi jooksul. 

62 Mõistke, et maailmas on palju viletsust ja valu. Igal sammul võite leida neid, kes vajavad lohutust, 

armastust, tervendavat palsamit ja õiglust. Avage oma süda igale valule. Muutuge kaastundlikuks, et 

saaksite kuulda nende kaebusi, kes nutavad, ja arendage intuitsiooni, et saaksite kaasa tunda neile, kes 

vaikivad ja varjavad oma kannatusi. 

63 Ärge käituge vaeste suhtes nagu isandad, sest keegi ei peaks end tundma Jumalana, Kuningana või 

Isandana, kui ta ei taha näha end alandatuna nende ees, keda ta on alandanud Minu õigluse päeval. 

64 Ärge pöörduge ära nende eest, kes oma meeleheites teotavad mind või teid. Ma annan teile tilga 

oma palsamit nende eest. 

65 Olge valmis andestama igaühele, kes teid selles, mis on teile kõige kallim, haavab. Tõesti, ma 

ütlen teile, et iga kord, kui te annate siiralt ja tõeliselt andeks ühes neist katsumustest, on see järjekordne 

etapp, kuhu te jõuate oma vaimsel arenguteel. 

66 Kas te siis tunnete pahameelt ja keeldute andestusest neile, kes aitavad teil Minule lähemale tulla? 

Kas sa loobud vaimsetest rõõmudest, võttes Minust eeskuju, ja lubad vägivallal pimedaks muuta oma aju, 

et iga lööki tagasi anda? 

67 Tõesti, ma ütlen teile, et see inimkond ei tea veel andestuse jõudu ja selle imetegusid. Kui nad 

usuvad Minu Sõnasse, veenavad nad end selles tões. 

68 Armsad inimesed, ma jätan teile vee, mis kustutab janu ja ravib iga kurja. 

69 Ma tulen otsima südameid, et elada neis, nii et nad, kui nad kuulevad Minu Sõna, tunneksid ära 

oma vaimse missiooni. Ma tahan, et te õpiksite palvetama, rääkima oma taevase Isaga, peegeldades ja 

tundes seda, mida te tahate mulle edastada, selle intiimsuse ja tõepärasusega, millega Jeesus teid õpetas. 

Aga ärge tehke nii nagu need, kes iga päev kordavad ikka ja jälle: "Su tahe, Issand, olgu sündinud, nii maa 

peal kui ka taevas", ja kes tegelikult ei tea, mida nad räägivad, sest tegelikult ei ole nad üldse nõus Minu 

tahtega! 

70 On saabunud aeg, et inimesed tõuseksid üles ja rakendaksid Minu jumalikke õpetusi. Seepärast 

olen ma teid kutsunud üles lihtsustama oma elu ja vabastama oma südamed materiaalsetest soovidest. 

71 Minu õpetuse praktiseerimine on tagasipöördumine möödunud aegade lihtsa elu juurde, kuid samal 

ajal on see samm edasi vaimse teadmise vallas. 

72 Selle aja valituid ei valitud juhuslikult; iga Minu lapse jaoks on valikul jumalik põhjus. Selleks, et 

te saaksite täita ülesannet, mille jaoks te juba enne maa peale tulekut määratud olite, ja et aidata teil seda 

täita, annan ma teile selle teada oma juhiste kaudu. 

73 Kas te ei ole kogenud, kui palju ma olen teid proovile pannud, et anda teie usule terast ja jõudu? 

Kas te ei tunne kustutamatut janu jõuda ja tunda vaimset? Kas te ei ole tundnud rõhumist ja õhupuudust 

(vaimses) atmosfääris, mis maailma ümbritseb? Kas te ei märka - veel teadmata "miks" - kuidas te 

põgenete saastast? Kõik need märgid tõestavad, et teid on määratud vaimne ülesanne, mis on tähtsam kui 

kõik muud ülesanded, mida te maa peal täidate. 

74 Hing tahab elada, ta otsib oma surematust, ta tahab end puhastada ja puhastada, ta on näljane 

teadmiste järele ja januneb armastuse järele. Laske tal mõelda, tunda ja tegutseda, lubage tal kasutada osa 

teie käsutuses olevast ajast enda jaoks, et ta saaks selles avalduda ja end vabalt värskendada. 

75 Kõigest sellest, mis te siin maailmas olete, jääb pärast seda elu ainult teie hing. Kogugu ta voorusi 

ja teeneid ja hoidku neid endas, et kui saabub tema vabanemise tund, ei oleks ta vaene hing tõotatud maa 

väravate ees. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 112  
1 Ma olen vaimu toit, ma olen kõige, mida te vajate, omanik, ma olen valgus teie arenguteel. 

2 Ma soovin, et te tunneksite Mind. Kunagi olin ma teie seas inimesena; täna tulen ma vaimus, et 

näidata teile, et ma olen tõesti oma lastes ja et ma võin rääkida nende mõistmisorgani kaudu. Tulevikus 

jõuab teie vaimuni ainult Minu inspiratsiooni valgus. Kuid igas vormis, mida Ma kasutan teiega 

rääkimiseks, on alati uus õppetund ja uus ilmutusetapp, mille Minu Vaim toob teie ette, et te saaksite Mind 

paremini tundma õppida. 

3 Vanuselt saavad inimesed Minust selgema ettekujutuse. Need, kes on tundnud Mind Kristuse 

kaudu, on tõele lähemal kui need, kes tunnevad Mind ainult Moosese seaduste kaudu. Seda Jumalat, keda 

inimeste massid järgisid ja kuuletusid Tema õigluse kartuses, otsiti hiljem Isa ja Meistrina, kui Kristuse 

armastuse seeme nende südames idanema hakkas. 

4 Tõesti, ma ütlen teile. Ma ei saada teile valu. Kas te olete näinud armastust, millega aednik oma 

aeda hooldab? Noh, te olete Minu jaoks nagu tohutu aed, kus ma vaatan teid nagu tulililli, roose või 

valgeid lillioone. Aga kui teie õied on suletud Minu armastuse kaste eest, siis on loomulik, et tunnete end 

nõrgana, kui tormituuled teid piitsutavad. Miks te siis arvate, et mina olen see, kes teid nuhtleb? On viga 

omistada teie kannatuste ja kibestumuse põhjus Mulle, sest isa tahab ainult oma laste õnne. 

5 Kui te mõistate, et te ei ole kooskõlas sellega, mis on loodud, ja Minu Seadustega, siis kahetsete, et 

süüdistate Mind oma õnnetustes, ja mõistate, et teie olite need valud ise tekitanud. 

6 Minevikus, kui inimkond ei olnud veel jõudnud tõelist Jumalat tundma õppida, nägid nad igas 

loodusjõus jumalat. Seetõttu ütlesid inimesed, kui need jõud vallandati, et see oli nende jumalate 

kättemaks, mõistmata, et nad ei suutnud end oma pattude pärast vallandunud elementide mõju eest päästa. 

7 Te säilitate ikka veel midagi nendest veendumustest, sest kui te näete või kuulete maavärinatest, 

tormidest või katkudest, mis inimesi, linnu või rahvaid piitsutavad, siis hüüate: "See on Jumala karistus." 

See on Jumala karistus. 

8 Ma olen teile sel ajal ilmutanud, et inimesel on võim looduse jõudude üle, võim, mida te ei olnud 

seni avastanud. Ma olen teile õpetanud, et igaüks, kes palvetab ja elab kooskõlas Minu seadustega, võib 

saavutada elementaarjõududega kuulekuse ja saada looduse poolt kuuldavaks. Kas see tundub teile 

hämmastav? Tuletage meelde, kuidas Jeesus andis teile oma õpetusnäidete hulgas ka selle, kuidas Ta 

allutas Looduse oma käsule. Ärge unustage, et kui Meister koos oma jüngritega Galilea merel paadiga 

sõitis, siis äkki vahutas see järsku üles. Kui Ta nägi oma apostlite hirmu, sirutas Ta oma käe välja ja käskis 

lainetel rahuneda ning nad kuuletusid kohe nagu kuulekad sulased. 

9 Tõesti, ma ütlen teile, et teil on veel palju, mida te peate neis näidetes uurima ja uurima, et mõista 

Minu uusi õpetusi. Piisab, kui te usute Minu sõnadesse, et saaksite tunnistada usu jõudu Minu seaduse 

täitmisel teie elu rasketel kriisiaegadel. 

10 Kui rõõmsad olid teie südamed, kui te palvetasite ühes neist katsumustest ja kogesite 

käegakatsutavalt Minu tõde. Usuga, spirituaalsuse ja alandlikkusega saavutate tõelise palve, mis takistab 

teil olla jätkuvalt muutuva maise saatuse ohvrid. Sest kui te elate kooskõlas seadustega, mis reguleerivad 

teie elu, siis on kõik, mis teid ümbritseb, teie teenistuses. Pidage meeles Minu õpetusi, mida ma teile nii 

suure armastusega inimliku mõistuse organi kaudu esitan. Kui Minu kiirgus asub hääle kandja meeles, 

muutub see Sõnaks, kaotamata seejuures oma jumalikku tähendust. See valgus, millest ma teile Teise 

ajastu allegoorias teada andsin, on majakas, mis juhib hinged päästesadamasse. Ma olen oma 

inspiratsiooni humaniseerinud, et kui te Mind kuulete, mõistate Minu ilmutuste sisu ja seda, kuidas Minu 

õpetusi ellu viia. Homme, kui see ühendus, mis mul teiega on olnud, lõpeb, jätkab Minu valgus inimeste 

vaimu valgustamist. 

11 Kui tol ajal valati Jumala Poja veri kõigi eest, siis nüüd on see Minu Vaimu valgus, mis laskub 

kogu lihale ja igale vaimule. 

12 Iga inimese sügavuses kõlab kellukese helin, mis ei lase sul uinuda. See on Minu hääl, mis kutsub 

teid palvetama, mõtisklema ja mõtisklema. Mõned peatuvad selle kutse peale ja lähevad sellele vastu; 

teised aga seisavad sellele häälele vastu, lastes oma materiaalse loomuse kõva kestal ilmsiks tulla. 

Seepärast, kui mõned kiirustavad tõelise elu juurde ärkama, siis teised on laisad. 
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13 Kui paljud teist, kes on kogenud Minu Sõna kuulmise armu, on oma südames öelnud Mulle: 

"Issand, miks Sa nii kaua viivitasid, et tulla tagasi maailma?". - Sellele ma ütlen teile: Minu jaoks on kogu 

see aeg tähendanud vaid hetke. Ma võin teile öelda, et alates sellest ajast, kui ma andsin teile oma viimase 

sõna Golgatal, kuni päevani, mil ma andsin teile oma esimese õpetussõna sellel ajastul, ei ole minu jaoks 

ükski aeg möödunud. Ajavahemik Minu lahkumise vahel selles ajastus ja Minu saabumise vahel sellesse 

ajastusse oli nii lühike, et Ma võrdlen seda äikesevalgusega, mis välgub idas ja kustub läänes. 

14 Mõnikord peavad inimesed end nii väheväärtuslikuks Minu jaoks, et nad ei mõista, et Ma võin 

neid nii väga armastada; ja kui nad on leppinud sellega, et elavad oma Isast kaugel, rajavad nad elu 

omaenda kujutlusvõime järgi, loovad oma seadusi ja teevad oma religioone. Seepärast on nende üllatus 

suur, kui nad kogevad Minu tulekut. Siis küsivad nad endalt: "Kas meie Isa armastab meid tõesti nii väga, 

et Ta otsib võimalust meiega sellisel viisil ühendust võtta?". 

15 Teie, inimlapsed, ma võin teile ainult öelda, et ma ei lase hukkuda sellel, mis on minu - ja teie 

olete minu. Ma armastasin sind enne, kui sa olid, ja ma armastan sind igavesti. 

16 Kui te olete oma tagasipöördumist Minu juurde edasi lükanud ja kogenud teel palju ebaõnne, ei 

tähenda see, et Minu armastus oleks teie pattude tõttu vähenenud. Minu hääl on teie südametunnistuse 

kaudu tegelikult alati kutsunud teid üles tulema Minu juurde tõe teele. Mina olen igavesti avatud värav, 

mis kutsub teid sisenema Minu pühakotta, kus on teie pärand. 

17 Minu õpetus on õpetanud teid muutma üleastumisi headeks tegudeks. Olge kindlad, et igaüks, kes 

võtab oma Issanda risti ja järgib Teda, tunneb peagi oma hinge tõusu. 

18 See ei ole viimane õpetus, mis valgustab kolmandat ajastut. Vaimulikul ei ole lõppu; Minu Seadus 

paistab nüüd kõigis südametunnistustes nagu jumalik päike. Stagnatsioon või langus on omane ainult 

inimestele ja see on alati pahede, nõrkuste või kirgede liiderlikkuse tulemus. Kui inimkond oleks kord 

ehitanud oma elu vaimsetele alustele ja kandnud endas igaviku ideaali, mida Minu Õpetus teile innustab, 

siis oleks ta leidnud tee progressi ja täiuslikkuse poole ning ei kalduks enam kunagi oma arenguteelt 

kõrvale. 

19 Kui ma andsin teie vaimule ühe seemne külvamiseks, siis peab ta mulle sada tagasi andma. Kas te 

ei ole näinud seemnete paljunemist maa peal? Tehke nendega sama! Ma lõin igast liigist vaid ühe seemne 

ja vaata, kuidas nad on lakkamatult paljunemas. 

20 Armsad lapsed, kas te arvate, et on vaja, et Ma naasen maailma, et valada veel kord Minu verd, et 

panna teid mõistma Minu armastust? Ei, see tõestus ei ole enam vajalik, sest nüüd piisab sellest, kui 

palvetate ja mediteerite iga päev mõne hetke ja Minu valgus tungib juba värskendavalt teie hinge. See 

valgus on Meistri valgus, see on Minu hääl, mis avaldab teile palju õpetusi, mida te ei tea, kuid mida te 

peate teadma, et saaksite elada täielikus teadmises kolmandal ajastul, Valguse ja Spiritualiseerimise 

ajastul. 

21 Neil Teistel Aegadel otsisid inimesed Mind rohkem kui Arsti kui Meistrit, sest inimesed on alati 

uskunud, et keha valu on suurem kui hinge valu. Jeesus oli valmis ja lubas haigetel pöörduda Tema poole. 

Ta teadis, et see valu oli tee, mis tõmbas inimesi Tema Sõna valguse juurde. 

22 Kui pimedad nägid uuesti ja pidalitõbised puhastusid, kui lonkavad lahkusid oma laagrist ja kui 

riivatud vabastati oma (teispoolsusest) ja kinnisideedest, siis olid nad elavateks tunnistajateks, et Jeesus on 

arstide arst. 

23 Pikka aega küsisid inimesed Minu järele sellepärast, isegi kui Ma ei olnud enam nendega koos 

maailmas. Aga tänapäeval, kui arst tuleb teie voodi juurde ja te usaldate kogu oma usu temasse ning 

usaldate oma elu tema teadusele, unustate, et mõlema elu sõltub minust. Te unustate sel hetkel palvetada 

oma Isa poole, et paluda Temalt valgustust teadjamehele ja tervendavat palsamit teie kannatustele. Selle 

asemel, et see haige tuba oleks täis valgust ning läbitud jõudu ja lootust, jääb see spiritualiseerimise 

puudumise tõttu kurvaks ja süngeks. 

24 Millal te otsite Mind taas sellise usuga, millega Teise ajastu haiged Minu poole pöördusid? Ma 

pean teile ütlema, et ma janun teie usu järele ja et kui te usaldate Mind, siis teenite õiguse suurtele 

imedele, mis mul teie jaoks varuks on. 

25 Ma ei eita oma tunnustust teadlastelt, sest ma olen andnud neile selle ülesande, mida nad täidavad. 

Kuid paljudel neist on puudunud palve, heategevus ja vaimu ülestõusmine, et olla tõelised inimarstid. 
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26 Ma räägin ka nendega veel, kuid Minu hääl tähendab nende jaoks kohut, kui nad näevad, kuidas 

Minu jüngrid ravivad vaimsetel vahenditel haigeid, keda teadus ei osanud ravida; ja siis, kui inimesed oma 

vaimse ande kaudu üksteist tervendavad, avavad materialistid selle ilmutuse ees silmad ja ütlevad: "Tõesti, 

meie teadusest kõrgemal on tarkus ja jõud, mis on kõrgem kui meie oma". 

27 Teile, inimesed, ma ütlen, et ärge unustage seda jumalikku annet, sest selle kaudu levitate te 

valgust hingedesse, annate kannatajatele lohutust ja pöörate paljusid, vabastades neid nende murest. 

28 Valu on tee, mis viib inimesed tervise allika juurde, mis olen mina. Kuid pidage alati meeles, et ma 

olen andnud teile tilga oma tervendavat palsamit, et te saaksite seda kasutada, kui keegi koputab teie 

uksele. Jälgige ja palvetage, et see abipalve leiaks teid alati valmis. 

29 Kolmanda ajastu jüngrid, tõesti, Ma ütlen teile, et kuna te olete saanud Minu uued ilmutused, peate 

te tõeselt ja õigesti tõlgendama möödunud aegade õpetuste sisu. 

30 Kõik, mis teile neis on ilmutatud, on jumalikku tähendust, isegi kui teile tundub, et mõnel juhul 

räägitakse inimelust. Otsige nende vaimset sisu ja te avastate, et nad näitavad teile alati vaimset elu. 

31 Ärge peatuge liialt kirjade uurimisel, mis on pealiskaudne, sest see võib teid segadusse ajada. 

Uurige Sõna tähendust, sealt leiate tõe. Veenduge, et teie uurimine on lihtne, sest see on Minu Sõna, ja 

ärge tehke raskesti mõistetavaks seda, mis on selge, vali ja loomulik. 

32 Palve ja vaimne kontemplatsioon on see, mida on vaja jumalike õppetundide õppimiseks. Tõesti, 

ma ütlen teile, kes iganes otsib Minu valgust sel viisil, leiab selle varsti. Ma olen teile juba näidanud, et 

palvega saavutatakse tarkus. 

33 Jünger, kes sel viisil otsib Minu Sõna ja küsib oma Meistrilt nõu, leiab alati tõe ja ei satu kunagi 

segadusse. 

34 Saabub päev, mil teie tundlikkus vaimsuse suhtes võimaldab teil kergesti avastada igas Minust 

lähtuvas Sõnas sisalduvat vaimset tähendust. 

35 "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast", ütlesin ma teile Teises Ajastikus; seepärast räägin ma 

teile vaimsest kuningriigist. "Mina olen tee", ütlesin ma teile ka, andes teile mõista, et ma valmistan teile 

tee, mis viib teid koos minuga Taevasesse Kodusse. 

36 Inimelu jaoks oli piisav see seadus, mille ma teile Moosese kaudu andsin; kuid igavese elu 

elamiseks oli vaja, et Jumala "Sõna" oleks teie juures, et Ta valmistaks teile tee tõelisse paradiisi. Aga 

kuna teel valguse, täiuslikkuse ja armastuse kõrgetesse kodadesse on varitsusi, kaljusid ja kiusatusi, siis oli 

vaja, et teekäija teele ilmuks täht, majakas, valguskiir, mis valgustaks tema samme. See valgus on Minu 

Vaim, mis on tulnud teie juurde, et hajutada kahtlusi, teadmatust ja ebakindlust. 

37 Vaadake, kuidas ma olen teile samm-sammult ja vähehaaval teinud teatavaks Vaimu tee alates 

ajast, mil teid valitses loomulik seadus, st südametunnistuse dikteerimine, kuni praeguse ajani, mil te saate 

vaimse valguse inspiratsiooni kaudu. 

38 See inspiratsioon on pika arengutee vili, millel te ei saa peatuda ja mis annab teile vajaliku 

täiuslikkuse, et saaksite lõigata parimaid vilju. 

39 Täna ütlen teile: Tere tulemast, väsimatud teekäijad teel täiuslikkuse poole. Tulge Minu juurde 

kõik, kes te vaimus nälgite või janunete, sest igaüks, kes oskab seda Sõna vastu võtta ja sellest sisuliselt 

välja võtta, leiab rahu. 

40 Ma õnnistan seda, kes on astunud rahulikul ja kindlal sammul, sest ta ei komista. Ma valgustan 

teid, et te käituksite nagu minu õpetuse head jüngrid. 

41 Aeg, mille ma olen määranud selle kuulutuse lõppemiseks selles ajastul, on 1950. aasta lõpp - see 

on teie ettevalmistuse õige aeg. Sest kui Minu Sõna võetakse teilt tagasi enne selle lõppemise määratud 

päeva, siis paljud teist nõrgeneksid ja teised pöörduksid tagasi oma vanade tavade juurde. Teie saatus on 

planeeritud ülima täiuslikkusega ja katsumused, millega te silmitsi seisate, on motivatsiooniks, et te 

pööraksite oma meeled ülespoole ja armastaksite Mind. Kui te olete oma elus saanud ainult rahuldust ja 

materiaalsete hüvede küllust, siis olete peatunud vaimsel teel ja eemaldunud Minust; kuid nüüd olen teile 

usaldanud uue võimaluse oma ülesande täitmiseks. Sellegipoolest ärge unustage, et teie olemasolu maa 

peal on vaid hetk keset igavikku ja et kui te jätate selle hetke kasutamata, siis tunnete oma vaimus jäägid ja 

valguse puudumise ära, kui te ärkate ülestõusmispõlves. See on hingele kurb ärkamine, sest ta saab 
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teadlikuks oma vaesusest ja alastusest, mis tuleneb tema ülesande täitmata jätmisest, ning peab valama 

pisaraid kaotatud aja üle, kuni ta on end puhastanud. 

42 Jah, jüngrid, ta peab siis võtma endale lepitust, et vaigistada südametunnistuse etteheiteid ja teha 

end vääriliseks oma arengu jätkamiseks. 

43 Käige alati seaduse teel ja see kaitseb teid. 

44 Kui vähe on Minu jüngrid ja kui arvukas on inimkond! Kuid ma tugevdan neid, kes on suutnud 

selle missiooni ja vastutuse enda peale võtta, sest nad on valmis külvama, kui ma neid selleks kutsun. Kuni 

selle ajani on neil sulase kuulekus ja apostli hingetugevus. 

45 Kui Minu Sõna ei ole enam kuulda, nagu see praegu on, ja see ei suuda teid enam hoiatada, kui 

vaenlane läheneb ja ebapuhas vesi tahab hägustada kristallselget allikat, mille Ma teile usaldasin, siis 

võtke varjupaika palves ja teie südametunnistus ütleb teile siis, mida te peate tegema. Teadvuse valguses 

olen kohal ja olen alati kohal. 

46 Te juba teate selle puu vilja maitset ja ma hoiatan teid, et teid ei petaks tulevikus valeprohvetid; 

kuid te peate ka oma kaasinimeste eest hoolitsema, õpetades neid eristama Minu õpetuse olemust (teistest 

õpetustest). On kirjutatud, et pärast Minu lahkumist tõusevad valeprohvetid, kes tulevad ja ütlevad Minu 

rahvale, et nad on Minu sõnumitoojad ja tulevad Minu nimel, et jätkata tööd, mida Ma olen teie seas 

teinud. 

47 Häda teile, kui te kummardate valeprohvetitele ja valemeistritele või kui te lisate Minu õpetusele 

sõnu ilma vaimse sisuta, sest siis tekib suur segadus! Seepärast ütlen ma teile ikka ja jälle: "Vaadake ja 

palvetage." 

48 Ma olen allutanud inimese kahele seadusele, ja Minu tahe on, et teie, Minu töötajad, täidaksite 

mõlemat, et te saaksite oma elus vaimu ja mateeria liidus teha täiuslikke tegusid. Igasse Minu seadusesse 

olen paigutanud oma tarkuse ja täiuslikkuse. Täitke mõlemad, sest need viivad teid Minu juurde. Ärge 

püüdke elada maa peal nii, nagu oleksite juba vaimses, sest siis langeksite fanatismi, mis on 

valehingestumine. See põhjustaks selle, et teie keha haigestuks ja vajuks enne aega hauda, ilma et te 

oleksite oma missiooni täitnud. Mõistke siis, et vaim on varustatud kõrgema intelligentsusega, et olla keha 

juhendaja ja peremees. 

49 Täna elad sa selles võitluse ja valu orus, kus katsumused ütlevad sulle iga hetk, et see kodu on 

mööduv, kuid kõik, mida sa praegu ei ole saavutanud, saad sa kätte homme. Rahu ja rõõm, mis kestavad 

maailmas vaid hetke, on Vaimses Kodus igavene. Seepärast kutsun teid igavese rahu ja lõputu rahulolu 

kuningriiki. Valmistuge suureks teekonnaks, ma ootan teid. 

50 Õppige kuulma oma südametunnistuse häält ja te kuulete Minu häält, mis räägib teie südamega. 

See sisemine hääl on teie Isa hääl - alati lahke, julgustav ja veenev. 

51 Täna olen ma teie teed ristanud ja te olete Mind oma vaimus rõõmuga vastu võtnud. Kohtumine 

Meistri ja tulevaste jüngrite vahel on olnud õnnelik. 

52 Sektid valmistuvad ja räägivad Minu peatsest tulekust. Ent kui Ma lähenen neile vaimselt, ei tunne 

nad Mind, sest neil puudub tundlikkus ja nad ei usu. Ma ütlen oma rahvale, et sel ajal tunnustavad mind 

suured mehed, õpetlased ja preestrid ja tunnevad mind selles vormis, mille olen valinud, et teha ennast 

selle ajastu inimkonnale teatavaks. Ma valin nende hulgast need, kes peavad Mind teenima; sest kui Ma 

olen nad ette valmistanud, saadan Ma nad välja kuulutama Minu ilmutusi ja õpetusi sel ajal. 

53 Ma olen teid kutsunud oma armastuse laua juurde, seal olete nautinud jumalikku toitu: Vaimu leiba 

ja veini. Oh, kui te kõik mõistaksite, milline on Vaimu nälg: kui suure armastusega te otsiksite näljaseid! 

Need hetked siin on teile, Minu uutele jüngritele, mälestustund. Mitte nii minu jaoks, kes ma olen Igavene 

Kohalolu. Minu kannatused ja Minu ohvrisurm jätkuvad salaja, Minu (valatud) veri on ikka veel värske. 

Aga teie, kes te olete ajutiselt maa peal ja olete nagu aatomid igavikus, mäletate ja kogete uuesti, kui 

midagi kauget, seda Kirge, mille Meister teile pärandas kui suurima armastuse testamendi. Kuulake Mind 

ja õppige, nii saate te armastada Minu õpetust, teenida oma vendi ja õdesid ning täiustada end vaimselt. 

Kui te tahate olla meistrid inimeste seas, siis ei ole teil vaja muud, kui järgida Jeesust. Kui te kuulete 

Mind, ei ole te enam asjatundmatud lapsed, kes küsivad kõike, sest nad ei tea midagi, ja teist saavad 

jüngrid, kes tunnevad, et Minu Vaim inspireerib neid, kui nad avavad oma huuled, et rääkida Minu 

õpetusest. Inimeste küsimuste puhul on teie sõna siis valgus, mis süütab igas südames usu tõrviku. 
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54 Mina olen Tee, Tõde ja Elu, ja seepärast ma tulen teie juurde ja valan oma armastust selle laua 

karikasse, et te saaksite sellest juua, kuni teie janu on kustutatud. Ma ei ole tulnud päästma väheseid, vaid 

iga hinge, kes vajab valgust. Ometi valmistan ma ainult mõned, et nad saaksid teisi päästa, ja need 

omakorda teisi päästa. 

55 Rahvad on vaevatud, masendunud ja haiged. Nad ei oota enam, et teadus või inimjõud lahendaks 

nende raskused ja kibedused. Inimesed hakkavad uskuma, et ainult ime võib neid päästa. Paljud neist 

teavad, et Esimese ajastu prohvetid kuulutasid Minu uut tulemist; paljud neist teavad, et kõik, mis praegu 

maailmas toimub, vastab Minu tulemise ja Minu kohaloleku ajaks teie keskel ennustatud märkidele. Varsti 

saavad kõik teada, et Kolmas Ajastu on saabunud ja et Ma olen ilmutanud end vastavalt sellele, mis oli 

välja kuulutatud; et Ma tulin "pilvel", see tähendab vaimus, et saata Oma Sõna valguskiirena Minu 

väljavalitute meelele. Aga kelle kaudu võtab inimkond vastu rõõmusõnumit ja kõiki tunnistusi, mida ma 

olen teie seas öelnud ja teinud? Kelle kaudu see toimub, kui mitte nende kaudu, kes on mind kuulanud? 

56 Siin on laud, istuge selle taha, tõstke oma vaimu ja tundke Minu kohalolekut. Tundke seda mitte 

ainult vaimuga, vaid ka lihaga, kui te tõesti vaimustate end ja värisete kokkupuutes Minu valgusega. 

57 Kui te sisemiselt tõusete, viibige mõned hetked vaimumaailmas, et ma saaksin teid sel tunnil 

inimkonna eest asendusena vastu võtta ja teie kaudu õnnistada rahvaid, lohutada leinavaid, haigeid, 

üksildasi kannatanuid. Pidage meeles, et praegu on teie maailmas rohkem leski ja orbusid kui kunagi 

varem. 

58 Te, kes te siin palvetate, võtan vastu kõik rassid, kõik rahvad, religioonid ja sektid, sest te olete 

joonud igavese elu veini. Ma valan oma armastuse väge igale vaimule, et ei oleks ühtegi Minu last, kes 

nälgib või januneb õigluse järele neil hetkedel. 

59 Maailma pattude ees on vaja, et Minu Vaimu valgus jõuaks teieni. Kui te siis põhjustasite vere, 

higi ja pisarate purskumise Minu Kehast, siis nüüd panete Te Meistri valguseks inimeste valu, 

korruptsiooni ja pimeduse peale. 

60 Suured on mured ja patud, mis katavad rahvaid nagu kurbuse mantel. Aga täna, kui te ei näe Mind 

nutmas või veritsemas, tunnete oma vaimus Minu andestuse, armastuse ja valguse ammendamatut voolu. 

61 See on Minu uus Veri, mida ma täna inimkonna peale valan. Nendel hetkedel värskendab teie vaim 

end piirkondades, kuhu ta võib tõusta selles ühenduses Minuga. Kuid ärge unustage, et see oli Eelija, 

vaimne Karjane, kes valmistas teid ette ja viis teid Minu juurde, et võtta vastu teie Meistri Sõna ja samal 

ajal ka teie Taevase Ema Maarja õrnat hellust, kelle Vaim on Minus alati kohal. 

62 Ma jätan rahu teie südamesse, sest pärast seda tulevad kurbuse ja hirmu hetked. Valmistuge, sest te 

ei tea, mida tulevik teile toob. 

63 Pidage meeles, et ma ütlesin teile, et ilmuvad valeprohvetid ja valespiritualistid. Tuletage meelde, 

et ma olen teid alati neist katsumustest teavitanud ja öelnud, et Minu ilmutus, mida ma alustasin Damiana 

Oviedo meeleorgani kaudu, kestab kuni 1950. aastani ja et pärast seda aastat ma enam selles vormis ei 

ilmuta end. Ma olen teile mitu korda öelnud, et pärast seda aega valan Ma oma Vaimu välja teie vaimsete 

andide kaudu, kuid kui Minu Tahte poolt kehtestatud periood on möödas, siis te soovite, et Häälekandja 

Sõna ei lakkaks mõnes kogukonnas, samas kui teistes neid ilminguid enam ei oleks - siis häda neile, kes 

teotavad Minu käske ja kavatsevad Minu Tahte trotsida! 

64 Ma ei taha, et te vastutaksite selliste raskete üleastumiste eest. Aga et te ei langeks kiusatusse, 

töötage oma ühinemise nimel, et kui saabub Minu kuulutuse viimane päev, siis te kõik kuuleksite, et 

Meistri lahkumine Häälekandja poolt on lõplik ja et see ei ole ainult ühe kogunemiskoha või ühe koguduse 

jaoks, vaid kogu rahva jaoks. 

65 Valmistuge, sest ma saadan üleskutse usukoguduste vaimulikele, vaimulikele ja valitsejatele, et 

nad kuuleksid Minu viimaseid sõnu. Ma ütlen teile veel kord, valmistuge selleks, et sel ajal saaks suur 

rahvahulk olla tunnistajaks Minu hüvastijätule. Ma valan jõudu teie vaimule, nii et te ei tunne Minu 

"puudumist", sest tegelikult ma ei puudu. Kuna ma olen tulnud teie juurde vaimu teed mööda, siis peate 

teie tulema minu juurde sama teed mööda. 

66 Häälekandja ülesanne lõpeb Minu määratud päeval, kuid tema mõistmisorgan jääb avatuks 

inspiratsioonile ja kõigile vaimsetele andidele, nagu ka "töötaja" või juhi ja kõigi nende, kes täidavad 

Minu armastuse seadust. Ma pean teile veel ütlema, et ka teie seas ilmub sõna and ja te saate rääkida Minu 
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Tööst inimestele, kes räägivad teisi keeli. Kõiki teid, kes te kuulete Mind sel päeval, võtan Ma vastutusele 

Oma Sõna eest, sest teie olete inimesed, keda Ma leidsin teelt kõrvale kalduvatena, kuid kes leidsid õige 

tee uuesti Minu Sõnas. Need, kes saabusid vaeselt ja nuttes, tunnevad täna rahu. 

67 Teie seas on neid, kes tulid kui paria ja kes nüüd istuvad Minu laua taga. Paljude hulgas on neid, 

kes olid pimedad ja näevad täna valgust; on ka neid, kes olid rumalad armastuse ja halastuse sõnale ja kes 

täna, juba pöördununa, on Minu sulased; on neid, kes olid kurdid, kes ei kuulnud südametunnistuse häält, 

kuid kes on selle võime tagasi saanud ja kuulnud Kõrgeima Kohtuniku häält, ja kes on õppinud kuulma 

nende kaebust, kes kannatavad. Ma avastan nende hulgast abielurikkuja naise ja ka kahetseva patuse, keda 

süüdistavad ja tembeldavad need, kes sageli teevad rohkem pattu kui nemad. Kuid ma annan neile andeks 

ja ütlen neile, et nad enam ei tee pattu. 

68 Oo inimesed, kui te vaid suudaksite hoida kõiki Minu sõnu oma südames - kui rikkad oleksite 

vaimse aarde poolest, kui tugevad ja valgustatud! Aga teie mälu ja süda on nõrgad. Laske, et Minu Sõna ja 

selle vaimne olemus, mis on Minu ihu ja vere sümboliks ning mis on leiva ja veini sümboliks, mida Ma 

pakkusin oma jüngritele viimsel õhtusöögil, tungiksid teie vaimusse tänasel pärastlõunasel mälestustunnil. 

69 Sööge elu leiba, sööge kogu inimkonna eest sel valu-, heastamis- ja puhastusaegadel. Samal ajal, 

kui te seda toitu naudite, pidage meeles, et samal tunnil tühjendavad miljonid inimesed väga kibedat 

karikat ja et paljud teie vennad, selle asemel, et juua Minu armastuse veini, valavad sõjakandaalidel oma 

ligimese verd. 

70 Te istute Minu laua taga ja ma ei taha, et keegi teist tunneks kahetsust, et te tunneksite end siin 

olemise vääretuna või et te tunneksite soovi lahkuda oma kohalt ja eemalduda sellest kogunemisest. 

71 On tõsi, et tol ajal oli Minu jüngrite hulgas üks, kes vandenõu pidas oma Meistri vastu ja kes, 

kuuldes Minu viimaseid soovitusi ja Minu armastuse testamendi viimaseid sõnu, ei suutnud jääda Minu 

juurde ja lahkus Issanda õhtusöömaalt. Põhjuseks oli see, et ta kandis oma kotis juba rahapalasid, mille 

eest ta oli oma peremehe maha müünud. Teised jüngrid ei teadnud seda, kuid Jeesus teadis. Ta laskis selle 

teha, et sel viisil saaks täidetud see, mis on kirjutatud. Igavene kasutas ära südame truudusetust, et kõik 

Tema poolt ennustatud asjad saaksid Tema Pojas teoks. 

72 Palvetage, kolmanda ajastu jüngrid, et teie hulgast ei tõuseks reetur, kes vahetab Minu Tõe 

maailma edevuste vastu, öeldes silmakirjalikult nagu Juudas: "Meister, kas see olen mina?". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 113  
1 Armastatud Iisraeli rahvas, õpilased, üliõpilased ja viimased: teie vaimu tegude üle materiaalse 

keha kaudu mõistab kohut ainus Olevus, kes saab teie üle tõeliselt kohut mõista. Teid on vaadatud ainsa 

pilguga, mis suudab teie mõtetesse tungida, ja teie vaim on selle kohtuotsuse ees värisenud. Mitte liha ei 

saa aru oma üleastumiste suurusest, vaid vaim, ja see on see, kes ei ole julgenud vaadata jumalikku nägu. 

Aga teie, armsad jüngrid, olete kummardanud oma kaela, et kuulda kohtuniku häält. Ma saadan teile oma 

õnnistuse, oma armastuse ja andestuse kui Isa. 

2 Millal ei ole kohtuniku häälel enam midagi sulle ette heita ja ta näeb ainult, et su pisarad nagu 

kaste puhastavad su hinge ja südant? 

3 Ma olen teiega; ma olen taas kord tulnud Meistrina, Isana, Sõbrana ja reisikaaslasena teie vaimu 

teel. Ma olen sisenenud teie südame sisimasse ossa, ja siin olen ma taas teie seas, et õpetada teid ja anda 

teile Taevane Nõuanne, mis näitab teile teed, kus on Minu arm ja millest te ei tohi lahku minna. 

4 Eelija oma karjase häälega, kõik tema lambad teavad, koguvad ja hoiavad teid karjamajas. Minu 

salajane südamekamber on avanenud kehastunud ja mitte kehastunud hingedele, Minu armu ja halastust 

voolab universumisse, vaimus ja tões. - Isa armastus on igavene. Kuid kes teist on pühendunud Minu 

Jumaliku Armastuse ilmsikstulekut silmas pidades vaimsele kontemplatsioonile ja uuendanud end, et 

saavutada vaimsus? Kes on see õpilane, kes on juba mõistnud ja praktiseerinud Minu õpetust? 

5 Teisest ajastust alates rääkisin Ma suurele hulgale inimestele ja paljud mõistsid Mind, ja kui nüüd, 

kolmandal ajastul, mõistate Mind ja rakendate juhiseid, mida Ma teile meelde tuletan, siis olge õnnistatud, 

sest praegusel ajal astute sammu edasi vaimustumise teel. 

6 Kogu teie eksistentsi jooksul elate läbi Minu enda kannatuste, sest juba Teisel ajastul näitasin teile, 

kuidas sündida ja elada alandlikes tingimustes. Ma õpetasin teid elama nii, et te "annate Jumalale, mis on 

Jumala oma, ja maailmale, mis on maailma oma". Ma õpetasin teile, et kui saabub hetk, mil tuleb täita Isa 

tahet, tuleb jätta maha see, mis kuulub maailma, et minna tõotatud maale, taevariiki. Ma näitasin teile 

kitsast ohvri, armastuse, andestuse ja halastuse teed, mis kulgeb alati edasi ja ülespoole, kuni jõuab 

ohvriristi juurde. 

7 Sel ajal võtate Mind eeskujuks Minu Teise ajastu kannatustes, sest te sündisite alandlikes oludes ja 

oma inimelu jooksul kogesite valu, kukkumisi, okkaid, solvanguid ja valasite pisaraid armastusest Minu 

Töö vastu. 

8 Teisel ajastul ristiti Jumalik Meister, kuigi ta oli hingelt ja ihult puhas, Johannese poolt Jordani 

vees, et anda teile tõestus kuulekusest ja alandlikkusest. Aga kui Tema, kellel polnud mingit plekki, ei 

lükanud tagasi puhastuse sümbolit, siis kuidas saavad patused sel kolmandal ajastul end inimeste suhtes 

puhtaks nimetada? 

9 Pärast seda, kui ma olin tõmbunud kõrbesse mediteerima ja näitasin teile, kuidas saada ühendust 

Loojaga, mõtisklesin ma kõrbe vaikuses Mind ootava töö üle, et te mõistaksite, et kui te kavatsete teostada 

tööd, mille olen teile usaldanud, peate kõigepealt puhastuma. Seepärast otsige pärast seda oma olemise 

vaikuses otsest ühendust oma Isaga ja asuge sel moel varustatuna - puhtana, tugevdatuna ja kindlameelselt 

- kindlalt oma rasket missiooni täitma. 

10 Teisel ajastul kuulutasin Ma vaid kolm aastat rahvahulkade seas, kes kuulasid Mind ja järgisid 

Mind. See suur armastuse, tarkuse, õigluse ja seaduse rikkus, mis oli Minu Vaimus, ei väljendunud mitte 

ainult Minu sõnas, vaid ka Minu tegudes, Minu välimuses, tervendavas jõus, mida Ma manasin haigetele, 

andestuses, mis uuendas kangekaelseid patuseid, Minu hääles, mis äratas surnuid, Minu sõnas, mis 

eemaldas ebapuhtaid hingi ja taastas neile kadunud valguse. Oli kätte jõudnud aeg, mil ma pidin sisenema 

Jeruusalemma linna, kus tolleaegsed variserid ja võimsad preestrid ainult ootasid võimalust Jeesust tappa. 

Minu teod jäid kogu inimkonnale kadumatuks mällu: Minu triumfaalne sissesõit Jeruusalemma, Püha 

õhtusöömaaeg, vangistus, piinarikas öö, piinarikas teekond ja lõpuks ristilöömine. 

11 Neil päevil nägite te ainult meest, kes teid õpetas, kes nuttis ja kannatas oma jüngrite ja 

rahvahulkade pärast. Täna on teil kõrgemad teadmised ja te näete selle töö sügavust ning te ei nuta ainult 

Jeesuse inimliku valu pärast ega liiguta teid ainult selle vere pärast, mis voolas Tema kehast, vaid te 

mõistate õppimise ja vaimse kõrguse kaudu, et selles inimeses ja selle ümber oli Jumalik Vaim, kes oma 

valgusega õpetas inimesi täitma ülesannet, milleks on puhastada neid kõigist nende üleastumistest. See oli 



U 113 

19 

Jumal, kes nuttis ja veritses läbi keha pimeduse ja teadmatuse tõttu, mis kattis inimkonda - Jumal, kes sai 

inimeseks, et elada koos inimestega, et õpetada neile tõelist teed ja armastada üksteist - Jumal, kes 

inimlikustas end, et tunda inimese valu ja olla talle lähedal. 

12 Need ajad on möödas, kuid inimesed ei ole Mind unustanud. Mehed kannavad Minu nime oma 

südametunnistusse graveerituna. Ometi on nad eksinud tõelisest teest kõrvale ja tänapäeval on nad rahul, 

et tunnevad ainult Minu nime, mäletavad seda ja rüvetavad Minu õpetust. Sest inimene mähkis need 

riitustesse, tseremooniatesse, tavadesse ja pidustustesse, ja nendega on ta rahul. Ta ei armastanud enam 

oma venda, ei tundnud enam ligimese valu, täitis oma südame isekusega, tegi end iseendast Issanda, 

unustades, et tema Meister valas oma verd ja muutis selle tervendavaks jõuks, armuks, päästeks ja eluks 

inimkonna jaoks ning et igaüks, kes armastab Mind ja järgib Mind, võib teha seda, mida Ma tegin: 

uuendada ja päästa Sõna kaudu, äratada surnud ellu ja ravida kõiki haigusi vaimse hellituse kaudu. 

13 Pärast Minu lahkumist teisel ajastul jätkasid Minu apostlid Minu tööd ja need, kes järgnesid Minu 

apostlitele, jätkasid nende tööd. Nad olid uued töömehed, selle põllu harijad, mille Issand oli ette 

valmistanud, mis oli tehtud viljakaks Tema vere, Tema pisarate ja Tema Sõna abil, mida harisid esimesed 

kaksteist inimest ja ka need, kes neile järgnesid. Kuid aja jooksul ja põlvest põlve on inimesed rüvetanud 

või võltsinud Minu tööd ja õpetust. 

14 Kes ütles inimesele, et ta võib teha Minust kuju? Kes käskis tal kujutada Mind ristil rippumas? Kes 

ütles talle, et ta võiks jäljendada Maarja kuju, inglite kuju või Isa nägu? 

15 Oo, te vähese usuga inimesed, kes te pidite sümboliseerima vaimset, et tunda Minu kohalolekut! 

16 Isa kujutis oli Jeesus, Meistri kujutis olid Tema jüngrid. Ma ütlesin Teist korda: "Kes tunneb 

Poega, see tunneb Isa." See tähendab, et Kristus, kes rääkis Jeesuses, oli Isa ise. Ainult Isa võis luua oma 

kuju. 

17 Pärast inimesena surma ilmutasin Ma ennast täis elu Oma apostlitele, et nad mõistaksid, et Ma olen 

Elu ja Igavus ning et Ma olen teie seas kohal kas materiaalses kehas või väljaspool seda. Mitte kõik 

inimesed ei mõistnud seda ja seetõttu langesid nad ebajumalateenistusse ja fanatismi. 

18 Mõned küsisid Minult: "Issand, kas me oleme langenud uude fanatismi või uude 

ebajumalateenistusse?" Kuid Meister ütleb teile: te ei ole veel täiesti puhtad, te ei ole end ette valmistanud 

kogu selle spiritualiseerimisega, mida Meister teile praegu õpetab, kuid vähehaaval saavutate selle. Sel 

kolmandal ajal olen valmistanud prohvetid, et nad näeksid Vaimuga ja annaksid inimestele tunnistust. 

19 Kuulge Minu häält südametunnistuse kaudu, mõistke, et te olete Minu valitud rahvas, et te peate 

olema eeskujuks ja selgeks peegliks, millest inimesed saavad ennast vaadata. Hiljem, kui te kõik 

moodustate ühe keha ja ühe tahte, saate te olla eeskujuks (kristlikele) õpetustele ja usukogukondadele ning 

teil on õigus rääkida armastusest ja rahust ning öelda teistele, et nad peaksid üksteist armastama, sest te 

annate neile eeskuju. Te õpetate teistele uuendust, sest te olete end juba varem uuendanud ja mõistnud 

Minu õpetust. 

20 Kui te ei vaimseks ei muutu, siis kuidas te suudate alustada võltsjumalate kukutamist? Ainult 

vaimsetena suudate te minna maailma ja teha lõpu vihkamisele, rumalale võimupüüdlusele, valele 

suurusele ja halbadele teadustele. Ainult nii saate te kui varustatud inimesed peatada korruptsiooni leviku. 

Kuidas? Armastusega, mis on spiritualiseerimine. Siis olete avatud raamat. Te ei tohi kellelegi öelda, et te 

olete Meistrid, ega et te olete Minu jüngrid. Ilma uhkeldamata te lähete teele ja ma toon rahvahulgad teie 

juurde. Ma valmistan maad ette ja sillutan teed, ma panen teid suhtlema oma muukeelsete vendadega. 

Mitte kõik teist ei ületa merd. Minu poolt on määratud need, kes peavad minema kaugetele või lähedastele 

aladele, kuid nad kõik lähevad välja nagu tuvikari. Minu saadikud on kõikjal maa peal rahu 

sõnumitoojatena. 

21 Jah, inimesed, see on ülesanne, mis teid ootab. Täna räägin ma teiega oma häälekandjate kaudu 

selgemalt. Teisel ajastul rääkisin Ma oma jüngritele ja suurtele rahvahulkadele allegooriaid ja 

tähendamissõnu. 

22 Inimesed ei mõistnud Mind, kuid nende vaim mõistis selle sõna tähendust. Mu jüngrid küsisid 

üksteiselt: "Mida tahtis Meister selle sõnaga öelda?" Kuid kellelgi neist ei õnnestunud mõista kogu Minu 

õpetust, vaid see jäi neisse, kuni saabub aeg, mil nad peaksid seda täies selguses mõistma. 
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23 Selles Kolmandas Ajastikus on Minu Sõna, mis on antud inimliku mõistuse organi kaudu, olnud 

teie mõistmiseks selgem ja arusaadavam, sest te olete arenenud. Kuidas ma saaksin oodata, et te areneksite 

ja täiustuksite, kui ma olin teid eelnevalt oma vaimsetest andidest ilma jätnud? 

24 Kui on inimesi, kes on oma teel kaotanud tõelise elu tähenduse ja muutunud sellega parasiitideks, 

siis ma sisendan neile igavese elu mahlu, et nad muutuksid taas viljakateks taimedeks. 

25 Inimesed, kasutage Minu õpetusi, sest paljusid Minu Sõnu ei registreeri "kuldsuled" ja paljusid 

salvestusi hoiavad enesekesksed ja asjatundmatud südamed peidus. 

26 Pidage meeles, et varsti ei kuule te Mind enam sellisel kujul ja et siis olete valmis saama Minu 

ilmutusi ja juhiseid inspiratsiooni teel. 

27 Häda neile, kes peaksid arvama, et nad püüavad Minu kavatsusi moonutada, sest kui saabub 

saagikoristuse tund, kohtleb Minu õiglust armastav sirp neid nagu mürgiseid taimi või umbrohtu! 

28 Mõistke, et ma olen tulnud õpetama teid jagama oma kaasinimeste valu, et te saaksite valmistuda 

külvama rahu ja valama Minu tervendavat palsamit igale kannatajale. 

29 Vaata, kuidas sõda katab nagu must mantel kurbusega rahvad ja rahvad, mida ta läbib. Mered, 

mäed ja orud on muutunud vere ja surma paikadeks. Kuid te ei tohiks kaotada usku; ükskõik kui suur on 

maailmas valitsev segadus - ärge kahelge oma võimetes, et katsumustele vastu seista. Sest siis aitab 

vaimne tõus ja palvetamise viis, mida ma olen teile õpetanud, teie vendadel ja õdedel leida tee tõelise 

valguse juurde. 

30 Kas sa näed neid inimesi, kes elavad ainult selleks, et rahuldada liigset võimuiha, kes ei hooli oma 

naabrite eludest, austamata õigusi, mida mina, nende Looja, olen neile andnud? Kas näete, kuidas nende 

teosed räägivad ainult kadedusest, vihkamisest ja ahnusest? Seega peate nende eest palvetama rohkem kui 

teiste eest, kes ei vaja nii palju valgust. Andestage neile inimestele kogu valu, mida nad teile põhjustavad, 

ja aidake neil oma puhaste mõtetega mõistusele tulla. Ärge tehke neid ümbritsevat udu veelgi paksemaks, 

sest kui nad ühel päeval peavad oma tegude eest vastutama, siis kutsun ma vastutusele ka need, kes nende 

eest palvetamise asemel nende eest ainult pimedust saatsid oma kurjade mõtetega. 

31 Kas teile tundub võimatu, et ühel päeval kuulevad need inimesed südametunnistuse häält? Ma 

ütlen teile, et varsti tuleb tund, mil nad koputavad Minu uksele ja ütlevad Mulle: "Issand, ava meile, sest ei 

ole muud kuningriiki kui Sinu". 

32 Inimeste elus on kurjus alati head alla surunud. Kuid ma ütlen teile veel kord, et kurjus ei saa 

valitseda, vaid et minu armastuse ja õigluse seadus hakkab valitsema inimkonda. 

33 Kuulge, oo jüngrid, Minu Sõna, sest tuleb päev, mil te ei suuda seda enam kuulda, ja on vaja, et te 

hoiaksite selle tähendust oma südames. Ainult mina saan kustutada teie janu õigluse järele sel isekuse ja 

valede ajal. Jooge seda kristallselget vett, sest ma ütlen teile veel kord tõtt: "Kes seda vett joob, ei tunne 

enam kunagi janu." 

34 Kui te mõtlete, et Ma annan Oma Jumalikku Sõna nende harimatu mõistuse kaudu ja et tuhanded 

südamed leiavad selles päästet ja lohutust, siis te kummardate selle ime ees. 

35 Tõesti, ma ütlen teile: Kui Mooses puudutas oma sauaga kaljut kõrbes ja pani sealt purskama vett, 

mis kustutas rahvahulga janu, siis praegu olen Ma oma õigusega, mis on armastus ja vägi, puudutanud 

neid kivist meeli ja südameid ning pannud neist purskama igavese elu vett. 

36 Minu Sõna on tee; kõndige mööda seda ja Minu armastuse valguses tunnete te tee ära. Mina olen 

teejuht, kes juhib teie samme. Minu hääl, mis on teie südametunnistuses, julgustab ja juhatab teid ning 

Minu imed sütitavad teie usku. 

37 Minu Seadus on alati olnud hääl, mis on viinud rahvad valguse juurde. Inimesed, keda ma olen 

saatnud rahvahulkade etteotsa, on olnud usu, ustavuse ja vankumatuse eeskujuks, näidates inimestele 

pidevalt tõelist teed. 

38 Pühenduge armastusega Minu õpetuse õppimisele, sest järk-järgult läheneb aeg, mil teil ei ole 

muud teejuhti kui teie südametunnistus ega muud karjast kui Minu Vaim. 

39 Kuni te ei ole saavutanud täielikku varustatust, on teil vaja kedagi, kes aitaks teil edasi liikuda ja 

juhiks teie samme heal teel. Seepärast valin ma teie seast mõned oma lapsed koguduste või suuremate 

rühmade juhtideks. Kui raske on see missioon ja kui tõsine on selle vastutus! Õndsad on need, kes täis 

innukust, kuulekust ja hirmu juhivad oma vendi ja õdesid Minu teel, sest siis on nende karikas vähem kibe, 
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kui koguduseliikmed neid alla suruvad nagu rasket risti. Ma seisan nende kõrval, kui nad on oma vastutuse 

raskuse all kokku varisemas, ja ma ei lase neil kunagi kukkuda. 

40 Õndsad olgu ka need usuvennad ja -õed, kes kuulekalt järgivad nende samme, kes "valvavad" ja 

kannatavad, et nad ei kalduks sammugi kõrvale oma ülesannete täitmise teelt. 

41 Ühinege tões ja te kuulete selgelt Jumaliku Karjase häält, mis juhatab teid samm-sammult 

Taevasesse Takistusse. 

42 Kõik oli ette valmistatud selleks, et te saaksite mind kuulda kolmandal ajastul inimintellekti abil. 

Need, kes on Mind sel viisil kuulnud, olid selleks juba ette määratud. 

43 Mitte igaüks ei oodanud Mind ja veel vähem sellisel kujul, milles Ma end ilmutasin; sest Minu 

Sõna oli teie eest varjatud ja te unustasite Minu lubaduse naasta. Aga mina, kelle jaoks aeg ei lähe mööda, 

olen täitnud oma lubaduse teile. Nüüd kuulutab Minu Sõna teile uut ilmutuste aega, mis vabastab teid 

kõigist orjastustest. Ei enam ahelad, ei enam orjused, inimkond! 

44 Esimesel ajal piisas mulle ühest mehest, et viia teid tõotatud maale. Teisel ajal olid kaksteist jüngrit 

valmis levitama Minu õpetust ja õpetama inimestele õiget teed. Nüüd valmistan ma suure usurahva, kes on 

riietatud Minu armuga ja varustatud Minu Sõnaga, et tuua maailma rahvastele ja riikidele igavese elu 

leiba, mis toidab vaimselt abivajajaid ja neid, kes nälgivad õigluse järele. 

45 Ma jätan teie südamesse armastuse ja tõe leiva, et jagada seda inimestega; sest kuigi nad on 

välimuselt tugevad, on nende pidulike rõivaste, hiilguse ja võimu taga nõrk, haige ja väsinud hing. 

46 Vaata, siin ma olen teie keskel, ma olen täitnud oma tõotuse. Ma tulen kui Jumal, kui Isa, kui 

Meister ja kui Sõber. 

47 Minu tulemise uudise peale on paljud pöördunud (pühade) raamatute ja ajalookirjanduse poole, et 

leida kinnitust Minu uuele tulemisele, ja kõik on neile öelnud, et Minu kohalolek on tõsi. Kas teile tundub 

kummaline, et ma olen nüüd vaimus tulnud? Mõistke, et nüüd ei ole enam õige aeg, et "Sõna" saaks 

inimeseks, et elada teie keskel. See armastuse õpetus on minevikku jäänud. Täna elate te Püha Vaimu 

ajastul. 

48 See on vaimse tõusu aeg, kui te tahate Mind näha või tunda, peate oma hinge ette valmistama; sest 

te ei küsi kelleltki, kas on tõsi, et Ma olen teie keskel. Kas teil ei ole vaimu ega tundlikkust? Kas teil pole 

südant ega meeli? Kelle käest te siis küsite, kas Minu ilmumine teie seas on tõsiasi? Ärge söandage küsida 

selle kohta õpetatud inimestelt, sest nad ei tea Minust midagi. Pea meeles: Samal ajal kui Teise ajastu 

võimukandjad olid Minu kohalolekust üllatunud ja kui kirjatundjad olid segaduses ja preestrid mõistsid 

Mind hukka, siis alandlikud ja lihtsad meeled kuulevad Minu Sõna kaja oma südame sisimas. Neile, kes 

mind praegu kuulevad ja kes ei suuda mõista Minu kohalolekut selles ilmutuses, ütlen, et kui nad 

vaatamata oma kahtlustele ja vastumeelsusele tahavad teada, kas see olen mina, kes räägib, siis peaksid 

nad Minu õpetust proovile panema, rakendades seda et nad uurivad Minu Sõna, et nad puhastavad oma 

südame ja meele, et nad otsivad üles oma vaenlase, et talle andeks anda, et nad pesevad pidalitõbise haava, 

et nad lohutavad leinajat - siis nad saavad ise teada, kas see olin Mina, Kristus, kes rääkis nende 

inimhuuete kaudu. 

49 Teie südametunnistus ütleb teile, kas see sõna on Jumalalt või inimeselt. 

50 Kui ma räägin inimliku mõistmisorgani kaudu, ei ole ma varjatud, vastupidi, ma ilmutan end selle 

kaudu. 

51 Toona ütlesin teile: "Puu saab tuntuks tema vilja järgi". Teadke, milliseid vilju Minu Õpetus 

annab: teadusest hüljatud haiged muutuvad terveks, degeneratsiooniga inimesed teevad meeleparandust, 

pahempoolsed uuenevad, kahtlejat muutuvad innukalt usklikeks, materialistid muutuvad spirituaalseks. 

Need, kes neid imesid ei näe, teevad seda sellepärast, et nad on pimedad. 

52 Inimkond kasvatab palju "puid"; inimeste nälg ja viletsus sunnib neid otsima neilt varju ja vilju, 

mis pakuvad neile päästet, õiglust või rahu. Need puud on inimeste õpetused, mida sageli inspireerivad 

viha, isekus, võimuiha ja suursugususus. Nende viljad on surm, veri, hävitamine ja inimese elu kõige 

pühama asja - usu, mõtte- ja sõnavabaduse - rüvetamine, ühesõnaga, tema vaimuvabaduse äravõtmine. 

53 See on pimedad jõud, mis tõusevad üles võitlema valguse vastu. 

54 Ma juhtisin teie tähelepanu, kui teatasin teile, et tuleb aeg, mil puhkevad ideede, doktriinide ja 

vennatappude sõjad, mis levivad rahvastelt rahvastele ja jätavad inimkonna seas nälja ja valu jälje. Ja et 

see oleks Minu tuleku aeg "pilve peal", see tähendab, vaimselt. 
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55 Hetk enne minu surma ristil, rääkisin ma Jeesuse huultega: "Kõik on lõpule viidud." See oli Minu 

viimane sõna inimesena, sest vaimselt ei ole Minu hääl kunagi lakanud, sest Minu "Sõna" laulis armastuse 

kontserti kõigi olenditega nende loomise hetkest alates. 

56 Praegu räägin ma teiega inimhääle kandja kaudu; pärast 1950. aastat vestlen ma teiega vaimust 

vaimule ja toon teie teadvusse suuri imesid ja ilmutusi. Aga ma räägin alati, sest ma olen Igavene Sõna. 

57 Te peate olema valmis õpetama oma vendadele ja õdedele seda, mida olete Minult õppinud, ja ei 

ole ühtegi küsimust, olgu see kui sügav, millele te ei vasta õigesti - tingimusel, et te olete alandlikud, et te 

ei kaotaks Minu armu. 

58 Armastus, rääkige, kui peate - olge vait, kui see on asjakohane, ärge öelge kellelegi, et te olete 

Minu väljavalitud. Vältige meelitamist ja ärge andke teada, mida head teete. Töötage vaikides, tunnistades 

oma armastuse töödega Minu õpetuse tõde. 

59 Armastada on teie saatus. Armastage, sest nii pesete ära oma vigastused nii praegusest kui ka 

eelmistest eludest. 

60 Ärge öelge, et ma olen vaesuse või kurbuse Jumal, sest te arvate, et Jeesusele järgnesid alati 

hulgaliselt haigeid ja vaevatud inimesi. Ma otsin haigeid, kurbasid ja vaeseid, kuid see on selleks, et täita 

neid rõõmuga, tervisega ja lootusega, sest ma olen rõõmu, elu, rahu ja valguse Jumal. 

61 Kui keegi on teile öelnud, et on patte, mida mina ei anna andeks, siis ei ole ta teile tõtt rääkinud. 

Suurte üleastumiste puhul on suured puhastused ja siira meeleparanduse korral on Minu piiritu andestus. 

Ma ütlen teile veel kord, et te kõik tulete Minu juurde. 

62 Sel ajal ei pitseerita Minu lepingut teiega verega, nagu see juhtus Egiptuses, kui Minu rahvas 

märgistas oma majade uksed esmasündinud talleliha verega, või nagu see juhtus hiljem teisel ajastul 

Jeesuse, Jumala Tallel, kui Ta pitseeris oma verega vaimse lepingu Meistri ja Tema jüngrite vahel. 

63 Nüüd tahan ma, et te teeksite seda lepingut armastusest, juhindudes südametunnistuse valgusest ja 

vaimulikkuse ideaalist, et süütu inimese veri ei pitseriks seda lepingut. See on Minu Vaimu valgus ja teie 

valgus, mis on ühendatud üheks heledaks sädemeks, üheks valguskiirguseks. 

64 Tee, mida Mooses näitas rahvahulkadele läbi mere ja kõrbe, et viia nad tõotatud maa väravate 

juurde, sümboliseerib õpetust, mis eelnes õppetundidele, mida ma teile Jeesuse kaudu avaldasin - 

õppetundidele, mis algasid Petlemma sõimes ja lõppesid Golgataga. 

65 Sel ajal peate te minema ja õpetama Minu õpetusi; seda tehes peate suurima austusega kaasa 

tundma oma kaasinimese südamesse, sest inimese süda on Minu tempel. Kui te sinna sisenedes leiate 

kustunud lambi või kuivanud lille, süüdake lamp ja kastke lille, nii et vaimu valgus ja lõhn oleks selles 

pühakojas taas olemas. Kuid ärge soovige kohe vilja lõigata. Kui sa külvad seemne maasse, kas see idaneb 

kohe või kannab kohe vilja? Miks sa siis tahad saaki korjata inimsüdamest, mis on kõvem kui maa, samal 

päeval, mil sa seda külvasid? 

66 Samuti peaksite teadma, et nii nagu materiaalse pinnase puhul on erinevusi, on erinevusi ka 

inimeste puhul. Sageli külvate te ja kui olete juba kaotanud igasuguse lootuse, et teie seeme tõuseb, siis 

üllatute, sest näete, kuidas see tõuseb, kasvab ja kannab vilja. Teinekord arvate, et olete külvanud viljakale 

põllule, kuid ei näe, et seemned idanevad. Kui te kohtate nii kõva pinnast, et see peab teie pingutustele 

vastu, jätke see Minu hoolde ja mina, Jumalik Maamees, teen selle viljakaks. 

67 Ma räägin teile allegooria kaudu, et te saaksite Minu õpetusi oma mällu jätta. Ma ei taha, et te 

pärast 1950. aastat tunneksite end orbudena ilma pärandita. Kui Minu hääl siis vaikib, siis paljud jätkavad 

Minu järele igatsemist. Aga Minu häält ei kuule enam sellisel kujul. - Inimeste jaoks saabub nõrk hetk, mil 

mehed ja naised on segaduses. Kui nende segadus jõuab haripunkti, annan ma oma kohalolekut kogu oma 

hiilguses tunda. Siis avab igaüks, kes on valmis, oma silmad ja tunneb ära Minu õpetuse tõe. Need on 

need, kes näevad Mind ja annavad tunnistust Minu kohalolekust teie seas. 

68 Ma valmistan teid nendeks aegadeks ette, sest kui te enam ei kuula Minu Sõna, ründavad 

kiusatused teie südameid ja kasutavad ära teie nõrkust, et näidata teile mitmeid viise. Siis peaksite 

kasutama oma mälu, et otsida Minu Sõna ja pidada kinni kirjutatud raamatutest, et leida sealt julgust, 

millest teie vaimul puudu on. Siis mõistate, et elate puhastumise ajal. 

69 Te olete veel nõrk, kuid te saate jälle tugevaks. Sest sel ajal on valitsejad, kes värisevad Minu 

rahva võimu ees. Millal need sündmused toimuvad? Kui see rahvas suureneb, saavutab tema vaimulikkus 

ja tema vaimsete andide avanemine kõrge astme. Siis levivad kuulujutud teie autoriteedi kohta. Need 
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kuulujutud lähevad rahvusest rahvuseni ja see on siis, kui ilmub see uus vaarao, kes püüab teid orjastada, 

saavutamata seda; sest see on vaimu vabaduse aeg maa peal. Minu rahvas läbib laimu ja ebaõigluse kõrbe, 

kuid nad ei kummarda valu ees ja lähevad oma teed samm-sammult ning kannavad oma vaimu 

aardekirstus endaga kaasas ainsa raamatu õpetust, mis on inimestele kolme ajastu jooksul ilmutatud - 

kolme Testamendi valgust, mis on Jumala Seadus, Armastus ja Tarkus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 114  
1 Kui see kahtlev, uskmatu ja materialistlik inimkond puutub kokku jumaliku ilmutusega või sellega, 

mida ta nimetab imeks, otsib ta kohe põhjusi või tõendeid, mis näitaksid, et mingit üleloomulikku tööd ei 

ole olemas ega ole olnud. Kui ilmub inimene, kes ilmutab ebatavalisi vaimseid võimeid, kogeb ta 

naeruvääristamist, kahtlusi või ükskõiksust, et tema häält vaigistada. Ja kui Loodus kui Minu Jumalikkuse 

vahend, ütleb inimestele oma õigluse häält ja häirekisa, siis omistavad nad kõik juhusele. Kuid kunagi 

varem ei ole inimkond olnud nii tundetu, kurt ja pime kõige jumaliku, vaimse ja igavese suhtes kui 

praegusel ajal. 

2 Miljonid inimesed nimetavad end kristlasteks, kuid enamik neist ei tunne Kristuse õpetust. Nad 

väidavad, et armastavad kõiki neid tegusid, mida Ma inimesena tegin, kuid oma uskumise, mõtlemise ja 

vaatlemise viisiga tõestavad nad, et nad ei tunne Minu õpetuse olemust. 

3 Ma õpetasin teile vaimu elu, ilmutasin teile selles peituvaid võimeid; selleks ma tulin maailma. 

4 Ma tervendasin haigeid ilma igasuguse ravimita, rääkisin vaimudega, vabastasin riivatud 

võõrastest ja üleloomulikest mõjudest, vestlesin loodusega, muutsin ennast inimolendina vaimolendiks ja 

vaimolendina jälle inimeseks, ja iga sellise teo eesmärk oli alati näidata teile teed vaimu arenguks. 

5 Minu õpetuse tegelikku vaimset sisu on inimesed varjanud, et näidata teile hoopis Kristust, kes ei 

ole isegi mitte Tema kujutis, kes suri, et anda teile elu. 

6 Täna kogete te oma kaugenemise tulemust Meistrist, kes teid õpetas. Teid ümbritseb valu, teid 

masendab vaesus, teid piinab teadmatus. Kuid on saabunud aeg, mil inimeses uinunud võimed ja anded 

ärkavad ja kuulutavad nagu kuulutajad, et uus aeg on kätte jõudnud. 

7 Usuühendused, teadus ja inimeste õiglus püüavad takistada seda, mis on neile võõras ja kahjulik 

mõju. Kuid ükski jõud ei suuda peatada vaimu ärkamist ja arengut. 

8 Vabastumise päev on lähedal. 

9 Ka sel ajal on mul olnud oma prohvetid, nagu mul oli neid ka minevikus. Iga häälekandja on olnud 

prohvet, sest tema suu kaudu olen ma teile rääkinud sellest, mis tuleb. 

10 Minu Sõna selles Kolmandas Ajastikus, mis on kogutud kirjutistesse, sisaldab palju ettekuulutusi 

homse inimkonna jaoks. Ma olen teile ennustanud, mis juhtub, kui palju aastaid on möödas, ja olen 

rääkinud teile katsumustest, mis toimuvad teistes ajastutes. Et tõestada teile Minu ettekuulutuste tõesust, 

olen andnud teile mõned neist, mida te olete juba näinud täituvat. Seepärast on selle rahva seas vankumatu 

usuga südamed, kes on kogenud Minu Sõna täitumist imestuse ja rõõmuga. 

11 Mitte ainult häälekandja Minu ilmutuse ajal ei ole sel ajal prohvet. Kui see rahvas tõstab oma 

vaimu, kui ta kuulab Mind, siis on ta tundnud oma uinuvate vaimsete andide ärkamist ja on saanud 

prohvetiks. Mõned näevad, teised kuulevad ja veel teised jumalat. 

12 Meister ütleb teile: Valmistage end ette, avage oma vaimsed anded, sest need juhivad teid valguse 

teel, nii et teie teosed, sõnad ja mõtted kannaksid alati tõe olemust. 

13 Ajalugu on säilitanud antiikajast pärit prohvetite nimed, kellest paljud ennustasid neid aegu, mida 

te praegu elate. Alates Joelist kuni Johanneseni on nad teile inimkonna ajalugu ette ennustanud. 

14 Neid nimesid mäletatakse taas, kui rahvad järk-järgult ärkavad tõele, mida Minu poolt saadetud 

inimesed on teile juba avaldanud. 

15 Täna ütlen teile, et Minu uute õpetuste ettekuulutused ühinevad varasemate aegade 

ettekuulutustega, sest need kõik räägivad teile ühe ilmutusena. 

16 Õndsad on selle aja lapsed, kes oma usus, innukuses ja armastuses Isa vastu sarnanevad nende 

varasemate prohvetitega, sest nende suu kaudu kõneleb Minu Vaim selle aja ja tulevaste aegade 

inimestele. 

17 Ärge häbenege, kui ma ütlen teile, et teie nimed ei jää ajalukku. Kui sa oled juba alandlik, siis 

oskad sa oma parema käega halastust näidata ja hoolitseda selle eest, et vasakpoolne ei teaks. 

18 Palvetage, inimesed, las Minu Sõna valgus valgustab teid, et teie südametunnistuse valgus juhiks 

teid kõigil teie teedel. 

19 Täna olen teid kutsunud oma au pärijateks, sest teile on määratud minu kuningriik. 

20 Kui te minust välja tulite, olid teile antud kõik vajalikud omadused, et läbida tohutu elutee ja 

pöörduda tagasi alguspunkti. Ükski neist andidest ei olnud teel omandatud, kõik oli hingel juba algusest 
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peale olemas. Südametunnistus on hinges kaasasündinud, see on valgus. Ta soovitab tal lakkamatult 

omandada teeneid, mis aitaksid tal tagasi Isa juurde pöörduda. 

21 Mõnikord kaldub hing teelt kõrvale, seejärel leiab ta selle taas üles; lühikest aega liigub ta kiiresti 

edasi, siis jääb jälle hiljaks. Selle põhjuseks on see, et ei ole olemas pikemat teed ja mitte ühtegi teed, mis 

sisaldaks rohkem katsumusi kui see, mis on seotud hinge arenguga. 

22 Kui palju kahju on saanud need, kes usuvad, et nad saavad surma hetkel vaimse taevariigi! Need 

hinged ei suuda näha kaugemale sellest, mida nad on oma kujutluses selles elus loonud. 

23 Kui Dimas, tunnustades Jeesuse väge, tunnistas oma ristilt oma usku Kristuse jumalikkusse ja 

palus alandlikult, et Ta mäletaks patustajat, lubas Ta teda veel samal päeval paradiisi viia, nähes, kuidas 

see mees saavutas sel hetkel meeleparanduse, usu ja valu kaudu puhastuse. 

24 Meister soovis anda teile mõista, et kui hing puhastab end, tõuseb ta rahu ja valguse 

piirkondadesse, kust ta saab täita oma vendade ja õdede armastamise missiooni, mida inspireerib Isa 

armastus, mis on ainus vaimne redel, mis on olemas, et jõuda täiuslikule Kuningriigile. 

25 Kõigil teil on õigus omada Minu Kuningriiki, kõik te olete määratud tulema Minu juurde - isegi 

kui nad on suurimad patused ja ebatäiuslikud - niipea, kui te, nagu Dimas, oma armastuse ja usu, oma 

alandlikkuse ja lootuse kaudu olete saavutanud selle rahumaailma. Sealt hakkate oma Jumalale pakkuma 

neid teoseid, mis on Vaimu täiuslik austusavaldus Isale, kes lõi teid nii suure armastusega ja määras teid 

elama koos Temaga täiuslikkusesse. 

26 Ma ei ole kedagi pärandamata jätnud, kõigis neis on anded, mis panevad neid ühel päeval 

kahetsema, et nad on pattu teinud, et nad on Mind solvanud, ja hiljem innustavad neid suurimateks 

tegudeks. 

27 Veel kord ilmutan Ma end teie seas. Iga hing on Issanda tempel, iga mõistus on Kõigekõrgema 

elupaik, iga süda on jumaliku karjase pühamu, kes viib oma lambad igavesse ellu. Issand uurib hingi oma 

õiglusega ja puhastab mõtteid oma valgusega. 

28 Tõesti, ma ütlen teile, et ma ei ole külaline, vaid ma olen teie hinge igavene elanik, ma olen valgus 

ja praegune elu teie sees. Kes võiks kustutada Minu valgust teie vaimus? Las see särav täht ilmutab end 

teie teel. 

29 Oh, kui inimesed vaid järgiksid Minu Tahet, võttes eeskujuks Jeesust, kes tegi maa peal ainult oma 

Taevase Isa Tahet - kui suured ja ilusad oleksid teie vaimu ilmingud teostes, sõnades või mõtetes! 

30 Ma valmistan oma elupaika inimeste sees - nii neis, kes mind armastavad, kui ka neis, kes mind ei 

tunne, nii et minu valgus saaks teie hinge oma kuningriigiks. Tunne Minu valgust, mis on saanud 

ilmutuseks ja õpetuseks. See on tõotatud Lohutaja sõnum, see, millest ma teile teatasin, et Ta tuleb. Kaua 

oodatud Üks on nüüd siin, Ta ootab vaid, et inimeste uinuv süda ärkaks ja paistaks neis nagu uue koidiku 

valgus. Siis mõistate, et vaatamata vahepeal möödunud ajale on tõde ikka veel sama, sest see on 

muutumatu. Tõde on Jumal ja selle tõestuseks võite leida tõendeid loodusest, mis on üks teie Looja 

paljudest väljendusviisidest. Ja nii nagu ma näitan ennast looduse kaudu, tahan ma ka sinus ennast 

ilmutada. 

31 Inimkond, ärgu! Mõistke Tema sõna, kes pidi tulema ja kes on nüüd teie keskel! Tema, kes toidab 

hingi, on nüüd siin. Tema, kes valgustab teie arenguteed, saadab praegu oma valgust ülaltpoolt, kasutades 

inimaju, et tõlkida jumalikud inspiratsioonid sõnadesse - sõnadesse, mis jõuavad vaevatud südamesse, 

segaduses olevasse hinge, haigetesse ja näljasedesse. See, kes saab selle valguse oma hingele, näeb, et 

tema jõud suurenevad. Minu jumalik vägi liigutab universumit ja tuleb teie juurde hellitusena. Iga selline 

sõnum on mõte teie Issandalt. 

32 Inimesed, ma päästan teid ja teen teist täiusliku saatja, kes väljendab paremini Minu tahet. Oo 

jüngrid, kes te kuulete Mind neil hetkedel, kui te ei saa kõike mõista, siis tundke vähemalt seda armastust, 

seda elu sära, mis tuleb teie juurde. Minu valgus päästab teid sel ajal. 

33 Milline suurus võiks olla inimesel ilma jumalikuta? See on Minu valgus, mis kaunistab kõike 

olemasolevat. Laske sellel särada oma olemuses ja töödes, ja te tunnete õnnelikku elu Minu järgimises. 

34 Mõistke, et kuigi ma olen "Sõna", ei ole ma ainult Sõna, vaid ka tegu. Ma andsin teile selle 

tõestuse, kui ma muutusin inimeseks, et elada koos teiega ja olla teile eeskujuks. Ma sain tõeliselt 

inimeseks, kuid see keha, kui see oli moodustatud, ei teinud vähimatki pattu ega olnud vähimatki viga. See 

oli tõeline tempel, mille seest tuli välja "Jumala Sõna". Tema, kes tõstis üles alandlikud ja tervendas 
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haigeid sõnaga - Tema, kes õnnistas lapsi ja istus vaeste laua taha, on See, kes nüüd tuleb, on seesama 

"Sõna". See on Tõe Valgus, mida te nägite idas ilmumas ja mille sära valgustab nüüd läänes. Täna ei ilmu 

Ma kehastunud inimesena, Ma ilmutan end Inimese kaudu, keda Ma olen ette valmistanud, kes on 

sündinud selle ülesande täitmiseks. Tõesti, ma ütlen teile, et need, kelle kaudu ma olen teile andnud oma 

Sõna, olen valmistanud selleks ette juba enne, kui nad maa peale tulid. Siis ma juhendasin neid alates 

nende sünnist ja nüüd, kui ma neid kasutan, jätkan nende koolitamist. 

35 Ma tahan teile rääkida paljudest vaimsetest teemadest, kuid te ei saa neist veel aru. Kui ma peaksin 

teile avaldama, millistesse kodudesse te olete maa peal laskunud, siis te ei suudaksite mõista, kuidas te 

olete sellistes kohtades elanud. Täna võite te eitada, et te tunnete vaimseid sfääre, sest seni, kuni teie hing 

on kehastunud, on talle keelatud teadmine tema minevikust, et ta ei muutuks asjatuks ega masenduks ega 

satuks meeleheitele oma uue eksistentsi ees, milles ta peab alustama uuesti nagu uues elus. Isegi kui te 

tahaksite, ei saaksite mäletada; ma luban teil ainult aimata või aimata seda, mida ma teile avaldan, et te 

püsiksite eluvõitluses ja kannataksite meeleldi katsumusi. 

36 Te võite kahelda kõiges, mida ma teile räägin, kuid see vaimne sfäär oli tõesti teie kodu, niikaua 

kui te olite vaim. Te olite selle koha elanikud, kus te ei tundnud kannatusi, kus te tundsite Isa hiilgust oma 

olemuses, sest temas ei olnud ühtegi viga. Kuid teil ei olnud mingeid teeneid, ja nii oli vaja, et te 

lahkuksite sellest taevast ja tuleksite alla maailma, et teie hing saaks selle kuningriigi oma pingutuste 

kaudu. Kuid üha enam ja enam vajusite te moraalselt, kuni tundsite end väga kaugel Jumalikust ja 

vaimsest, oma päritolust. 

37 Minu - Meistri - hääl on alati rääkinud teiega, et teid õpetada; te olete selle armastava olemuse 

järgi ära tundnud. Aga kui te olete oma vigadest kinni pidanud, on valu kui halastamatu õpetaja teid oma 

sõnakuulmatusest teadvustanud. Täna üks okas ja homme teine - nii on teie otsaesisele järk-järgult 

kujunenud kurbusepärg. Miks te ei õpi Minult armastust ja ei lase end juhendada Minu õpetusest, mis ei 

tee kellelegi haiget, vaid pigem teeb teie südamed lahkeks, kui see ütleb teile: "Armastage üksteist". Kes 

armastab oma kaasinimest, armastab temas olevat Isa. 

38 Ma armastasin sind juba enne sinu olemasolu, ma hellitasin sind endas, ja kui sa sündisid, lasin sul 

tunda oma jumalikku hellust. Kui te armastate ka oma Isa, siis peate armastama oma suuremaid ja 

väiksemaid vendi ja õdesid, teades, et iga inimene, kes on olemas, on olemas, sest Jumal tahtis seda, ja et 

iga olend on jumaliku mõtte (nähtav) vorm. Pea pealegi meeles, et te ei ole ainult inimeste vennad ja õed, 

et on palju olendeid, kes on teie vennad ja õed, ehkki neil puudub vaim, ja keda te võite nimetada 

väiksemateks, kuid kes ei lakka seetõttu olemast oma Isaks sama, kes lõi teid. Teadke oma kohta elu 

keskel, et saaksite oma ülesannet nõuetekohaselt täita. 

39 Kui teie vaim võtab Minu õpetuse valguse tõeliselt vastu, siis igatsete taevasse palju rohkem kui 

praegu maapealsete hüvede järele. Kes igatseb taevaste vooruste järele, et saavutada oma vaimu tõus, 

tunneb sisemist leeki, mis valgustab teda, ja kuuleb endas armastuse hümni oma Isa vastu. See on see 

valgus, mis paneb teid tundma Tema kohalolekut, kes elab teie sees ja kes näitab teile lühimat teed, mis 

viib tõotatud maale, eemaldades teid seega nendelt radadelt, kuhu inimesed on läbi aegade jätnud valu 

jäljed. 

40 Ükskord, kui ma olin oma jüngrite keskel ja minu lahkumine oli juba lähedal, ütlesin neile ühel 

korral: "Vaata, varsti ei ole mind enam teie seas, sest ma lähen Isa juurde, kelle juurest ma tulin." Teile 

ütlen ma nüüd: Tegutsege nii nagu mina ja taevas on teie päralt, isegi odavamalt kui mina - kui soovite. 

41 Tulge selle igavese koidiku valgusesse, et te ei näeks enam ööd, sest valgustunute, nende, kes on 

Minu õpetusi kuulda võtnud, hinges ei tohi ilmneda pimedust. Nii nagu öö on materialiseerunud inimese 

hing, nii on ka koidik selle hing, kes püüdleb spirituaalsuse poole. Laske oma hingel ilmutada oma 

valgust, mis on nagu laseksite Miinal särada. 

42 Olge õpetajad selle kohta, mida ma olen teile õpetanud, kuid olge kõigepealt kurdid kiusatuste 

hääle, kergemeelsuse ja edevuse maise müra suhtes. Kuulake vaikides Minu häält ja te saate Minu sõnumi. 

43 Keegi ei hakka eksima; mõned jõuavad varem teele, mida olen teile näidanud, ja teised jõuavad 

hiljem teele, mida nad järgivad. Inimene saab kõigis religioonides vastu võtta selle õpetuse, mida ta vajab, 

et saada heaks. Aga kui ta seda ei saavuta, siis süüdistab ta usku, mida ta tunnistab, ja jääb selleks, kes ta 

alati on olnud. Iga religioon on tee; mõned on täiuslikumad kui teised, kuid kõigi eesmärk on headus ja 
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püüdlus jõuda Isa juurde. Kui miski ei rahulda teid tuntud religioonides, siis ärge kaotage usku Minusse. 

Käige heategevuse teel ja te leiate päästmise, sest Minu teed valgustab armastuse jõud. 

44 Nii valmistan ma oma elamu, oma templi. Kui ma räägin oma elamust, siis ei räägin ma mitte teie 

kehast, vaid teie hingest, sest ma ehitan selle kodu igavesele alusele, mitte sellele, mis on kaduv. 

45 Paljud on tulnud sellesse ilmutusse näljasena selle Elu Sõna järele, samas kui teised ei mõista veel 

neid õpetussõnu. Neid ma puudutan, nii et nad nälgivad ja janunevad armastuse järele ning otsivad Minu 

valgust. 

46 inimkond, ma näen, et sa kardad tormi, mis sinu kohal möllab. Ära karda seda, sest ma rahustan 

seda, kui sa usud minusse ja kuulad minu häält. Kui te ei oska veel vaikides kuulata, tulge ja õppige 

Minult, kes õpetab teid nende ettevalmistatud mõistmisorganite kaudu, või oodake, kuni see sõnum jõuab 

teieni vaimult vaimule. Selles sõnumis on valgust kõikidele religioonidele, kõikidele sektidele ja 

konfessioonidele ning erinevatele inimeste juhtimisviisidele. Aga mida te, jüngrid, olete teinud Minu 

Sõnaga? Kas nii tahate, et puu õitseks? Laske sellel õitseda, sest nad teatavad, et see kannab hiljem vilja. 

Miks te varjate neid sõnumeid ja ei too maailmale selle uue ajastu üllatust selle Hea Sõnumiga? Miks te ei 

julge öelda maailmale, et Kristuse hääl kõlab teie seas? Räägi ja anna tunnistust Minu õpetusest oma 

armastuse tegude kaudu; sest kui mõned peaksid sulgema oma kõrvad, et sind mitte kuulda, siis teised 

avavad need, ja sinu hääl on siis neile sama magus ja meloodiline kui ööbikulaul. 

47 Minu seekordne Sõna ei kustuta sõnu, mis ma teile teises ajastul andsin. Ajastud, sajandid ja 

ajastud mööduvad, kuid Jeesuse sõnad ei lähe mööda. Täna selgitan ja avaldan teile selle tähenduse, mida 

ma teile siis ütlesin ja mida te ei mõistnud. 

48 Ma olen sama külvaja nagu vanasti; täna ma külvan ja homme ma lõikan vilja, kuid Minu Tõde on 

sama nagu alati. Te ei ela mitte ainult maa leivast, vaid ka Minu õpetustest. Sinu keha vajub maa sisse, aga 

sinu hingele ütlen ma: "Tõuse ja käi, pöördu tagasi oma Isa juurde." 

49 Minu "Sõna" on juba teinekord inimeseks saanud, et õpetada teid eeskujuga armastama; sest kui 

ma oleksin teid õpetanud ainult sõnadega, oleks maailm öelnud: "Ainult sõnad, mitte teod". Ma olin teie 

seas, et teid õpetada, sest selleks ma olin tulnud. Mida ma võiksin õppida meestelt, mida ma ei teadnud? Ei 

midagi. Ma pühendasin selle elu inimkonnale. Templites olin ma seaduseõpetajate seas kerge. Kolm aastat 

enne seda, kui ma uuesti maa pealt lahkusin, läksin ma õpetama inimesi põllul, mere- või jõekaldal, 

turuplatsidel. Ma kõnelesin kõigile, kellelegi ei keelanud ma oma õpetust. 

50 Täna ütlete te mulle: "Meister, maailm on ikka veel sama, hoolimata Sinu ohvrist, Sinu Sõnast ja 

Sinu valatud verest." On tõsi, et inimesed on valanud oma verd, kuni maa on sellest läbi imbunud. See ei 

ole toimunud mitte armastusest, vaid ahnusest, pahatahtlikkusest. Nad on valanud oma kaasinimeste verd, 

keda nad ei armasta. 

51 Paljud teevad Minust kuju ja katavad selle siidi, kulla ja kalliskividega, samal ajal kui nad lasevad 

vaestel nälga ja külma surra; kuid Minu Jumalik plaan on tugevam kui inimeste kõvasüdamlikkus ja see 

läheb täide. Häda neile, kes valetavad! Parem oleks, kui nad tunnistaksid oma süüd, selle asemel, et tunda 

end teistest paremini, sest nende südametunnistus ei jäta neid rahule isegi unes. Need, kes püüavad katta 

oma häbiplekke silmakirjalikkuse mantliga, on valgetestatud hauad, mis kannavad endas mädanikku. Häda 

teile, kirjatundjad ja silmakirjalikud variserid! Kui te tahate käia Issanda teedel, tehke seda, mida Minu 

õpetus õpetab, võtke Minust eeskuju, võtke oma rist ja järgige Mind. 

52 Mu lapsed, kas te leiate Minu sõnumis midagi halba? Kas ma kahjustan teid selle sõnaga, mis 

sisaldab ainult armastust kõigi vastu? Uurige seda ja te ei leia selles midagi ebaõiglast. 

53 See sõnum, mis meenutab teile aega, mil ma ennast teatavaks tegin, jääb kirja ja paljud tulevad ja 

mäletavad, kui lähedal ma neile olin. Isegi teisel ajastul, niikaua kui Ma nendega olin, ei armastanud Minu 

apostlid Mind nii palju kui pärast Minu lahkumist. Niikaua, kui nad olid Minu juures, ei andnud nad oma 

elu Minu eest; pärast seda andsid nad armastusest oma Isanda vastu kõik, mis neil oli. Kui Jeesuse häält 

enam ei kuulnud, siis alles siis kannatasid jüngrid, soovides, et Ma oleksin jälle nende juures, ja kunagi 

varem ei armastanud nad Mind nii, nagu nad seda siis tegid. Põhjus oli see, et ma juba valitsesin nende 

südames. Minu tahte kohaselt juhtub see ka teiega. 

54 Minu kohalolu tunnete ära rahu järgi, mida tunnete oma hinges. Keegi peale Minu ei saa teile anda 

tõelist rahu. Pimedusest pärit vaimolend ei saaks seda teile anda. Ma ütlen teile seda, sest paljud südamed 

kardavad ahvatleva olendi püüniseid, kellele inimesed on andnud elu ja kuju oma kujutlusvõime järgi. 
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55 Kui valesti on tõlgendatud Pimeduse vürsti olemasolu! Kui paljud on ikkagi uskunud rohkem tema 

kui minu jõusse, ja kui kaugel on inimesed olnud tõest! 

56 Kurjus on olemas, kõik pahed ja patud on tulnud sellest, see tähendab, et need, kes teevad kurja, on 

alati olemas olnud, nii maa peal kui ka teistes kodades või maailmades. Kuid miks te kehastate kogu 

olemasolevat kurjust ühesainsas olendis ja miks te vastandate seda Jumalale? Ma küsin teilt: Mis on 

ebapuhas olend Minu absoluutse ja lõpmatu väe ees, ja mida tähendab teie patt Minu täiuslikkuse ees? 

57 Patt tekkis maailmas. Kui vaimud Jumalast välja tulid, jäid mõned neist heale teele, teised aga, 

kõrvale kaldudes sellest teest, lõid teise, kurja tee. 

58 Sõnu ja tähendamissõnu, mis on teile varasematel aegadel antud allegooriliselt kui ilmutus, on 

inimesed tõlgendanud ekslikult. Inimeste intuitiivseid teadmisi üleloomulikust mõjutas nende 

kujutlusvõime, ja nii kujunesid järk-järgult ümber kurja võimu teadused, kultused, ebausklikud arusaamad 

ja müüdid, mis on säilinud kuni tänapäevani. 

59 Jumalast ei saa tulla ühtegi kuradit; te olete need oma mõttega välja mõelnud. Teie ettekujutus 

sellest olendist, millega te pidevalt Mulle vastu seisate, on vale. 

60 Olen õpetanud teid valvama ja palvetama, et te saaksite end vabastada kiusatustest ja halbadest 

mõjudest, mis võivad tulla nii inimestelt kui ka vaimsetelt olenditelt. 

61 Ma ütlesin teile, et allutate vaimu lihale, sest viimane on nõrk olend, mida ähvardab pidev 

kukkumisoht, kui te selle üle ei valveta. Süda, mõistus ja meeled on avatud uksed, mille kaudu maailma 

kired piitsutavad hinge. 

62 Kui te olete kujutanud ette, et pimeduse olendid on nagu koletised, siis ma näen neid vaid 

ebatäiuslikena olenditena, kelle päästmiseks ma sirutan oma käe välja, sest ka nemad on minu lapsed. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 115  
1 Ma võtan teid vastu, armsad inimesed, ja teie sees inimkonda, kes on Minu tütar. Sel ajal, mil Ma 

teen ennast teatavaks inimese meeleorgani kaudu, annan teile jõudu, et te saaksite naasta täiuslikkuse 

teele, parandada oma eluviisi ja tunda oma südames Minu jumaliku hääle kaja. Ma töötan teie kallal sel 

soodsal ajal, et te äratate oma vaimu, mis täna magab, et te teeksite oma südame tundlikuks. Sest ma ei 

taha olla seal pelgalt läbisegi külalisena, vaid igavese elanikuna, sest te ehitate sinna minu templi täpselt 

minu tahte kohaselt. 

2 Ma olen seesama "Jumalik Sõna", kes Teisel ajastul ilmutas end kehalises vormis nimega Jeesus, 

kes elas koos teiega ja tõi teile oma Sõna leebuse, mis sisaldub tema täiuslikus eeskujus. Nüüd kasutan ma 

inimvahendeid, mille olen ette valmistanud ja mis olid enne nende sündi ette määratud selle ülevoolava 

missiooni täitmiseks. 

3 Ma olen teile öelnud, et see maa ei ole teie tõeline isamaa, sest oli tõepoolest aeg, mil teie 

elupaigaks oli taevas ja te olite koos taevase Isaga. Kui te ei olnud veel siia planeedile tulnud, siis olite 

vaimse kodu juures, kus kõik on valgus ja tõde. Kuid te ei ole seda muljet oma hinge kindlalt sisse 

surunud, ja seepärast ei suuda teie mälu teid täita ja te ei mäleta midagi sellest elust, oma viibimisest 

selles, mida te nimetate Taevaks, mis ei vasta sellele, mida te kujutate ette oma mõistuse alusel selles 

maailmas, mida te nimetate Maaks. 

4 Enne teie loomist olite te Minus; pärast seda olite te vaimse olendina kohas, kus kõik vibreerib 

täiuslikus harmoonias, kus on elu olemus ja tõelise valguse allikas, millest Ma teid toidan. 

5 Valu ei ole Isa poolt loodud. Neil aegadel, millest ma teile räägin, polnud teil põhjust ohkama, teil 

polnud midagi kurta, te tundsite endas taevast, sest oma täiuslikus elus olite te selle eksistentsi sümboliks. 

Aga kui sa sellest kodust lahkusid, andsin ma su vaimule rõiva ja sa vajusid üha sügavamale. Siis arenes 

teie hing samm-sammult, kuni jõudis eksistentsi tasandile, kus te praegu olete ja kus Isa valgus paistab. 

6 Ma olen armastuse Meister; seepärast, kui te ei käi Minu teedel ja ei armasta inimesi armastusega, 

mida ma olen teile õpetanud, tabab teid valu teie sõnakuulmatuse tõttu. Seega saate iga uue juhtumiga 

täiendavat kogemust. 

7 Inimene kui Jumala loodud olend on vend kõigile olenditele sellest ja teistest maailmadest, sest iga 

eluvorm on Isa mõte erinevates ilmingutes. Kuna teil on mõistuse võime, siis mõistke, et olete osa sellest 

loomisest ja selles mõttes kõikide olendite vennad ja õed, ning te peate teadlikult mõistma, milline on teie 

positsioon loomises, jumalikus plaanis ja universaalses kontserdis. Miks te ei tegutse vastavalt 

missioonile, mille ma teile olen ilmutanud? Olge Minu õpetuse apostlid, teades selgelt, et peate arenema 

etapist etappi. Halastage endid, astuge võimalikult kiiresti päästmise teele, mis ei ole midagi muud kui 

täiuslik armastus, mis sisaldub selles lihtsas õpetuses: "Armastage Jumalat rohkem kui kõike loodut ja 

oma ligimest nagu iseennast." 

8 Õpetage oma kaasvendi mitte ainult sõnadega, vaid ka oma armastuse tegudega. Kuigi ma olen Isa 

"Sõna", sain ma Teisel ajastul inimeseks, et õpetada teid koos 

Et õpetada teid Minu enda eeskujul järgima jumalikke seadusi. Sest kui ma oleksin teid õpetanud ainult 

oma sõnadega, siis oleksite öelnud: "Ta rääkis ja ei teinud ühtegi tööd." Seepärast olin Ma oma jüngrite 

seas alati Meistrina. 

9 Hoidke Minu jumalikke õpetusi ja näiteid, need on homme nagu saagiks. Paluge Mind neil 

hetkedel, mil Ma annan ennast teada Sõna Kandja kaudu, ja kui teie palved on õilsad ja õiglased, siis 

kuulen neid. Aga kui te palute ilma põhjuseta, siis teadke, et ma annan teile ainult seda, mida te peate 

saama. Pakkuge Mulle vaimset kummardamist ja ärge olge nagu need, kes ehitavad kullaga ja 

vääriskividega kaetud templid ja altarid, kes võtavad ette pikki palverännakuid, kes karistavad end 

jõhkrate ja julmade nuhtlustega, kes kummardavad end huulilt palvetega ja palve litaaniatega, kuid ei ole 

siiski suutnud oma südant Mulle loovutada. Ma olen teid hoiatanud südametunnistuse eest ja seepärast 

ütlen teile: Kes räägib ja räägib sellest, mida ta on teinud, ja trompetab seda, sellel ei ole taevase Isa ees 

mingeid teeneid. 

10 Kui te tahate kõndida Issanda sirgetel radadel, siis tehke seda, mida ma olen teile õpetanud Minu 

Sõnas, Minu näidetes ja Minu armastusega. Olge alandlikud, tasuge kurja heaga, hoolimata inimeste 

tänamatusest. Võtke kannatlikult oma rist ja järgige Mind. 
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11 Mina, "Sõna", sain Teisel ajastul inimeseks, et näidata teile oma jumalikku armastust. Ma ei põlga 

elada teie keskel inimlihana. Ma tahtsin olla selle inimkonna laps, et tunda end temaga tihedamalt seotud 

ja et ta saaks Mind lähemalt kogeda. See naine, kes pakkus oma emakese, et "Sõna" saaks temas 

inimeseks, oli oma puhtuse ja süütuse tõttu väärikas tempel, kelle pärast ma olin valinud ta inimema. 

Maarja oli selle põlvkonna õitseng, mille Issand oli ette valmistanud mitu põlvkonda enne tema sündi. 

12 Emalik armastus, mille olemus ja õrnus on Isas, kehastus Maarias, selles Neitsis, kes oli puhtuse ja 

süütuse õis. 

13 Maarja kui naine on universaalse Ema kehastus, on emalik armastus, mis on olemas Minu 

Jumalikkuses ja mis sai naiseks, et inimeste elus oleks lootuse valgus. Maarja kui Vaim on jumalik õrnus, 

kes tuli maa peale, et nutta inimkonna pattude pärast. Tema pisarad segunesid Poja verega, et õpetada 

inimesi oma kohustust täitma. Igavuses ootavad tema avatud käed armastusega oma laste saabumist. 

14 Inimkonna algusest peale on teile ennustatud Messia tulekut; ka Maarja on teile kuulutatud ja 

tõotatud. 

15 Need, kes eitavad Maarja jumalikku emadust, hindavad valesti üht kõige ilusamat ilmutust, mille 

Jumalikkus on inimesele andnud. 

16 Need, kes tunnistavad Kristuse jumalikkust ja eitavad Maarja, ei tea, et nad jätavad end ilma kõige 

õrnemast ja armsamast omadusest, mis on olemas Minu Jumalikkuses. 

17 Kui palju on neid, kes arvavad, et nad tunnevad Pühakirja, kuid ei tea midagi, sest nad ei ole 

midagi mõistnud; ja kui palju on neid, kes vaatamata oma arvamusele, et nad on avastanud loodu keele, 

elavad ekslikult! 

18 Emalik vaim on armastavalt aktiivne kõigis olendeis, tema kujutist võib näha kõikjal. Tema 

jumalik õrnus on langenud õnnistatud seemnena kõigi loodute südamesse, ja iga looduse kuningriik on 

selle elav tunnistus ning iga ema süda on selle suure armastuse ees püstitatud altar. Maarja oli jumalik õis 

ja viljaks oli Jeesus. 

19 Mina sain selles olendis inimeseks, Jumala armastuse meistriteoseks, et avada inimestele Minu 

kuningriigi suuri saladusi, rääkides neile tegude ja armastuse sõnadega. 

20 Kõik Kristuse kohta rääkis, sest Ta on "Igavene Sõna", seesama, mida te kuulete. 

21 Armsad jüngrid, uurige Minu õpetusi armastuse ja hea tahtmise abil ja lõpuks mõistate kõike, mida 

Ma olen teile läbi aegade ilmutanud. 

22 Tõesti, ma ütlen teile, et teie ja kõik need, kes selle töö lõpuni jõuavad, on tõelised pühakirjade 

tõlgendajad. 

23 Minu rahva ajalugu on täis tunnustähti ja imesid, mis sütitasid nende rahvahulkade usku Jumala - 

elava, nähtamatu ja tõelise Jumala - olemasolusse ja jõusse. 

24 Tunnistus sellest, mida see rahvas nägi ja koges, on läinud ajalukku ja on talletatud kirjutistes, 

mida kõik põlvkonnad on tundnud kuni teie päevani. Kuid need tunnistused on nüüd jõudnud inimeste 

juurde, kellel puudub usk ja vaimne ettevalmistus, kes peavad uskumiseks vajalikuks mõtiskleda, 

mõtiskleda ja mõtiskleda ning allutada kõik oma teadusele, oma mõistusele ja loogikale. Need inimesed on 

kahelnud, teised on olnud segaduses, mõned on seda eitanud ja mõned on selle üle irvitanud. 

25 On loomulik, et need, kes püüavad leida jumalikku tõde, otsides seda oma silmade või piiratud 

mõistusega, ei astu kolme sammu, ilma et nad komistaksid või langeksid kuristikku. Ainult vaim võib 

leida tee tõe juurde. 

26 On vaja, et ma ütlen teile, et nende inimeste tunnistus, kes Mind järgisid, oli tõene; see, mida nad 

järeltulijatele pärandasid, oli õige. Nad esitasid saadud õpetusi oma lihtsa ja süütu usuga - nii nagu nad 

seda nägid ja nagu nad olid kõike toimunut mõistnud. 

27 Kõik need sündmused, teod ja katsumused, millest muistsed inimesed teile räägivad, sisaldavad 

tõde, valgust, ilmutust. Nad uskusid ilma uurimata, sest nad olid sündmuste tunnistajaks. Teie ülesanne on 

jõuda asjade põhjani ja seejärel uskuda, et saada vaimne sisu sellest, mis teile on ilmutatud, välja. 

28 Kõigele on nii lihtne ja ilmne seletus. Aga ma ütlen teile veel kord, et selle leidmiseks peab vaim 

tegema edusamme sügavas mõtlemises. 

29 Suur saab olema selle materialiseerunud inimkonna hämming, kui isegi tema teadus ja vaatlused 

tõestavad talle paljude nende sündmuste tõesust, mida ta ei tahtnud aktsepteerida. Siis ütleb ta üllatusega: 

"See oli tõde". Kuid kõik see, mida te nimetate täna imedeks, ei ole midagi muud kui jumaliku sõnumi 
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materiaalne realiseerimine, sõnumi, mille hääl räägib teile lakkamatult millestki, mis on väljaspool teie 

planeeti ja teie mõistust, millestki, mis tuleb otse Minu Vaimult teie juurde. 

30 Täna on Minu Isa teiega. Ma kuulen teie palveid, isegi vähimatki teie kaebust. Ma tahan, et te 

õpiksite rääkima oma Isaga. Aga ärge arvake, et ma olen tulnud ainult teie juurde. Ei, ma olen tulnud alla 

kõigi oma laste juurde, sest nende inimeste hüüd jõudis taevani nagu hädahüüd, nagu palve valguse järele. 

31 Kui te võtate Minu Sõna sellisel kujul vastu, küsite endalt sisemiselt, kas Ma tulen Isa või 

Kohtunikuna. Siis ma ütlen teile, et juba enne, kui te kuulete Minu esimest sõna sel päeval, on teie 

südametunnistus teile juba näidanud iga teie üleastumist ja ka iga teie head tegu. 

32 Aga kui ma peaksin teid mõistma kohut oma Sõnas, miks te siis kardate? Kas Minu otsus ei tulene 

armastusest, mida Ma teile näitan? 

33 Ma äratan teid, et katsumused ei tabaks teid ettevalmistamata, et selle aja tormid ja keeristormid ei 

lahutaks teid valgusest. 

34 Kindlasti on see külastuste aeg, mistõttu on vaja olla tugev ja varustatud, et mitte alla jääda. 

35 Elu maa peal on inimese jaoks alati olnud seotud katsumuste ja lepitusega; kuid kunagi ei ole see 

arengutee olnud nii täis valu kui praegu, kunagi ei ole karikas olnud nii täis kibedust. 

36 Sel ajal ei oota inimesed täiskasvanuikka, et astuda vastu eluvõitlusele. Kui paljud olendid 

tunnevad lapsepõlvest pettumusi, ikke, lööki, takistusi ja ebaõnnestumisi. Ma võin teile veel rohkem 

öelda: praegusel ajal algab inimese valu juba enne tema sündi, st juba ema emakas. 

37 Suur on nende olendite lepituskohustus, kes tulevad sel ajal maa peale! Kuid te peaksite meeles 

pidama, et kõik maailmas esinevad kannatused on inimeste töö. Kas minu õiglus on täiuslikum, kui lubada 

neil, kes külvasid elutee okastega, neid nüüd niita? 

38 Ma tean, et mitte kõik ei ole võrdselt süüdi selles kaoses, mida te kogete. See on tõsi, kuid ma 

ütlen teile, et rahu eest vastutavad need, kes ei ole sõja toimepanijad. 

39 Teile, inimesed, ma ütlen: halastage enda ja oma ligimese peale. Kuid selleks, et see halastus oleks 

tulemuslik, tunnetage oma vaimseid andeid Minu Töö õppimise kaudu. Kes armastab oma kaasinimest, 

see armastab Mind, sest tema kaasinimene on Minu armastatud laps. 

40 Te olete inimesed, keda ma valmistan ette palvetamiseks, tõe õpetamiseks ja tervendamiseks. Elu 

oma viletsuse, raskuste ja kibedusega on muutunud nagu kõrbeks. Aga ma ütlen teile, et ärge jääge paigale 

ega püsige kõrbes, sest siis ei tunne te tõelist rahu. 

41 Pidage meeles Iisraeli näidet, nagu on kirjas ajaloos, kui ta pidi pikka aega läbi kõrbe rändama. 

Nad võitlesid, et pääseda Egiptuse vangistusest ja ebajumalateenistusest, aga ka selleks, et jõuda rahu ja 

vabaduse maale. 

42 Tänapäeval on kogu inimkond nagu vaarao vangistuses olevad inimesed. Usutunnistused, 

doktriinid ja seadused on inimestele peale surutud. Enamik rahvaid on teiste, tugevamate rahvaste orjad. 

Raske võitlus ellujäämise eest ja sunnitöö nälja ja alandamise rüppe all on see kibe leib, mida suur osa 

inimkonnast täna sööb. 

43 Kõik see tekitab inimeste südames üha enam igatsust vabanemise, rahu ja parema elu järele. 

44 Sõja möll, inimveri, mis valatakse, isekus, võimu ja vihkamise püüdlused, mis kannavad vilja 

tuhandel viisil, äratavad inimesed oma sügavast letargiast üles. Aga kui see kõigi Minu laste igatsus 

ühendab neid ühes ideaalis, nii nagu Iisraeli rahvas ühendas end Egiptuses Moosese innustusel - milline 

mees, milline oht, milline vägi võiks neid südameid peatada? Tegelikult mitte keegi, sest selles igatsuses 

on Minu valgus, selles võitluses on Minu jõud, selles ideaalis on Minu jumalikud lubadused tõhusad. 

45 Kas maailm vajab oma ahelatest vabanemiseks uut Moosest? Ma ütlen teile, et see õpetus, mille 

ma olen teile sel ajal toonud, on valgus, mis inspireeris Moosest. See on õigluse ja prohveti sõna, see on 

vägi, mis tõstab üles nõrga, argliku, argpüksliku ja muudab ta julgeks, otsustavaks, innukaks. See on 

seadus, mis juhatab ja juhib tõe teel; see on manna, mis hoiab elus pikkadel rändamise päevadel, ja lõpuks 

on see päästmine, see on rahu, see on heaolu hea tahtega inimestele. 

46 Inimesed, te tunnete, et Minu Sõna julgustab teid ja nagu imeline palsam tilguks teie haavadele, te 

tunnete end tugevdatuna, uuenenud, täis lootust homseks. Seepärast küsin ma teilt: kas te ei arva, et kui te 

viiksite sama sõnumi maa rõhutud rahvastele, siis toimiks nende peal sama ime? 

47 Seepärast ütlen ma teile ikka ja jälle, et valmistage end ette, et te ei viivitaksite ajaga, mil te saate 

selle inspireeritud sõnumi sõnumitoojatena teele asuda. Kui ma ütlen teile, et valmistuge, siis sellepärast, 
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et seda head sõnumit tuleb levitada nii, et see ei põhjustaks valu, et see ei põhjustaks vennastevahelisi 

tülisid või et selle tõttu ei valataks ühtki tilka verd. 

48 Minu sõnum on veenev, õrn, täis tõde. See puudutab nii südant kui ka mõistust ja veenab vaimu. 

49 Kuulake Mind, õppige, võtke teoks ja te suudate rajada inimeste jaoks lõhed usule, valgusele, 

vabadusele ja rahule. 

50 Selleks õpetan ma teile Minu Jumalikkuse täiuslikku kummardamist. Ma tahan, et sa mõistaksid, et 

sa peaksid palvetama ainult Minu poole, sest mina olen andja, ilma kelle tahte või loata ei toimu midagi. 

51 Maarja, teie Taevane Ema, on kingituste ja armuandide omanik. Seepärast, kui teie kõrgus on 

madal või teie ebapiisav kõrgus muudab teid ebaväärtuslikuks, et Minuga rääkida, palvetage tema poole, 

paluge tema abi ja eestpalvet, ja tõesti, Ma ütlen teile, sel viisil jõuavad teie palved kiiresti Minuni. 

52 Ma annan teile need selgitused, sest te olete teinud paljude õigete mõtetest jumalusi, keda te küsite 

ja kummardate, nagu oleksid nad jumalad. Milline teadmatus, oh inimkond! Kuidas saavad inimesed 

hinnata vaimu pühadust ja täiuslikkust ainult tema inimlike tegude järgi? 

53 Ma olen esimene, kes ütleb teile, et eeskujuks on head eeskujud, mida teie vennad ja õed on oma 

tegudega, oma eluga ja oma voorusega kirja pannud, ja ma ütlen teile ka, et neid meeles pidades võite 

loota nende vaimulikule abile ja mõjule. Aga miks te püstitate neile altareid, mis ainult solvavad nende 

hingede alandlikkust? Miks loovad inimesed oma mälus kultusi, nagu oleksid nad Jumal, ja panevad neid 

Isa asemele, kelle nad unustavad, kuna nad kummardavad oma vendi? Kui kurb on nende jaoks olnud see 

au, mille te neile siin andsite! 

54 Mida teavad inimesed Minu kohtumõistmisest nende üle, keda nad nimetavad pühakuteks? Mida 

nad teavad nende olendite vaimsest elust või kohast, mille igaüks neist on Issanda ees ära teeninud? 

55 Ärgu keegi arvaku, et ma tahan nende ilmutustega kustutada teie südamest need teened, mille 

Minu teenrid on teie seas välja teeninud. Vastupidi, teadke, et arm, mille nad minu juures on leidnud, on 

suur ja et ma annan teile palju asju nende palvetega. Kuid on vaja, et te kõrvaldaksite oma teadmatuse, 

millest tulenevad religioosne fanatism, ebajumalateenistus ja ebausk. 

56 Kui tunnete, et nende olendite vaim ümbritseb teie eluala, usaldage neid, sest nad on osa vaimsest 

maailmast, nii et nad ja teie, üheskoos Issanda teel, võiksite viia ellu vaimse vendluse töö - selle töö, mida 

ma ootan kõigi Minu õpetuste tulemusena. 

57 Ma õpetan teid sellisel kujul, et te saaksite oma ülesannet täita puhta südamega. 

58 Tõesti, see eksistents on uus arenguetapp teie vaimule, kes oli jätnud pooleli talle usaldatud töö ja 

kellele on nüüd antud võimalus seda täiuslikkuse teel pisut edasi viia. 

59 Mina, Jumalik Meister, pidin samuti inimkonna juurde tagasi pöörduma, sest Minu tolleaegne töö 

jäi pooleli. Mõned lükkavad selle väite tagasi ja ütlevad, et Jeesuse töö oli lõpetatud, kui ta suri ristil. Aga 

nad ütlevad seda, sest nad on unustanud, et ma kuulutasin ja lubasin teile oma tagasitulekut. Kuid teie, 

kellele Ma nüüd neid õpetusi avaldan, peaksite mõistma, et Minu jaoks ei ole reinkarnatsioon absoluutselt 

vajalik, sest Minu Vaimus peitub vägi, et avaldada end inimkonnale tuhandel viisil. Ma ei ole ka tagasi 

tulnud, et otsida oma Vaimu täiuslikkust. Kui ma nüüd teie juurde tulen, siis ainult selleks, et jätkata teile 

tee näitamist, mis viib teid Valguse juurde. Tuletage meelde, et prohvetid ütlesid teile esimesel ajastul: "Ta 

on värav". Ja kas ma ei öelnud teile, kui ma teie keskel inimeseks sain, et "mina olen tee"? Kas ma ei ütle 

teile nüüd: "Ma olen selle mäe tipp, millele te ronite"? 

60 Tõesti, ma ütlen teile, ma olen alati olnud täiuslik. Täna teeb mulle rõõmu näha teid turvaliselt 

Minu teel kõndimas. Homme saab olema üldine rõõm, kui te kõik elate vaimulikus kodus, mis on juba 

ammu oodanud Issanda laste saabumist. 

61 Nii räägin ma teie vaimule, sest ma tean, et ta võib nüüd seda õpetust mõista ja öelda talle, et ta ei 

ole selle maa laps, et ta peaks end siin maailmas ainult külaliseks pidama, sest tema tõeline isamaa on 

vaimne. 

62 Võtke seda sõna selle õiges tähenduses, sest muidu võite lõpuks arvata, et Minu õpetus on 

igasuguse inimliku arengu vastu. Kuid ei oleks õiglane omistada selliseid vigu teie Isale, kes püüab ainult 

oma laste täiuslikkust nende erinevatel eluteedel. 

63 See, mis minu õiglust vastuollu ajab, on kurjus, mis võtab inimsüdames mitmesuguseid vorme ja 

väljendub mõnikord isekates tunnetes, alandlikes kirgedes, ohjeldamatus ahnuses ja isegi vihkamises. 
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64 Jüngrid, uurige hoolikalt seda, mida ma teile nüüd piltlikult ütlen: elu on puu, selle oksi on 

lugematul hulgal, ja neist okstest ei ole kahte ühesugust, kuid igaüks neist täidab oma ülesannet. Kui vili 

ebaõnnestub, lükatakse see puu otsast välja, ja kui oksal on metsik kasv, lõigatakse see maha, sest elupuust 

võivad tulla ainult eluviljad. 

65 Tõesti, ma ütlen teile, et iga teadust, mis on põhjustanud kurja, ja iga religiooni, mis ei ole 

levitanud tõelist valgust, võite käsitleda kui oksi ja vilju, mille kaudu ei voola elupuu mahl, sest see on 

neid tõrjunud. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 116  
1 Teie olete inimesed, kelle peale Ma olen taas kord oma hea meelega pannud, sest alati, kui valu oli 

teie puhul väga tugev, tõstsite te oma silmad Minu poole ja hüüdsite Mind. 

2 See on katsumuste aeg, kuid Minu Sõna kui jumalik palsam on toonud lohutust ja lootust teie 

viletsusse. Aga ma küsin teilt: Miks sa nutad, kas sul on nälg, kas sa oled haige ja hädas? Miks te olete 

maganud? Miks sa oled kustutanud oma südamest Minu Elu sõnad, mis on sinu hingele toeks? 

3 Te ei olnud valmis, kui Minu Kohalolek teid üllatas, kuid te vähemalt tundsite Mind, kui saite aru, 

et Minu Hääl kutsub teid, et anda teile uus ilmutus. 

4 Teie soovist Minu juurde tulla oli teile palju kasu, et te olite materiaalsete hüvede poolest vaesed. 

Aga mitte sellepärast, et te neist vabatahtlikult loobusite, et püüelda vaimustumise poole, vaid sellepärast, 

et Minu hooliv armastus eraldas teid ahvatlevast ja üleliigsest rikkusest, et te oleksite vabad, kui Ma 

koputan teie südame uksele. 

5 Kui te esimest korda Sõna kuulama tulite, huvitas teid Minu ilmutuse vaimne eesmärk vähe või 

üldse mitte. See, mida teie süda igatses ja palus Minult, olid ainult maapealsed hüved, mille järele te 

tundsite suurt vajadust. Kuid hiljem saite te aru, et kingitused, mida teie Meister ohtralt jagas, olid vaimset 

laadi, ja lõpuks saite aru, et maapealsetel hüvedel ei ole kunagi nende kingituste väärtust. 

6 Kui see valgus säras teie mõtetes, siis mõistsite suurte rahvaste viletsust, nende kannatusi, kes on 

küll rikkad ja maailma valitsejad, kuid omavad kõike vaid näiliselt. Sa avastasid glamuuri, valede, hiilguse 

ja elurõõmude võltsimise. 

7 Te olete kogenud religioonide suutmatust ühendada ja uuendada inimkonda ning olete igal sammul 

olnud tunnistajaks nende lõhestatusele. 

8 Kui sa nägid nii tõsiselt häiritud tasakaalu ja segadust inimeste seas, siis kerkisid su südamest 

tänutunne Isa vastu, sest kui sa Teda sel ajal kuulsid, siis leidsid sa Tema Sõnas oma hingele turvalise 

pelgupaiga. 

9 Aga nii nagu te olete saanud teadlikuks kõigist neist tõdedest, on vaja, et te saaksite teadlikuks ka 

vastutusest, mis teil on oma kaasinimeste ees, sest te peate mõistma järgmist: Kas ma olen toonud rahu, 

mida te naudite, ja valguse, mis valgustab teie olemasolu, ainult selleks, et aidata seda rahvast? Ei, Minu 

kuulajad, Minu armuandjad on tulnud teile ainult kui esmatooteid või kui ettetulekut sellest, mida Ma 

hiljem inimkonnale annan. Mõistke, miks ma ütlen teile, et oodake ootuses kodutuid, kes tulevad varju ja 

pelgupaika otsima. Kas teie südamed ei oleks rõõmsad, kui inimesed, kes tulevad teistest rahvastest, 

leiaksid teie seast heategevuse, vaimsuse ja rahu eeskuju? 

10 See on teie ülesanne pärast seda, kui ma olen lõpetanud oma õpetuse andmise. Ja nii nagu Eelija 

oli Minu eelkäija vaimus, nii saab see rahvas Minu järeltulijaks, kes annab oma elu, sõnade ja tegudega 

kõige paremat tunnistust sellest, et Ma olen olnud teie seas. 

11 Suur on teie rahulolu, kui te oskate oma kaasinimesi armastusega vastu võtta ja anda neile midagi 

neist paljudest, mis ma teile olen usaldanud. Kuid pidage meeles, et teie valu oleks veelgi suurem, kui 

inimesed lööksid teie linna väravatele ja selle elanikud magaksid või oleksid hõivatud mõttetute asjadega. 

12 Ärge olge oma tegevuses liiga enesekindlad, sest kiusatused varitsevad teid, ja kergesti võib 

juhtuda, et see, kes on juba edenenud spirituaalsuse teel, soovib tõelise ja kõrge ideaali puudumise tõttu 

naasta naudingute teele, isekasse materialismi, lootusetu elu juurde. 

13 Ma ütlen teile seda, et te elaksite valvsalt. Kuid ärge arvake, et Minu Seadus piinab või orjastab. 

On tõsi, et samm pimedusest valguse juurde, kurjast hea juurde, madalamalt kõrgemale, on inimese jaoks 

sageli valus. Aga kui tal õnnestub seejärel turvaliselt Minu teedel käia, siis on kõik, mida ta oma eluteel 

kohtab, rahu, sest vaimu jaoks ei tähenda vooruse praktiseerimine üldse mingeid ohvreid. 

14 Kes teie seast võiks mulle öelda, et ma ei ole teda julgustanud kõndima vooruse teel? Vaadake, ma 

ei taha kiidelda hüvedega, mida ma teile olen andnud, kuid ma palun teil öelda mulle, kas ma ei ole teinud 

teie ja teie perede peal imesid, kas ma ei ole tervendanud haigeid ainult teie palvetele või pisaratele 

toetudes, kas ma ei ole teid päästnud surmast, kui te juba kuristiku äärel olite. Kuidas ma oleksin saanud 

hoiduda sellest, et ma ei tee seda teile, teades, et te vajate palju usku ja jõudu, et käia Minu teed? 

15 Ma olen toonud teile oma valguse, et te saaksite end selle vaatlemisel üles ehitada. Ma ei ole seda 

teinud selleks, et pimestada teie silmi ega haavata teie hinge. 
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16 Kõndige teed rahulikult ja kaalutletult, et see ei tunduks lühem, kui see tegelikult on, ega liiga 

pikk. Peaksite vaid meeles pidama, et elu katsumused on tee, et jõuda igaviku rahuni, mille osa te oma 

vaimu kaudu olete. Käige seda teed rahus, lähtudes tõelisest täiuslikkuse ideaalist, ja te ei leia seda kunagi 

koormavaks ega koormavaks. See on teie jaoks nagu üks neist jalutuskäikudest, kus te näete enda ees 

ilusat rada, kaunist maastikku ja soovite, et see ei lõpeks kunagi. 

17 Kui ma oleksin teile selles elus kõik andnud, siis ei oleks teil enam mingit soovi tõusta veel 

kõrgemale tasandile. Kuid seda, mida te ei ole saavutanud selles eksistentsis, püüate te saavutada teises, ja 

seda, mida te ei saavuta selles eksistentsis, lubab teile teine, kõrgem, ja nii läheb see samm-sammult edasi 

kogu igaviku jooksul hinge lõputul arenguteel. 

18 Kui te kuulete Minu Sõna, siis tundub teile võimatu, et teie hing on võimeline saavutama nii suurt 

täiuslikkust; kuid Ma ütlen teile, et te kahtlete hinge kõrges saatusest ainult sellepärast, et te vaatate ainult 

seda, mida te näete oma materiaalsete silmadega: viletsust, teadmatust, kurjust. Kuid see on ainult 

sellepärast, et mõnel on hing haige, mõnel halvatud; teised on pimedad ja mõned on vaimselt surnud. Ja 

sellise vaimse viletsuse taustal peate te kahtlema saatuses, mida igavik teie jaoks ette näeb. Nii elate te 

selles maailmaarmastuse ja materialismi ajas. Kuid juba on Minu tõe valgus jõudnud teie juurde ja on 

hajutanud juba möödunud aja öö pimeduse ning kuulutanud oma koiduga välja ajastu saabumise, mil hing 

saab valgustuse Minu õpetuse kaudu. 

19 See valgus vabastab teid teadmatusest, valest. Kui palju ebatõde, kui palju võltsimist ja pettust 

paljastab selle heledus igaveseks. Häda neile, kes on seadust võltsinud. Häda neile, kes on tõde varjanud 

või võltsinud. Nad ei suuda ette kujutada, milline on nende kohtuotsus. 

20 Minu Sõna manitseb maailma mõtisklema, et sellest sünniks meeleparandus ja sellest uuendus. 

Aga nii nagu nende häälekandjate kaudu antud Sõna äratab teid ja liigutab teid sisemiselt, nii on ka teistes 

riikides, teistes piirkondades, teistel viisidel Minu saadikud läinud välja, et panna inimesed tähele panema, 

et tuletada neile meelde Minu Seaduse terviklikkust ja Minu Õpetuse tõde. Nad on valmistunud Minu 

inspiratsiooni valguses ja kuigi nad kogevad naeruvääristamist ja põlgust, lähevad nad samm-sammult 

edasi oma ülesande täitmisel. Ma ütlen teile, et ma hoian nende tasu nende jaoks ja saabub hetk, mil ka 

nemad saavad teada, mida te nüüd saate. 

21 Mitte kõik, kes tänavatel ja alleedel ringi käivad ja räägivad möödunud aegade sündmustest ning 

tõlgendavad ettekuulutusi või seletavad ilmutusi, ei ole Minu sõnumitoojad, sest paljud on neid sõnumeid 

kuritarvitanud edevusest, kibestumusest või inimlikust omakasust, et solvata ja kohut mõista, alandada või 

haavata ja isegi tappa. 

22 On vaja, et see valgus, mis on nii armastusega teie südamesse tunginud, leviks ühest maailma 

punktist teise, et inimesed mäletaksid, et Kristus ei tee haiget, ei alanda ja veel vähem toob surma. Sest 

Tema on elu, leib, tervis, lohutus ja kõik see, mida inimkond täna vajab. 

23 Inimesed, ma olen teiega rääkinud. Mõelge Minu sõnadele, orienteeruge nende abil, mõtisklege elu 

ja kõike, mis teid ümbritseb, selle valgusega, mille Ma teile annan, et kui te Mind veel kord kuulete, 

oleksite teadlikumad ja paremini valmis oma missiooni täitmiseks. 

24 Ma olen alati rääkinud teile allegooriates, kuid nüüd olete uue ajastu alguses, kus ma räägin teile 

selgelt, sest nüüd saate mind mõista. 

25 Kõik loodu räägib teile Jumalast ja igavesest elust, kõik, mis teid ümbritseb ja mis elus toimub, on 

justkui vaimse elu kujutis. Kuid te ei ole olnud rahul teostega, mille ma olen loonud ja mille kaudu ma 

räägin teile, annan teile ilmutusi ja õpetan teid. Iga rahvas, iga religioosne kogukond või sekt loob kujutisi, 

sümboleid, kultuslikke vorme ja skulptuure jumaliku kujutamiseks. Teie olete seda vajalikuks pidanud ja 

mina olen seda lubanud, oh inimkond. Kuid nüüd, mil teie vaim on valgustatum ja arenenum kui 

minevikus, suudab ta elu selgelt näha ja mõista. Ma saadan selle sõnumi kõigile, et nad võiksid ärgata 

Valguse juurde ja tulla täielikult silmitsi Tõega. 

26 Vaimsed anded, mis olid närbunud selle tõttu, et inimesed olid neid hooletusse jätnud, tunnevad, 

kuidas Minu armastuse kaste langeb nende peale, ja siis, kui inimesed tõstavad oma mõtted taas puhtuses 

Minu poole, näevad nad seda, mida nad varem ei näinud. Nad kuulevad Isa häält, mis kõneleb nendega 

mitmel viisil, ja nad tunnevad Tema kohalolekut igal sammul. 
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27 Siis lõpetavad nad religioossete sümbolite ja kummardamisvormide loomise, sest nähes Isa säravat 

nägu kogu loodu sees, ei tunne nad enam vajadust nende objektide järele, millele nad omistavad erilisi 

võimeid, et uskuda neisse, nagu oleksid need Isa kuju. 

28 Teilt, jüngrid, kes te olete kuulnud seda sõna Minu õpetuses, küsin: Miks te arvasite, et peate oma 

jumalateenistuse jaoks looma sümboleid, kui te nägite Mind oma silmade ees, kuulsite Mind ja tundsite 

Mind? 

29 Kui te vastate sellele küsimusele, et austate ainult seda, mida eelkäijad teile pärandasid, siis ütlen 

teile, et nad haarasid Minu ilmutuse valgusest üle ujutatuna allegooriate abil seda, mis on spirituaalsus. 

30 Sellel rahval on täita suur vaimne missioon keset seda inimkonda, mida ähvardab kõige piiratum 

materialism, mis kasvab ja areneb uue paganlusena, uue ja suurima kultusena koos mateeria, maailma ja 

selle kirgedega. 

31 Ja nende katsumuste taustal - kas te tahate ikka veel säilitada mälestusi ebajumalakultustest? Kas 

see on vaimulikkuse eeskuju, mida te peate andma, ja kas need on relvad, mida te sepistate, et nendega 

võidelda? 

32 Laske Minu Sõnal idaneda oma südames, et te saaksite peagi oma tegudega tunnistada Minu 

õpetust. 

33 Kui Ma ei anna Enam teile enam teada, sest see periood on lõppenud, ärge kalduge teelt kõrvale, 

ärge hoiduge Mind otsimast oma hädades, jätkake Minu juhiste usaldamist. 

34 Mina olen kitsas värav, millest te peate läbima, ja Maarja on redel, mida mööda te tõusete üles 

armastuses ja kuulekuses oma Emale. Kui te usute Mind ja jumaldate Mind, siis ei tule teil ette mingeid 

lõkse ja te lühendate oma teed. 

35 Te olete hea ja kurja vahelise võitluse ajal. Teid on kutsutud töötama minuga selles lahingus, mis 

on juba alanud. Olen õpetanud teile, kuidas võidelda, et hajutada pimedus ja tuua valgus igasse hinge. 

Minu Sõna on suunanud teid elama valvsalt ja palvetades, et te ei laseks ennast eksitada valetulest ega 

kuulaks petlikke hääli. 

36 Kui see aeg on möödas ja te peate Minu kuulutust kaugeks ning Minu juhiseid täites annate selle 

hea sõnumi edasi oma järeltulijatele, siis igatsete taas neid aegu ja tunnete end õnnelikuna, et olete valitud 

Minu Jumaliku ilmutuse tunnistajaks. Kuid juba sel ajal kaob kõik, mida te olete sellele õpetusele lisanud, 

ja Minu Sõna purskab teie vaimust kristallselgelt ja puhtalt välja, paljastades ainult valgust ja tõde. 

37 Kui teie kaaslased küsitlevad teid, rääkige midagi varjamata sellest, mida Minu Töö sisaldab, ja 

tuletage neile nende juuresolekul meelde Meistrit igas Tema õpetuses. 

38 Ma pean teid vastutavaks tulevaste põlvkondade eest, kes on teie järeltulijad. Pidage meeles, et 

Minu tänane Sõna ei ole antud mitte ainult mõnele põlvkonnale, vaid kõigile, kes järgnevad teile, ja et nad 

peavad varustama end suurema vaimsusega, et jõuda tippu, mille Ma olen määranud inimeste eesmärgiks. 

39 Ma õnnistan neid, kes järgivad ülespoole suunduvat teed ja saavutavad aja jooksul suurema tõusu 

Minu töö uurimisel ning kes valmistuvad kuulma Minu häält oma vaimus niipea, kui see aeg, mil Minu 

kuulutus inimese mõistmisorgani kaudu toimub, on möödas. Õndsad on need, kes usuvad Minu töösse ja 

oskavad seda oma spiritualiseerimise kaudu austada. 

40 Mitu teie kaasinimest suudate oma palvetega päästa? See maailm on kuristiku äärel ja ma saadan 

teid sinna, et te takistaksite selle kukkumist. Peatage noored nende kiirel teel, mis viib nende moraali 

hävitamiseni; puhastage nende hinged, et nad saaksid rajada aluse õiglasele ja vooruslikule elule. 

41 Käige maailma radadel ja kandke oma elu standardiks Minu õpetuste tõde. Aga austa maad, kuhu 

sa sisened, siis on teed, mida sa käid, valmis ja rahvaste vahel sõlmitakse leping ning sa teed sellest maast 

kodu, kus sa kõik tunned Taevase Isa soojust ja tunnustad üksteist vendadena ja õdedena. 

42 Ma olen kannatanud, kui nägin oma loodudolendite tänamatust, kuid kui nad on mind kui Isa 

eitanud, siis ma ei ole kunagi eitanud, et te olete minu lapsed, isegi kui mõned on rüvetatud. Ma olen 

näinud suuri rahvaid, kes on Minust ära pöördunud ja pühendunud ainult oma materiaalsele elule, oma 

probleemidele, ootamata Minult midagi. Kuid varsti saabub ärkamise aeg ja kõik, alates lastest kuni 

eakateni, pühendavad oma elu Minu õpetuste õppimisele ja praktiseerimisele. Eakad räägivad täis headust 

ja näitavad teed oma kogemuste valgusega. Lapsed üllatavad maailma oma vaimsete andide avamisega ja 

pühendumisega Minu Tööle. 
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43 Armsad inimesed, võtke täna Minu õpetusest kõrgeim moraal oma elu jaoks. Kui te tahate, et 

maailm usuks sellesse ilmutusse, siis andke oma elu kaudu kõige suuremat tunnistust Minu tõe kohta. Ma 

olen öelnud teile, et te olete puhtad peeglid, inimesed, kes oskavad olla eeskujuks usus, kuulekusest ja 

puhtusest. 

44 Hoolitse selle eest, et puhtus ja headus saavutaksid teie seas võimu, ja seeläbi korrigeerite neid, kes 

on astunud teie ridadesse ilma ausate kavatsusteta. 

45 Teil, kes te olete mõistnud Minu õpetuse tõde ja täiuslikkust, on kohustus oma heade tegudega 

tasakaalustada kogu kurja, mida teevad sellele teosele need, kes ei ole mõistnud selle lõppeesmärki. 

46 Tunnistage, kuidas kurja seeme on teie seas paljunenud, kuni see on peaaegu üle kasvanud 

tõelisest seemnest. Valetamine, ebausk, silmakirjalikkus, ahnus, halvad mõjud, fanatism ja kõik need 

ebapuhtused on olnud umbrohi, mis on levinud selle rahva seas, keda Ma tahan näha vabana kõigist 

plekkidest, et saata nad Minu saadikutena teistele rahvastele ja rahvastele. 

47 Ma usaldan selle puhastuse ülesande neile, kes armastavad tõelist, puhast. See on suure visaduse 

töö. Kuid kui suur on selle rahva õnn, kui nad siis kogevad, et nende valgus on lõpuks pimeduse 

hajutanud. Ainult siis pean teid selle rõõmusõnumi sõnumitoojateks ja saadan teid maailma võitlema 

kurjuse kuningriigi vastu, astudes vastu selle võimule oma kaasinimeste uuendamise kaudu. . 

48 Mõelge, kui suure armastuse ja jumaliku kannatlikkusega olen teid õpetanud ja parandanud, öeldes 

teile, et lubage Minul teie vigadele ja eksimustele tähelepanu juhtida ja teid täiuslikkuseni viia. Aga oi, kui 

palju on neid, kes jäävad nende sõnade suhtes kurdiks ja oma saamatuses, oma südamekareduses lasevad 

väärtuslikke ettevalmistushetki mööda minna, tahtmata uskuda neid ootavatesse katsumustesse. 

49 Ühel päeval hakkab maailm selle rahva üle kohut mõistma ja küsitlema, ja ainult see, kes on 

"vaadanud", jääb siis püsima. Kuid see, kes on kasutanud Minu Tööd egoistlikel ja kahjulikel eesmärkidel, 

näeb, et maa õiglus langeb tema peale, ja siis ta kurdab liiga hilja, et ta tahtis luua oma kuningriiki, oma 

meelitamistrooni ja mugavust trooni Minu enda vaimse Töö sees, mis on armastuse, alandlikkuse ja 

loobumise töö. 

50 Ma ütlen teile kõigile veel kord: "Vaadake ja palvetage", ja kui te tõesti usute Minu Sõnasse, ärge 

lükake selle täitmist homsesse päeva, sest homme võib olla liiga hilja. 

51 Vaadake, inimesed, maa on juba liiga väikeseks muutunud, et mahutada nii palju inimlikke 

kannatusi. Minevikus näis see planeet inimesele kui "org" ilma lõputa; nüüd on ta selle vallutanud ja 

asustanud. 

52 Ma andsin inimesele selle maailma koduks ja ütlesin talle: "Kasvage ja paljunege ja täitke maa", ja 

ta on tõepoolest täitnud maa, kuid ta on teinud seda pattude ja kannatustega. 

53 See maailm, mis peaks olema kogu inimkonda hõlmava ühe perekonna kodu, on ebakõla õun ja 

põhjus mõttetuks võimupüüdluseks, reetmiseks ja sõjaks. Seda elu, mida tuleks kasutada õppimiseks, 

vaimseks kontemplatsiooniks ja püüdlusteks saavutada igavene elu, kasutades katsumusi ja õppetunde 

vaimu hüvanguks, mõistab inimene valesti, nii et ta laseb oma südames mürgitada pahameelt, kibestumust, 

materialismi ja rahulolematust. 

54 Inimesed unustavad keele, millega südametunnistus nendega räägib, nad kaotavad usu ja lasevad 

oma vaimu andidel kustuda, nii et mõned annavad end üle materialismile, teised aga nurisevad selle 

eksistentsi üle ja viitavad lõpmatule soovile, et põgeneda sellest maailmast ja minna teise riiki. 

55 Neid ma küsin: kas teil on juba olemas paremate maailmade elamiseks vajalik vaimsus? Kas te ei 

ole mõelnud, et kui te ei ole küpsed - isegi kui te saaksite siseneda parimatesse vaimsetesse kodudesse -, 

siis te ei oleks võimeline hindama selle elu väärtust ega nautima täielikult selle rahu? 

56 Tõesti, ma ütlen teile: Selle elu teene, mis teil täna on, on see, et vaim oskab ületada kõik elu 

keerdkäigud ja olemasolevad raskused; ja see pole veel kõik, vaid lisaks sellele, et te nõustute sellega, 

kogete oma vaimus õnne, mis tuleb sellest, et olete kasulikud oma kaasinimestele maailmas, kus 

valitsevad nii suured vajadused. 

57 Päeval, mil hing on saavutanud täiuslikkuse, mis on vajalik selleks, et tunda end Minu taevariigis, 

ei ole tema jaoks oluline, millises kohas või maailmas ta elab või kas ta on kehastunud või mitte. Ta 

kannab endas taevariiki ja naudib selle armu kõigis ja igas missioonis, mida Isa teda täitma saadab. 

58 Mõelge selle üle ja teadvustage nüüd, et see maa org on tohutu maa, mis pakub soodsaid 

võimalusi, et omandada selles vajalikke teeneid nende kodade vallutamiseks, mida teie vaim ihaldab. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 117  
1 Inimesed, puhake kindlal pinnal, elage selle palmi varjus ja kuulge Minu häält, et kõik teie 

nõrkused saaksid terveks, et te saaksite tagasi oma jõudu ja jätkaksite teekonda. Vaadake, et ei ole vaja 

mulle rääkida oma südame murest ega sellest, kust te pärit olete, sest ma tean kõike. Ma tean, et teie hing 

on läbinud raske võitluse, püüdes eemalduda kõveratest radadest. Sa tuled Minult tuge ja jõudu otsima, et 

mitte meeleheitele sattuda. Kui sa olid lähedal sellele, et nõrgeneda, kui su jõud oli lõppemas, siis tõstsid 

sa oma pilgu Minu poole, et paluda Minult abi, ja Ma vastasin kohe ja kutsusin sind sellesse rahu oaasi, et 

sa saaksid oma valus hingetõmbeaega. 

2 Kui palju Minu õpetusi olete te mõistnud ja mõistnud sellest ajast peale, kui te esimest korda Sõna 

kuulsite? Selle kaudu olete mõistnud, et hing ei täiustu ühe päevaga, ühe aastaga ega ühe eluaja jooksul, 

sest kuna ta on igavese loomuga, peab arengutee olema pikk, et jõuda oma täiuslikkuseni. Samuti olete 

õppinud kuulama südametunnistuse häält, mis räägib teile alati seadusest, armastusest, headusest, õiglusest 

ja puhtusest, ning teil on õnnestunud seda eristada sellest teisest häälest, mis tuleb liha meeltest või 

südame kirgedest ja mis ei vii alati heale teele. 

3 Te juba teate, et teil on relvad, millega end kaitsta, te teate ka, milline on kilp, mis teid kaitseb, 

mistõttu olete hakanud kasutama palveid, häid mõtteid, tahtejõudu ja usku. 

4 Te olete õppinud andma oma olemuse komponentidele nende õiget kohta elus, sest te olete 

mõistnud, et põhiline on teie vaim ja et selle järel tulevad tunded ja mõistus, mis võtavad väärilise koha. 

5 Te teate nüüd, et inimese tõeline vaimsus ei seisne selles, et ta eraldub sellest, mis kuulub 

materiaalsesse ellu, vaid et ta on harmoonias kogu looduga, ja et saavutada see harmoonia, peab vaim 

olema enne, peab olema inimese kohal, ühesõnaga: peab olema liider. Vastasel juhul on vaim liha ori. 

6 Te teate, et Minu teel ei saa teeselda armastust, siirust ega teadmisi, sest te tunnete kohe pilku, mis 

läbib ja suunab kõike. Te teate, et teie voorused ja teod peavad olema tõesed, et teie teened oleksid 

tõelised. 

7 Kui ma räägin teile sel viisil, siis mitte sellepärast, et ma nõuan teilt kõrgeimat täiuslikkust, vaid 

selleks, et paluda teil selle saavutamiseks pingutusi teha. 

8 Kui te täna kannatate, kui te läbite raskeid katsumusi või olete valupõhjas, siis te teate, et see 

karikas puhastab ja uuendab teid, et see kriis paneb teid patukahetsema üleastumiste eest või et see on 

vaimule tark õppetund, ja siis tühjendate karika kannatlikult ja andunult. 

9 Te olete õppinud mõistma, et Ma ehitasin igasse teist templi, ja te ei julge enam hävitada seda, mis 

on ehitatud, vaid püüate selles töös minuga koostööd teha. 

10 Te olete hästi aru saanud, et te ei pea teenima teenet inimeste silmade ees, et saada neilt kiitust või 

tasu, vaid teie Isa ees, kes on ainus, kes saab hinnata teie tegusid. 

11 Kui te mõistate kõiki neid armastuse õpetusi, mida ma teile annan, siis, ükskõik kui rahutu on teie 

materiaalne loomus ja ükskõik kui ägedad on teie kired, peab tekkima liha allumine vaimule, mis on algus 

harmoonia ja korra saavutamisele, mis peab olema inimeses olemas, et ta saaks end õigesti nimetada 

"Minu lapseks". 

12 Paljude inimeste tulevik sõltub teie praegusest käitumisest, armsad inimesed, ärge kahelge selles. 

Seepärast mõelge selle peale, vabastage end viimastest egoismi jääkidest, mis on veel teie sees, ja tooge 

tulevikuks rahu, ühtsust, moraali ja vaimsust, mis on hädavajalikud, et uued põlvkonnad leiaksid sillutatud 

tee. 

13 Ärge kahelge selle töö tegemises maailmas, sest see ei ole esimene kord, kui ma usaldan teile oma 

seemne. Tõestuseks on see, et Ma räägin teiega sellisel kujul ja te mõistate Mind. 

14 See on Minu õpetuste jätk, kuid mitte aegade lõpp, nagu inimesed seda tõlgendavad. Maailm 

jätkab ringlemist maailmaruumis, hinged tulevad jätkuvalt Maale ja kehastuvad, et täita oma saatust. 

Inimesed asustavad seda planeeti ka tulevikus ja ainult inimeste eluviis muutub. Muutused, mida inimelu 

läbi teeb, on suured, nii suured, et teile tundub, nagu oleks üks maailm lõppemas ja teine algamas uuesti. 

15 Nii nagu igal ajal on inimkonna elu jagunenud ajastuteks või epohhoosideks ja igaüks neist on end 

millegi poolest eristanud - kas siis avastuste, jumalike ilmutuste, mida inimesed on selles saanud, või 

ilumeele arengu poolest, mida te nimetate kunstiks või teaduseks - ma ütlen teile, et seda ajastut 
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iseloomustab vaimu andide areng, see osa teie olemusest, mida te oleksite pidanud hakkama arendama 

endas, et säästa end nii suurtest hädadest ja eksimustest. 

16 Kas te ei usu, et inimelu võiks täielikult muutuda, kui teie vaimne loomus avaneb, teie vaimseid 

andeid arendatakse ja südametunnistuse seadus maa peal jõustub? 

17 Oh, kui te saaksite teadvustada kõike seda, mida teie vaim omab! Kuid te ei tea seda, vaatamata 

aastatuhandetele, mis te olete elanud maailmas ja vaimses ruumis, sest teie egoismi - mis on armastus 

iseenda vastu - puhul oli teile oluline ainult teadus materiaalse eksistentsi teenistuses. 

18 Mina olen see, kes paljastan teie ees teie vaimus peidus olevad voorused, võimed, iludused, väed ja 

imed, sest see on õige aeg selleks, sest nii saate te lõigata ajastu viimaseid vilju. 

19 Varsti mõistavad kõik rahvad, et Mina, nende Issand, olen rääkinud nendega kõigil ajastutel, mida 

inimkond on läbinud, ja iga Minu ilmutus on olnud nagu samm vaimsel redelil, mille Ma olen üles 

tõstnud, et te kõik saaksite tõusta Minu juurde. 

20 Seda aega nimetatakse valguse ajaks, vaimu ajastuks või tõe ajaks, kuid ma ütlen teile, et see on 

vaimude tõusu ja nende taastamise aeg. 

21 Hing on Minu poolt ehitatud tempel, pühamu, mida inimesed pidevalt rüvetavad. Kuid nüüd on 

saabunud valguse ajastu, mida on nii sageli ennustatud, mille heledat sära näevad kõik ja mille soojuse alla 

kogunevad kõik Issanda lapsed. Ma ei räägin teile usukogukonnast, mis tervitab ühtesid ja tõrjub teisi, mis 

kuulutab oma tõde ja eitab teiste tõde või mis kasutab ebaväärikaid relvi, et end vägivalla või hirmutamise 

abil kehtestada. Ei, ma räägin teile ainult seadusest, mida selgitatakse õpetuse kaudu, mis on see sõnum, 

mille ma olen teile sel ajal selle Sõna kaudu ilmutanud. Nii et kui teie jaoks saabub tund, et minna ja 

jagada seda head uudist, siis kuulutage oma tegudega rahu, armastust, halastust, ühtsust ja vendlust. Aga 

kui te kohtate oma teel kedagi, kes silmakirjalikult jutlustab sama, mis teie, kuid moonutab tõde, siis 

paljastate valet oma tegudega. Kui te aga kohtute oma vendade ja õdedega, kes oma eeskujuga kuulutavad 

tõde, armastust ja halastust, siis peaksite nendega ühinema, sest nende ja teie võitlus on sama. 

22 Ma ei saa öelda teile, et kui te ei ole truudusetud ja varustatud, siis ei tunne te end selle töö 

teostamiseks vääriliseks. Kui te siis näete, et teised hakkavad tõelise usu ja siirusega võitlema, ärge seiske 

nende teel, sest siis oleks teie vastutus Minu õigluse ees kaks korda raskem. 

23 Ma juhin teie tähelepanu kõigele ette, et miski ei üllataks teid, ja seega, kui te tõusete lahingusse, 

teate, kuidas äratada endas vaimse tõusu ideaal. 

24 See maa, mis on alati saatnud haigete, väsinud, häiritud ja segaduses olevate hingede saaki, või 

nende, kes on vähe küpsed, pakub mulle varsti Minu armastuse väärilisi vilju. 

25 Haigus ja valu lahkuvad teie elust üha enam, kui te elate tervena ja vaimselt küpsena, ning siis, kui 

surm saabub, leiab see teid ette valmistatuna teekonnaks vaimsesse koju. 

26 Kes võiks ikka veel eksida või segadusse sattuda, kui ta siseneb vaimu kodusse, kui ta on seda juba 

selles elus tundnud hetkes, kui ta palvetab, mediteerib, unistab või süveneb Minu Seadusesse? 

27 Täna tundub teile nii palju rahu ja nii palju head kättesaamatuna, ja seda seetõttu, et te näete kogu 

seda segadust, mis teie ümber valitseb, segadust, mis, nagu te teate, suureneb kõigis inimelu valdkondades. 

Aga ma ütlen teile, usaldage Mind, valvake, palvetage ja olge väsimatud külvajad, et see tormine öö tooks 

uue valguse. 

Koitab koidik ja maa tunneb oma uusi elanikke, kes varustavad seda õilsate töödega ning taastavad ja 

ehitavad uuesti üles kõik, mida rumalad ja profaanid hävitasid ja rüvetasid. 

28 Inimesed, sel päeval olen ma teile ilmutanud osa oma jumalikest plaanidest teie jaoks. Ma olen 

teile ette teatanud midagi sellest, mis kuulub tulevikku, ja valmistanud teid ette võitluseks, mis on tulemas 

kogu inimkonna jaoks. 

29 Mõelge selle üle hoolikalt ja te tunnete end julgustatuna, sest tõesti, ma ütlen teile: õndsad on need, 

kes loevad seda raamatut, mis ilmutab teile "Minu Sõna". Selles olete leidnud palju teile tundmatuid 

õpetusi. 

30 Ma tahtsin kuulda neid, kes ei kutsu midagi maa peal enda omaks, et seejärel Mind teenida. Ma 

olen valinud teid alandlike hulgast, nagu ma olen alati otsinud oma sulaseid lihtsameelsete hulgast. te 

teate, et maailma rikkuste omanikud on alati nendega hõivatud ja ei mäleta Mind. Ma olen andnud neile 

teatud aja, et nad saaksid jumaldada seda, mida nad nii väga armastavad. Kuid alati saabub tund, mil nad 
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kuulevad Minu häält, võtavad oma risti ja järgivad Mind; kuid kõigepealt peavad nad end puhastama 

kannatuste laastris. 

31 Armastatud jüngrid, jäänud on vaid seitse aastat, mis on nagu seitse koidikut, mille jooksul te saate 

Mind kuulda. Ma tahan, et te jätaksite sel perioodil oma ebakindluse seljataha ja teie sammud muutuksid 

kindlamaks, et kui saabub aasta 1950, siis võite öelda Mulle: "Issand, ühinemine meie vahel on saanud 

reaalsuseks ja me toome Sulle tõendeid meie spirituaalsuse ja vendluse kohta." 

32 See rahvas teab, et ma ootan ainult nende vaimustumist, et panna oma hääl nende 

südametunnistuses kuuldavale, kui ma ütlen neile: "Inimesed, tõuse ja paljune nagu maa tolm. Läbi 

orgude, linnade, kõrbete ja merede ning levitage seda õpetust armastuse ja alandlikkusega. Minu 

kõikvõimas hoolitsus avab teed ja muudab piirid olematuks. Minu armastus kaitseb teid igasuguse 

tagakiusamise või varitseva kurjuse eest ja ma panen oma sõna teie huultele, kui olukord seda nõuab. 

33 Suur, väga suur on see töö, mille ma teile usaldan, sest ma tahan, et te oleksite tugevad ja suured 

oma vaimus. Tõesti, ma ütlen teile, et teie Isa südames ei ole enesekesksusel kohta. 

34 Seitse aastat usaldan ma inimestele, kes on saanud need õnnistatud põllud, et nad lõikaksid neilt 

vilja, mis on Minu jumalikkuse väärilised. 

35 Inimesed, olge halastusväärsed ja kannatlikud nende suhtes, kes teevad oma esimesi samme. 

Andke neile nõu sama headusega, millega ma teid parandasin. Armastage üksteist armastusega, millega 

mina olen teid armastanud, ja teie vahel saab olema üksmeel. 

36 Tulge ligi, Minu kohalolek on nagu puu vari, Minu Sõna on nagu linnulaul. Tulge Minu juurde, te, 

kes te nälgite ja janute õigluse järele, te, kes te olete haiged, te, kes te olete vaese vaimuga ja teadmatuses, 

tulge Minu juurde! 

37 Ma ei lükka teid tagasi teie vaesuse tõttu ega põlga teid teie auastme tõttu. Ma tean, et igaühes teist 

on vaim, mis vajab Minu valgust, et tõusta ellu. 

38 Ma toon haigetele tervist ja kannatanutele lootust. Keegi ei lahku ilma lohutuseta oma kannatuste 

eest. Aga siis, kui te olete saavutanud rahu, tunnete, et teid riietab see väärikus, mille ma teile annan. Ärge 

nurisege maailma ja selle muutuva saatuse ning kannatuste üle. Pidage meeles, et nemad olid need, kes 

teid Minu juurde viisid. Ärge tõmbuge ka oma kaasinimestest eemale, vastupidi, nüüd, kui olete kogenud, 

kuidas Ma teid vastu võtan ja kuidas Ma teile kingitusi annan, ulatage neile veelgi rohkem käsi ja tehke 

abivajajatele seda, mida te olete näinud, et Ma teile olen teinud. 

39 Ühe teie seast, kes tõeliselt rakendab Minu õpetust, on paljud, kes saavutavad Minu armu. 

40 Palve, armastus ja hea tahe on kõik, mida te vajate, et teie teadmised Minu õpetusest säraksid nagu 

särav valgus keset pimedust. Külastuse aeg on tulemas ja ma tahan, et kõik minu jüngrid oleksid selleks 

valmis. 

41 Niikaua kui inimesed naudivad rahu või maiseid naudinguid, ei kutsu nad teid, kuid valu 

ajendatuna otsivad nad teid. Olge valmis, sest varsti valatakse maailma peale kurbust. Siis kutsuvad teid 

haiged, et tuua neile Minu palsamit. Paljud teie kaasinimesed paluvad teie palveid ja soovivad ka teie 

õpetust, et leida tee, mis viib nad vaimse tõusu poole. 

42 Kas sa näed, kui delikaatne ja suur ülesanne sind ootab? 

43 Te tunnistate vaikides, et ilmutus, mille ma teile sel ajal olen andnud, on suur. Kui te oskate 

käituda nagu Minu jüngrid, siis näete Minu töös veelgi suuremat valgust. 

44 Kujundage rahumeelsed ja vaimsed inimesed, eemaldage oma südamest viimased fanatismi 

jäänused, mis on veel teie sees. Saavutage puhastumine läbi uuenduse, siis annan ma taevas märgi, mida 

maailm näeb ja mis ütleb teile, et "Issanda päev" on tulnud. Seda märki näevad isegi "pimedad" ja seda 

mõistab ka harimatu mõistus. 

45 Kasutage kõige tugevamat relva, mille olen teile usaldanud, milleks on palve; ja palvetage, et te ei 

annaksite kuulda neile, kes püüavad teie usu leeki kustutada. Olge valvsad, inimesed, ärge laske kellelgi 

oma südant pimestada ja üritada teid teelt kõrvale jätta. Te juba teate Minu Seadust, see on tee; ärge 

kunagi kalduge sellest kõrvale ja teil ei ole midagi karta. 

46 Kui maa peal tahavad mõned teid hävitada ja mõned palvetavad teie eest, sest nad arvavad, et te 

olete kadunud, siis pidage meeles, et vaimulikus elus on mõned, kes valvavad teie iga sammu üle. Teie 

Taevane Ema kaitseb teid oma mantli all, Eelija kaitseb teid vaimse karjase armastusega ning teie vennad 

ja õed, kes elavad kaugemal ja on pühendunud headusele, kaitsevad ja nõustavad teid. Nii räägin ma neile, 
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kes otsustamatuse ja kahtluse keskel astuvad oma esimesi samme ja ikka veel sageli komistavad ja 

kukuvad. 

47 Varsti süttib nende südames usk, ja kui see juhtub, ei suuda miski ega keegi seda kustutada. Kuid 

enne seda pean ma teile andma oma õpetusi, et teie südamed tugevneksid samal ajal, kui teie vaim 

pöördub üha enam ja enam eemale kasutuist asjadest. Sel viisil arenete järk-järgult ülespoole. Siis tunnete, 

kuidas janu tõe ja armastuse järele, mida annate Minule tunda, on kustutatud, nii et te lähete oma ülesannet 

täitma täis jõudu ja julgust. 

48 Ma valmistan teid ette lõpmatu armastusega, sest Minu õpetus nende häälekandjate kaudu ei kesta 

igavesti. Varsti te seda Sõna enam ei kuule, kuid te peate olema tugevad selles lahingus, mis tuleb siis, kui 

Minu Sõna enam sellisel kujul ei edastata. 

49 Mida teete, kui te ei ole Meistri õpetusest aru saanud? Kuidas te suudate oma usku kaitsta, kui te ei 

ole õppinud relvi, mis aitavad teil end kaitsta? Mõelge nende sõnade üle, sest paljud langevad taas kord 

põlvili ebajumalate ees, sest nad ei osanud Minu õpetusi kasutada. 

50 Inimesed, ärge olge Minu hääle suhtes kurdid ja ärge tõlgendage Minu tööd valesti. Ma olen 

käskinud teil seda teha teatavaks selle siirusega, millega ma olen selle teile usaldanud. Kuulake Minu 

häält, et kui te kuulete oma vaenlaste häält, siis suudaksite end vabastada nende lõksudest ja lõksudest. 

51 Seni olete vaadanud elu ja inimesi pealiskaudselt. Nüüd aga näitan teile kõigi nende õpetuste 

tähendust ja olemust, mida olen teile Kolme korda ilmutanud, et teil oleks täielik teadmine sellest, kes te 

olete, ja et te võtaksite vastu oma saatuse, nagu Kristus võttis vastu oma risti, ja et te armastaksite oma 

ligimest Loojas. Kõik see paljastab ja näitab teile Minu Õpetust. Ma ütlen teile, et see, kes on Minu poolt 

märgistatud, ei peaks tundma end ülemana võrreldes nendega, kes ei ole märki saanud, sest paljud neist 

annavad teile tõendeid vaimulikkusest ja sellest, et neil on sama suured vaimsed anded kui teil. 

52 See on aeg, mil Taevane Kell on kuulda lõpmatuses, kutsudes inimesi kogunemisele, kutsudes neid 

kontemplatsioonile ja palvele. Selle kaja kõlab lakkamatult iga südame põhjas, sest see on kolmas aeg, mil 

Eelija kui Minu sõnumitooja maailma ühest otsast teise kutsub hingi kohtumõistmisele. Te kuulute nende 

hulka, kes otsivad Mind sel Tunnil Vaimu kaudu, mitte aga inimkäte valmistatud skulptuuride ja kujutiste 

abil, nii et Ma võin öelda, et te kuulute nende hulka, kes on püsinud Minu Seaduse juures, sest selles, mille 

Ma teile Siinai mäel andsin, käskisin ma teid, et te ei tohiks Minu kummardamiseks hoida oma silmade 

ees ühtegi kujutist, mis kujutaks Minu Jumalikkust. 

53 Kui Ma olen teid sellest ajast peale kutsunud vaimulikule kummardamisele, siis on õige ja kohane, 

et te seda nüüd Mulle pakute, oo inimesed, kes ajutiselt kaotavad lootuse saavutada täielik uuenemine ja 

vaimulikuks muutumine. Tunnistage, kuidas ma olen pikendanud teie eksistentsi ja kuidas ma olen pannud 

teid käima taastamise ja arengu teed, nii et teie sammud ja pidev rändamine jätaksid selja taha kõik 

puudused ja rüvedused. Kas te ei ole juba näinud, kuidas mudast hägustunud vesi oma kiire kulgemise 

käigus lõpuks jälle selgeks muutub? Tõesti, ma ütlen teile, sama juhtub ka teie hingega. 

54 Mina olen elu ja loodud asjade Issand. Seepärast ütlen teile, et mina olen ainus, kes teab kõigi 

olendite salapära, igavikku ja saatust. 

55 Kui inimkond ei oleks nii kangekaelselt kinni oma teadmatuses, oleks tema eksistents maa peal 

teistsugune. Ometi on inimesed Minu käskude vastu, neavad oma saatust ja selle asemel, et minuga Minu 

töös koostööd teha, otsivad nad viisi, kuidas Minu seadustest mööda hiilida, et oma tahtmist peale suruda. 

Ma ütlen teile ka seda, et kui inimesed jälgiksid hoolikalt iga oma tegevust, märkaksid nad, kuidas nad igal 

sammul Minu vastu mässavad. 

56 Kui ma lasen inimestel oma heameelt nautida, muutuvad nad isekateks; kui ma lasen neil nautida 

naudinguid, jõuavad nad liiderlikkuseni; kui ma panen proovile nende jõu, et nende hinge terasustada, 

mässavad nad; ja kui ma lasen kibeduse karika nende huultele jõuda, et neid puhastada, neavad nad elu ja 

tunnevad, et nad kaotavad oma usu. Kui ma panen nende õlgadele suure pere koorma, siis on nad 

meeleheitel, ja kui ma võtan ühe nende sugulase maa pealt ära, siis süüdistavad nad mind ebaõigluses. 

57 Mitte kunagi ei ole te nõus, mitte kunagi ei kuule ma, kuidas te oma katsumustes Minu Nime 

õnnistate, ega ka seda, kuidas te püüate Minu loomisel koostööd teha. 

58 Kas te ei mäleta näiteid, mida ma teile Jeesuses andsin, kui Ta pühitses selle elu oma Isa 

ülistamiseks? 
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59 Jeesusel ei olnud maa peal midagi, kuid ometi ei kurtnud ta kunagi oma vaesuse üle. Ta pidi jätma 

oma ema ja kodu ning loobuma kõigest selle armastuse pärast, kes Ta saatis. Tema töö oli väga raske ja 

Tema tee lõpuni kurb, kuid Ta ei mässanud kunagi selle vastu. Teda kiusati taga ja mõnitati, mõisteti 

hukka ja lõpuks tapeti, kuid 

Tema südamest, tema huultelt ja isegi tema silmadest tuli ainult õnnistus, andestus ja lohutus neile, kes 

teda armastasid, ja ka neile, kes talle haiget tegid. 

60 Kuid mitte ainult mina ei ole see, keda te võite võtta jäljendamist vääriva eeskujuna. Tuletage 

meelde Aabrahami kuulekust, kui tema Issand nõudis tema poja elu, Iiobi kannatlikkust, kes õnnistas 

Mind igal oma külaskäigul, ja nagu need näited, on ka paljud teised, mis on läbi ajaloo annaalide teieni 

jõudnud. 

61 Te imestate mõnikord, kui näete haiget inimest kannatlikult oma risti kandmas, pimedat või 

halvatut, kes õnnistab Minu tahet. Teistel puhkudel ei saa te aru isa pühendumusest, kes on just kaotanud 

poja, keda ta väga armastab; selle aja materialiseerunud inimesed, kes on nii kaugel tõest, ei saa aru sellest 

pühendumusest, sellest kannatlikkusest ja sellest austusest Jumala nõuannete vastu. Mina olen see, kes 

paneb teie ette need ilusad näited alandlikkusest, kuulekusest Minu tahtele ja vaimsest küpsusest, et teil 

oleks eeskuju, mida eeskujuks võtta oma katsumustes. 

62 Ma ütlen teile, et kui see inimkond teeb kõiges seda, mis on Minu Tahe, siis ei tunne ta enam valu 

maa peal, sest Minu rahu on tema vaimus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 118  
1 "Laske väikesed lapsed minu juurde tulla, ma ütlen teile uuesti. Ärge arvake, et nad ei saa Mind 

vastu võtta, sest nad on teie silmis väikesed. 

2 Ükskõik kui palju süütunnet ja plekki hingel endal on, niikaua kui ta elab lapsepõlves, jagab ta 

oma füüsilise kesta puhtust ja süütust. Just sel ajal vajab hing igasugust abi, et mitte kõrvale kalduda õigelt 

teelt. 

3 Reinkarnatsioon on võimalus, mida Jumal oma armastavas õigluses pakub hingele, et ta saaks 

taastada oma puhtuse ja naasta õigele teele. See on viis, kuidas ta saab kasutada oma palverännakul saadud 

kogemusi. 

4 Kui te vaatate lapsi, siis tehke seda austusega, sest te ei tea, milline hing on neis peidus. Kuid te 

võite olla kindlad, et igal neist väikestest olenditest on minevik, mis kujutab endast pikka ajalugu, suurt 

elu, mille jooksul nad on arenenud. 

5 Niikaua kui hing kogeb oma kehalise kõrguse lapsepõlve, vajab ta vanemate abi, sest tema keha on 

veel liiga nõrk, et teda toetada. See vajab hellust, et süda ei muutuks kõvaks, ning samuti vajab see eeskuju 

ja õpetusi, et kasvatada ja julgustada seda, kuni saabub tund, mil ta saab end ilmutada. 

6 Iga hing toob oma sõnumi maailma ja selleks, et ta saaks seda väljendada, on vaja, et kõik tema 

keskkonnas oleks tema jaoks soodne. Kui hing pärast oma pikka arenguteed, mis on täis võitlusi ja 

katsumusi oma täiuslikkuseni jõudmiseks, näeb end lõpuks vabana plekkidest, raskustest ja teadmatusest 

ning temas on ainult valgus, siis sarnaneb ta üha enam laste puhtusega. 

7 Laps teab intuitiivselt, et ta ei suuda ise enda eest hoolitseda, ja seepärast usaldab ta kogu oma 

usalduse oma vanematele. Ta ei karda midagi, kui ta on nende kõrval. Ta ootab ainult häid asju ja teab, et 

tal ei ole millestki puudust. Hiljem avastab ta, et neis on teadmiste, helluse ja elu allikas, mistõttu ta kogeb 

nende seltsis õndsust. 

8 Millal tekib inimestel see tunne? Millal on nad minuga? Millal saavutab inimese hing selle usu, 

puhtuse ja usalduse, mida laps omab oma süütuses? 

9 Tõesti, ma ütlen teile, et kui see juhtub, kuulete te taas kord Minu armastavat Sõna, mis ütleb teile: 

"Laske lapsed minu juurde tulla, sest nende päralt on taevariik." 

10 Kaua tagasi öeldi teile: "Austage oma isa ja ema, ja parim viis nende austamiseks on elada õiglast 

ja vooruslikku elu. 

11 Kas on vaja, et ma tuletan teile praegu meelde teie kohustusi maa peal? Teie süda ütleb Mulle: Ei, 

Issand, räägi meile nüüd vaimsest elust. Kuid ma näen, et mehed ei ole võtnud endale eesmärgiks austada 

oma vanemaid. Ja kui nad ei ole täitnud esimesi käske, siis kuidas nad saavad täita Minu uusi õpetusi? 

12 Seaduse alustele ehitan Ma oma õpetuse valgusega, mida Ma teile Teisel ajastul õpetasin, Pühamu 

seinad; ja nüüd, oma uue Sõnaga, viin Ma lõpule Vaimse Templi ehitamise. 

13 Ma pean teile ütlema, et teie vundament on ikka veel nõrk, sest te ei ela kooskõlas Esimese ajastu 

seadustega; sest ainult tõelisele moraalile ja puhastatud voorusele saate te ehitada oma sisemise templi. 

14 Minu küsimus on järgmine: Kuidas te saaksite austada oma Taevase Isa, ilma et te kõigepealt 

austaksite oma maiseid vanemaid? Kuidas te saaksite püüda pidada inimkonda oma vendadeks ja õdedeks, 

kui te ei armasta kõigepealt oma perekonda, mis koosneb teie vanematest, vendadest ja õdedest, abikaasast 

ja lastest? 

15 Seepärast olen tahtnud, et te ühendaksite Esimese Ajastu Seadust õpetusega, mille ma teile Jeesuse 

kaudu andsin, ning ka selle aja ilmutustega, sest nii on teil kõik teadmised ja vahendid, et astuda vaimset 

teed, mis viib igavese valguse juurde. 

16 Kui te oma elus voorust ei praktiseeri, kuid osutate uhkelt oma seaduse täitmisele, siis ütlen teile, 

et te käitute südametunnistusevastaselt ja moonutate tõde. 

17 Minu õpilane peab olema maapeal puhta südamega, et olla puhas vaimus. 

18 Austage oma elu kaudu neid, kes andsid teile eksistentsi Minu tahte kohaselt, ja siis austavad teid 

homme teie lapsed. Ärge ülistage Mind ainult vaimsete tegudega, ei, ka teie inimlikud teod ülistavad Minu 

Vaimu. 
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19 See on aeg, mil paljud inimesed, kui nad kogevad inimkonna üle kogunevaid suuri visitatsioone, 

hüüavad: "See on Jumala käsi, mis karistab inimkonda valu kaudu." Kuid ma ütlen teile, et see on ekslik 

viis mõelda Minu õiglusest. 

20 Millal sa mõistad, et valu eksisteerib ainult sinu pattude tagajärjel ja et inimene ise on see, kes 

ennast hukka mõistab ja karistab? 

21 Te peaksite mõistma, et kui ma luban valu teie südamesse lüüa, annan ma teile sellega kõige 

selgemat tõestust, et patt on suurim takistus, et te näeksite valgust ja naudiksite Vaimu rahu. 

22 Paljud usuvad, et nad armastavad Mind ja teenivad Mind, kuid kui kannatused tabavad neid, 

küsivad nad endalt jahmunult: "Kuidas on võimalik, et kuigi ma armastan Oma Isa, laseb Ta mul seda 

kannatuste karikat juua?" - Nad ei ole teadvustanud, et nad mitte ainult ei armasta Mind, vaid et nad on ka 

lubanud oma kirgedel ja maiste asjade tagaajamisel olla nende jaoks kultus, millele nad omistavad 

prioriteedi, ilma et nad oleksid teadlikud kummardamisest, mida nad peaksid Mulle pakkuma. 

23 Kui inimesed austaksid tõde, armastust, õiglust ja headust - mis on Minu Vaimu omadused -, kas te 

arvate, et valu, sõda, nälg, segadus ja surm võiksid maailmas ikka veel eksisteerida? Tõesti, ma ütlen teile, 

et teie elus ei oleks midagi sellist ja selle asemel oleks rahu, hinge ja keha tervis, julgus elada ja heaolu. 

24 Pidage meeles, et teile on seaduses öeldud: "Teil ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval." Ometi on 

palju jumalaid, keda inimlikud ambitsioonid on loonud, et neid kummardada, neile austust avaldada ja 

isegi elu ohverdada. 

25 Mõistke, et Minu Seadus ei ole vananenud ja et ilma, et te seda teadvustaksite, kõneleb see teile 

lakkamatult südametunnistuse kaudu; ometi on inimesed jätkuvalt paganad ja ebajumala kummardajad. 

Nad armastavad oma keha, meelitavad oma edevusi ja hellitavad oma nõrkusi; nad armastavad maa 

aardeid, millele nad ohverdavad oma rahu ja vaimse tuleviku. Nad austavad liha, mõnikord jõuavad nad 

degeneratsioonini ja leiavad isegi surma naudingute soovis. 

26 Veenduge, et olete armastanud maailma asju rohkem kui oma Isa. Millal te olete ohverdanud end 

Minu heaks, armastades Mind oma ligimeses ja teenides Mind? Millal ohverdad sa oma une või ohustad 

oma tervist, et aidata ja leevendada oma kaasinimese kannatusi? Ja millal te olete läinud peaaegu surmani 

ühe kõrgete ideaalide eest, mida Minu Õpetus inspireerib? Vaadake, et kummardamine, mida te teete 

materiaalse eluga, tuleb teie jaoks enne vaimse elu kummardamist. Seepärast olen ma teile öelnud, et teil 

on teisi jumalaid, keda te kummardate ja teenite rohkem kui tõelist Jumalat. 

27 Kuidas te saate tunda maa peal elu, mis sisaldab õiglust, ja kuidas te saate tunda oma hinges Minu 

rahu jumalikku mantlit? Mida sa suudad teha, et sa ei tunneks enam valu, kui see on ainus asi, mida 

võltsjumalad, keda sa oled loonud ja armastanud ammustest aegadest kuni tänapäevani, suudavad sulle 

pakkuda? 

28 Armastage Mind rohkem kui kõiki loodud olendeid, sest kui te armastate Mind, siis oskate anda 

kõigile olenditele nende õige ja õige koha. 

29 Segadus, mis praegu maailmas valitseb, on väga suur; kuid inimkonna vaim on valmis ja piisab 

Minu kutsest, et nad pööraksid oma silmad taas Minu Seaduse poole. 

30 Läheneb aeg, mil Minu Vaimu valgus jõuab südameteni ja paneb nad tundma ja mõistma seda, 

mida nad seni ei ole mõistnud. 

31 Armsad jüngrid, te näitate Mulle, et teie vaim januneb tõe järele, ja seepärast kutsun teid selle 

purskkaevu juurde jooma, kuni olete oma janu kustutanud. Jõuate Minu Sõna tuumani; pidage meeles, et 

Ma materialiseerun ainult teatud piirini, ja siis on teie asi teha õigeid järeldusi, uurides põhjalikult kõike 

kuuldut. Palvetage ja küsige Mind oma palves, siis saate kogeda, kuidas te saate iga ilmutusega Minu 

valguse sädeme. Ärge oodake, et saate kogu tõe ühe hetkega kätte. Olge teadlikud, et on hingi, kes on 

pikka aega otsinud tõde, kes uurivad ja püüavad tungida kõikidesse saladustesse, kuid ei ole ikka veel 

jõudnud soovitud eesmärgini. 

32 Kristus õpetas teile teed, kui Ta ütles: "Armastage üksteist." Kuid kuni tänaseni ei ole te saanud 

aru selle ülevale käsu ulatusest. Tõesti, ma ütlen teile, kogu inimese elu muutuks, kui te elaksite selle 

kõrgeima põhimõtte järgi, sest ainult armastus suudab teile avada Jumala salajase nõuande, sest temas 

peitub elu algupära. Otsige innukalt tõde, otsige elu mõtet, armastage, muutuge tugevaks headuses, ja te 

saate kogeda, kuidas vähehaaval langeb teie olemusest ära kõik see, mis oli vale, ebaõiglane ja ebatäiuslik. 
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Olge igapäevaselt vastuvõtlikumad Jumaliku Armu valgusele, siis saate küsida Issandalt kõike, mida 

soovite teada, kõike, mida teie vaim vajab, et jõuda kõrgeima tõeni. 

33 Töötage maa peal suurema pühendumusega ja pühenduge ustavalt oma kohustustele. Püüdke alati 

oma hinge arengu poole, et teie materiaalne elu ei oleks viljatu. 

34 Palvetage lihtsa palvega, mis tuleb puhtast südamest, ja uurige oma tegusid südametunnistuse abil. 

Siis saate nautida Minu kohalolekut. 

35 Selles vaimuühenduses saate valgusvooge, et mõista elu paremini. Teil ei puudu inspiratsioon, mis 

viib teid üha paremaks ja paremaks. Neil hetkedel ärkavad Vaimu väed ja anded ning te saate siis täita 

erinevaid missioone, mis ma teile olen usaldanud. 

36 Intuitsioon, mis on vaimne nägemine, eelaimus ja ennustus, puhastab meelt ja paneb südame 

kiiremini lööma, kui ta saab sõnumeid ja hääli lõpmatusest. 

37 Kui inimesed on õppinud suhtlema Minu Vaimuga, ei ole neil enam vaja raamatuid lugeda ega 

küsitleda. Täna küsivad nad ikka veel neilt, keda nad usuvad, et nad teaksid rohkem, või nad otsivad 

pühakirju ja raamatuid, soovides leida tõde. 

38 Õnnistatud on see, kes innukalt püüab kuulda Minu Sõna ega taha jätta vahele ühtegi Minu 

õpetust, sest tal õnnestub oma vaimus kujundada raamat, mis saab tema parimaks pärandiks sel ajal. 

39 Minu Sõna on ülestõusmine ja elu hingele, kes kardab ja hukkub kirgede tormilises meres. 

Seepärast elab see, kes on selle oma südamesse võtnud ja selle olemust maitsnud, igavesti. Ja tema suurim 

soov on seda ka oma kaasinimestele avaldada, et kõik saaksid sellest toituda ja saavutada igavene elu. 

40 Ma õnnistan neid, kes kuulutavad Minu tulekut kolmandal ajastul ja täidavad tõeliselt oma 

ülesannet, sest nende seeme õitseb lühikese aja jooksul. Aga häda neile, kes kasutavad Minu nime või 

Minu õpetust vääralt ära, et üllatada kergeusklikke, nimetades end Jumala sõnumitoojateks või võttes 

Minu koha, et Mind teenida, sest nad paljastatakse ja antakse kohtu alla. Oma teel avastavad nad, et 

inimesed on ärganud ja nõuavad neilt tõendeid, mis õigustavad kõike, mida nad jutlustavad. 

41 Ma olen "Sõna", kes räägib teie vaimuga. Ma olen Meister, kes leiab end taas kord ümbritsetuna 

jüngritest. Samal ajal kui mõned neist palvetavad ja teenivad teeneid, et tunda end puhtana ja väärikana, et 

olla Minuga, moonutavad ja devalveerivad teised Minu õpetust. Ma ütlen teile, et igaüks neist on minu ees 

vastutav selle eest, mida ma olen neile kõigile õpetanud. Praegune põlvkond ei mõista oma materialismi 

tõttu selle ilmutuse tähendust, ja uued põlvkonnad on need, kes siis, kui ma ühendan end nendega vaimust 

vaimuni, tunnevad selle Tarkuse Raamatu sisu, mille ma olen jätnud teile päranduseks selles Kolmandas 

Ajastikus. 

42 Inimesed ootavad Minu sõnumi märke. Ma luban seda õpetust tõlkida ja viia teistesse riikidesse, et 

seda teada anda. Kui paljud inimesed ootavad seda, teadmata, et Ma annan ja dikteerin praegu lugematul 

hulgal õpetusi, millest koostatakse Minu sõnumit sisaldav raamat. 

43 Minu Sõna on voolanud teie peale ohtralt nagu kristallselge vee vool, mis puhastab ja elavdab 

kõike, mis selle teele satub. 

44 Kui te varustate end, siis olete tugevad ja teil on vaimne autoriteet, mis Minu väljavalitutel oli 

minevikus. Mõned austavad teid ja teised kardavad teid, sest kuna te kannate oma vaimus tõde, siis 

paljastate valet, valesid ja silmakirjalikkust, kus iganes nad ka ei oleks. 

45 Paljud inimesed, kui nad kuulevad, et teil on Minu ilmutused, tulevad teie juurde uudishimust; 

teised lükkavad teid tagasi ja veel teised tahavad teid hävitada. Igal juhul peaksite piirduma oma ülesande 

täitmisega, nimelt tunnistuse andmisega. Siis kogete, et just need, kes teid pilkasid või kavatsesid teid 

tappa, liigutatakse teie sõnadest, nad heidavad oma relvad kaugele ja ühinevad teiega teie teel. 

46 Suur konflikt läheneb; pärast kaost saabub sellesse maailma rahu. Inimene peab selle karika 

tühjendama, et õppida hindama ja püüdlema rahu ja vaimu voorusi. On vaja, et ta kannataks raskusi, et 

teda raputada ja puhastada; ja kui tema süükoormus muutub talle talumatuks, tunneb ta palavat soovi, et 

rahu, mille ta on nii kaua oma südamest välja tõrjunud, võiks naasta tema hinge, mille eest ta pakub oma 

täielikku meeleparandust. 

47 Ma ütlen teile, et see rahu saabub ja et seda hoitakse ja säilitatakse inimeste südames pikka aega. 

48 See maa saab olema viljakas põld, kus Minu seeme õitseb ja kannab vilja, sest inimsüda on juba 

praegu näljane armastuse järele ja januneb tõe järele; ta on väsinud ka asjatutest sõnadest ja õpetustest 

ilma armastuseta. Seetõttu on inimene lõpuks tundnud, et teda peab juhendama tõeline meister, kes avab 
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talle vaimse elu ja valmistab teda ette kõrgemaks eksistentsiks. Minu Seadus, mis on inimeste elus alati 

olemas, on nende poolt unustatud ja seetõttu liigub inimkond kaose suunas; seepärast on inimsüda tühi ja 

vaimselt vaene. 

49 Seepärast kutsun teid kõiki üles pöörduma tagasi tõelisele teele. Minu rahu on valmis tulema teie 

juurde ja olge kindel, et koos sellega õitsevad inimeste hinges taas voorused. Pärast egoismi, milles 

inimesed elasid, naaseb heategevus nende juurde ja nad püüavad mõista abivajajat ning annavad talle rahu 

ja lohutust, mida nad pikka aega ei osanud anda. Siis kogevad nad rõõmu, mida tunneb see, kes armastab 

oma ligimest kui venda või õde. Millal ilmuvad need head heategevuse külvajad? Ma olen teile öelnud, et 

ühe õiglase inimese pärast võib see maailm päästetud olla. 

50 Mõelge sellele: kui te kõik püüaksite olla õiglased ja head, muutuks see pisarate org peagi kõrge 

vaimsuse maailmaks. 

51 Teie, inimesed, töötage ilma väsimata. Õpetage, tehke teoseid, mis inspireerivad muutust, ja kuna 

te olete üles äratatud uude ellu, siis palvetage nende eest, kes arvavad, et nad on elus, kuid on surnud usule 

ja lootusele. Teie, kes te olete nüüd tugevad ja terved, palvetage nende eest, kes on haiged. Palvetage 

nende eest, kes ei palveta, ja julgustage neid, kes läbivad suuri katsumusi. Toetage nõrku ja tooge rahu 

sõdivatele rahvastele. Aidake kõiki neid hingi, kes on oma keha lahinguväljadel maha jätnud, tõusta ja 

astuda vaimsesse ellu, olles teadlikud oma seisundist ja astutud sammust. Palvetage kõigi eest, teie 

missioon ei piirdu sellega, et teete seda ainult nende eest, keda te armastate ja tunnete, kes on teie 

lähedased, vaid kõigi eest, kes elavad selles maailmas ja teistes maailmades. Tehke seda, jüngrid, sest teie 

vaimne missioon on universaalne, sest ma ei ole määranud teile mingeid piiranguid üksteise 

armastamiseks, vaid olen teile alati öelnud: "Armastage üksteist." 

52 Selleks, et aidata teid selles ülesandes, on Minu Vaimu Valgus tulnud alla, et hellitada teid, oo 

väikesed, kes te olete näinud palju vaeva, et pakkuda abivajajatele rahulikku kohta, kus nad kuulevad 

Minu Häält, mis on palsam, valgus ja rahu. 

53 Vaene ja alandlik on kogunemiskoht, sest te olete õppinud, et see ei ole tempel. Selle asemel näete 

te vaeva, et anda puhtust oma hingele, mida te juba teate, et see on Minu tõeline tempel. 

54 Need kohtumispaigad on nagu puud teie elu laiadel radadel, nad on nagu palmid kõrbes, 

puhkekohad, mis annavad rändajatele puhkust ja varju. 

55 Oh, kui vaid igas provintsis oleks üks selline puu, kus inimesed saaksid kuulda minu "ööbikute" 

rütmi! Kuid teie sammud on olnud aeglased ja teie töö kasin. Seetõttu on palju piirkondi, kus ei ole puid ja 

palju rändajaid, kes ei leia oaasi, ei varju, ei varjupaika ega linnutrillerdusi. 

56 Kuna teil on selle Sõna kaudu Minu Kohaloleku lohutus, siis omandage teened, et teie puu kasvaks 

ja selle vari suureneks, sest rändajate arv kasvab suuresti, mida toob kaasa nende tunnistus, kes on siin 

leidnud hingerahu. 

57 Töötage kõik koos ja viige ellu töö, mille olen teile usaldanud. Aga valvake ja palvetage, et te ei 

satuks kiusatusse*, sest siis te ise hävitaksite oma töö. 
Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. See on parandatud Lutheri tõlge, mis kõlab Markuse 14:38: 

Valvuge ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. ─ Ka palve "Issanda palves": "Ja ära vii meid kiusatusse" ei ole 

õigesti esitatud, sest Jumal ei pane meid kiusatusse. (Jakoobuse 1:3) Seepärast ei pea me paluma, et Ta ei viiks 

meid kiusatusse, vaid et Ta kaitseks meid ja juhiks meid nii, et me ei langeks kiusatuse tunnil. (Ilmutuse 3:10) 

58 Te küsite Minult oma südames, millised on need kiusatused, millesse te võite langeda, millele Ma 

vastan, et need kiusatused on edevus, fanatism või materialism. 

59 Nüüd oled sa üllatunud, et ma sinuga niimoodi räägin, sest sa arvad, et on võimatu langeda läbi 

tegude, mis on minu jüngrite jaoks nii ebaväärikad. 

60 Kui te vaid teaksite, kui paljud teist, kes tulite siia täis alandlikkust ja nutsite iga kord, kui 

sooritasite väikseimatki üleastumist, ja kes vandusite oma armastust Mulle igal palvusel, kuid hiljem 

muutsite alandlikkuse uhkuseks ja aktiivse ligimesearmastuse isekuseks. 

61 Ma tunnen teid paremini kui te iseennast, ja on vaja, et ma räägiksin teile sel viisil, et te saaksite 

elada valvsalt. 

62 Ma usaldan teile kõigile ülesande ehitada vaimne pühamu, mis on Minu tõeline tempel, altar, mis 

on inimnägemisele nähtamatu, kuid millel on tõeliselt eksisteeriva altari jõud. Selle kohalolu on tunda 

selle kaudu, mida te oma kaasinimestele kiirgate. 
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63 See on tempel, mille ehitamist ma teile üles annan, sest ma tean, et selle rüpes leiate rahu, elu ja 

Vaimu valguse. 

64 Kui te ühinete tõelise vennaskonnaga, järgite Minu juhiseid, püsite alandlikkuses, usus ja 

heategevuses ning hoolitsete selle eest, et te ei jääks seisma, vaid püüdleksite iga päev suurema 

vaimustumise poole, siis ärge kahelge, et varsti näete oma missiooni täidetuna ja oma tööd lõpetatuna. 

65 Võitlege kõigi lahkarvamuste, valede, pettuse või materialismi seemnete vastu, mis võivad teie 

keskel idaneda, sest kui te peaksite hooletusse jääma, siis umbrohi kasvab ja kasvab ning lõpuks kasvab 

üle teie templi seinte. 

66 Ärge oodake, kuni teie töö tulemus sarnaneb sellele, mis juhtus inimestega, kes Paabeli torni 

püstitasid. Püüdke nii, et võitluse lõpus oleks teie hinges rõõm ja rahu; kuid olge ettevaatlik, et viimasel 

hetkel ei tekiks segadust ja valu. 

67 Õnnistatud on see, kes püüab olla rahus oma südametunnistusega. 

68 Õnnistatud on see, kes külvab oma teele rahu seemne. 

69 Te, kes te tulete siia, et kuulda minu magusaid sõnu, olete teretulnud. 

70 Tulge Minu juurde alati, kui olete kannatuste või usu puudumise tõttu masenduses, sest Mina olen 

Valgus, kes taastab teile vaimu rahu. 

71 Kui te peaksite neist kogunemiskohtadest eemal olema, siis kuulete mind oma südametunnistuses, 

mis näitab teile teed. 

72 Kui inimkond läheb läbi vaimse segaduse perioodi, siis tuleb Minu Sõna selgus teda valgustama, 

sest ta on võimeline mõistma kõrgemat elu. 

73 Te kõik olete tunnistajaks sellele, et praegu kasutab teadus kogu oma aega ja mõistust, et leida 

looduses vastus paljudele inimese küsimustele. Ja loodus vastab inimese kutsele, andes tunnistust oma 

Loojast, kes on ammendamatu tarkuse ja armastuse, aga ka õigluse allikas. Kuid inimene ei ärgu tõe peale 

ja jätkab, justkui kohtuotsusega, oma materialismi raske koorma kandmist. 

74 See on inimeste hirm astuda sammu edasi evolutsiooni suunas, sammu edasi, sest nad on harjunud 

jääma traditsioonidesse, mille nende esivanemad neile jätsid. 

75 Inimene kardab iseseisvalt mõelda ja uskuda; ta eelistab alluda teiste traditsioonidele, võttes 

seeläbi endalt vabaduse tunda Mind. Seetõttu on ta elanud tagurlikult.  

76 Kuid nüüd on inimkonna jaoks saabunud valguse aeg, millega inimene saavutab eneseteadvuse. 

77 Kui inimkond on olnud tunnistajaks teaduse arengule ja näinud avastusi, mida ta poleks varem 

uskunud, siis miks ta ei taha uskuda vaimu arengusse? Miks ta jäigastub millegi suhtes, mis teda peatab ja 

muudab ta inertseks? Miks ta ei ole avanud end igavese elu jaoks? 

78 Võrrelge, kuidas minu praegused ilmutused vastavad teie materiaalsele arengule, nii et te ei 

mõistaks neid kunagi ekslikult hukka. 

79 Ärgu inimene kujutagu midagi ette oma materiaalsest tööst ja teadusest, sest ta ei tea, et ilma Minu 

ilmutuseta ja ilma Minu mõjuta või vaimolendite abita, kes inspireerivad teid ülaltpoolt, poleks midagi 

avastatud. 

80 Inimene on osa loomisest, tal on ülesanne, mida ta peab täitma, nagu kõigil Looja loodud olenditel; 

lisaks sellele on talle antud kõrgem intelligentsus ja oma tahe, et ta saaks oma pingutuste kaudu saavutada 

oma vaimu arengu ja täiuslikkuse, mis on tema olemasolu kõrgeim. 

81 Vaimu abil saab inimene mõista oma Loojat, mõista Tema hüvesid ja imetleda Tema tarkust. 

82 Kui te selle asemel, et muutuksite oma maiste teadmiste üle nurjatuks, teeksite kogu Minu Töö 

enda omaks, siis ei oleks teie jaoks mingeid saladusi. Siis tunneksite end vendadena ära ja armastaksite 

üksteist, nagu Ma teid igas Minu Teoses õpetan. Teil oleks headus, armastus, halastus ja ennekõike ühtsus. 

83 Kui väikesed te olete, kui te arvate, et olete kõikvõimas ja suur ja seetõttu keeldute tunnistamast, et 

teie võimust ja teadusest kõrgemal on Tema, kes tõeliselt teab kõike ja suudab kõike teha! 

84 Vaene inimene, kui ta rahuldub sellega, et ta on aine ja ainult aine, mistõttu ta allub ainult 

loodusseadusele, mis reguleerib surelikke ja kaduvaid olendeid, kes sünnivad, kasvavad ja surevad! 

85 Millal tõusete te sellest materialismi seisundist, milles te end leiate? Te peate pingutama, et 

vaadata kaugemale sellest taevast, mida te olete ette kujutanud, igaviku paika, mis on teile ette määratud. 
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86 Ärge oodake, et teised alustaksid teed Minu juurde; tulge, uurige saladust ja Ta ütleb teile, mida 

teha; Ta ütleb teile ülesande, mille peate täitma. 

87 Ma kutsun teid üles minule lähemale tulema, kuid selleks ei ole vaja loobuda ei kohustustest ega 

inimelu tervislikest värskendustest. 

88 Jüngrid, te olete tulnud maa peale ajal, mil kogu inimelu on allutatud inimteaduse valitsemisele; 

vaatamata suurele materialismile, teie sisemust valgustav valgus paneb teid mõistma, mida te peate 

tegema. Nii saate te oma andeid avada, sest miski ei tohi takerduda, kõik peab harmooniliselt edenema. 

89 Ma ei anna teile oma õpetusi pelgalt teie kirgede moraalse ohjeldamise eesmärgil; pigem saate 

nende abil tõusta oma vaimse täiuslikkuse kõrgemale tasemele. 

90 Teie kirgede ohjad peavad olema teie südametunnistus. 

91 Ma ei ole tulnud, et asutada teie seas uut religiooni, ega see õpetus eita olemasolevaid religioone. 

92 See on Jumaliku Armastuse sõnum kõigile, üleskutse kõigile vaimudele. 

93 Igaüks, kes mõistab jumalikku kavatsust ja täidab minu käske, tunneb, et teda juhitakse 

edasimineku ja oma vaimu kõrgema arengu suunas. 

94 Mõistke, et kui maailm ei asu spiritismi teele, on rahu saavutamine kaugel. 

95 Mina, Jeesus, õpetasin kõrgeimate ja puhtaimate tunnete seadust. Tulge kõik Minu juurde, 

muutuge Minu armastatud jüngriteks ja Ma õpetan teid rahus elama. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 119  
1 Minu tahe oli, et inimkond peaks tundma Iisraeli rahva ajalugu, sest ma kasutasin seda rahvast oma 

õpetuse vahendina ja panin nad suurtele katsumustele, et nad oleksid nagu avatud raamat kõigile 

põlvkondadele. 

2 Need kaksteist hõimu kehastasid kõigi aegade inimkonda. Kuid praegu on sarnasus veelgi suurem 

selle rahva vahel, kui nad olid võõral maal vangid, ja praeguse maailma vahel, mis on patu ja materialismi 

ori, mis on uue vaarao võimu kehastavad jõud. 

3 Kui tol ajal vabastas Jehoova halastus oma rahva, tehes neile tee läbi kõrbe ja viies nad 

Kaananisse, siis täna tulen ma õigluse ja armastuse valgusena, et vabastada kõik maailma rahvad nende 

vangistusest ja viia nad "tõotatud maale". Nüüd juhatan ma teie hinged oma valguse ja rahu kuningriiki 

ning samuti saadan ma hingedele uue manna, mis on igavese elu toit nende pika rändamise ajal. 

4 Ma teen inimestega uue lepingu, kuid see ei ole sümbolitega, vaid selles on minu Vaim. 

5 Headuse ideaal ja soov ühineda kõigi maailma rahvastega ärkab taas Minu rahvast, nii nagu need 

kaksteist hõimu ühinesid, kui nad läbisid suurt kõrbe, samast ideaalist ajendatuna. 

6 Vastasseis saab olema suur ning teel on takistusi, vaenlasi ja kiusatusi. Kuid sellest katsumusest 

väljuvad sõdurid täis terast ja apostlid täis armastust ja usku. Kogu elutee jooksul, kuid eriti kriitilistel 

katsumuste aegadel julgustan ma rahvahulki ja tugevdan nende usku Minu imede kaudu. Siis, kui inimesed 

on saavutanud rahu ja elavad harmoonias, panen neid nautima valguse ja rahu kuningriigi magusaid vilju 

juba siin maa peal - eelmaitseks sellest, milliseid rõõme kogevad hinged hiljem, kui nad elavad vaimses 

kodus. 

7 Viljad, mida hing juba siin lõikab, on kompensatsiooniks ohvrite, tööde ja raskuste eest, mida teie 

süda on kannatanud. Hiljem, kui see rahvas koputab tohutu rahvahulgana Minu Kuningriigi väravatele, 

tervitan neid rõõmsalt ja ütlen neile: "Tulge sisse, tulge Minu juurde ja jätke maha tee tolm ja väsimus. 

Siin on rahu linn, mis on kaunistatud ja ootab oma uusi elanikke. 

8 Inimesed, kes kardavad oma Isa kohalolekut, usuvad, et nende kohtumõistmise tund on kätte 

jõudnud. Siis ma ütlen neile: "Ärge kartke, tulge minu koda, mis on teie. Kõrb on teid juba puhastanud ja 

teinud teid vääriliseks, et tulla Minu juurde. 

9 inimesed, nähes nii palju korruptsiooni inimeste seas, teades nende vihkamist ja sõdu ning 

materialistlike õpetuste kurba tulemust, olete arvanud, et see inimkond peab, et saavutada uuendus ja 

pöördumine Minu Seadusesse, kõigepealt kannatama raskeid kannatusi ja et palju aega läheb, enne kui 

inimesed lõpuks üksteist Minu õpetuste kohaselt armastavad. 

10 Ma ütlen teile, et kuigi on tõsi, et seda maailma ootavad ees väga suured katsumused, lühenevad 

kurbuse päevad, sest inimeste kibedus on nii suur, et see paneb inimesi ärkama, tõstma oma silmad Minu 

poole ja kuulama oma südametunnistuse häält, mis nõuab neilt Minu Seaduse täitmist. 

11 Minu õiglus hävitab kogu kurjuse, mis selles maailmas eksisteerib. Enne seda uurin ma kõike: 

Religioossed kogukonnad, teadused ja sotsiaalsed institutsioonid ning seejärel läheb üle selle jumaliku 

õigluse sirp, mis lõikab umbrohu maha ja jätab nisu alles. Iga head seemet, mille ma inimeste südames 

leian, ma säilitan, et see jätkaks idanemist inimeste hinges. 

12 On terveid rahvaid ja rahvaid, kes on Minu seemne oma südamest välja visanud; teised on 

unustanud Minu kõige tähtsamad õpetused; jälle teised ei vaata ega palveta. Sellest hoolimata ja hoolimata 

viljatusest, milles nad elavad, muutuvad need rahvad varsti viljakateks põldudeks, sest Minu halastus 

mõjub nende südamesse. 

13 On vaja valmistada ette "põllutööriistad", täita "viljahoidla" vaimse seemnega, mille ma olen teile 

toonud, ja et te tunneksite ära selle tunni, mil peate oma puhkepaigast lahkuma, et asuda külvama, tänu 

vaimsetele andidele, mis ma teile olen usaldanud. Te peaksite valvama ja palvetama, et see õnnistatud 

koidik ei üllataks teid unes teadmatuses, materialismis või patus; sest siis ei tunneks te ära õiget tundi, et 

"põllule" minna, ja kui te te lähete, ei jääks teil enam jõudu võitluseks. 

14 Kui te usute Minu Sõnasse, siis valmistage end juba praegu palve kaudu ette, et te leiaksite 

külvamiseks soodsad põllud. Kui te seda tööd ei lõpeta, võtavad teie lapsed armastuse seemne, mille ma 

teile olen andnud, ja täidavad Minu korraldused. 
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15 Õndsad on need töömehed, kes on määratud põllud viljakaks tegema ja neid harima, sest nad 

näevad, kuidas Minu armu kaste langeb põldudele, mis on Isa pidevaks õnnistuseks laste pingutustele ja 

hellituseks kõigile, kes tõusevad usku ja ellu. 

16 Kaua tagasi öeldi teile, et tuleb aeg, mil inimene mõistab kõiki möödunud aegade ilmutusi, ja ma 

ütlen teile, et see aeg on juba alanud ja et selles ajas saab teie vaim inspiratsiooni kaudu Minu valgust. 

17 Kristus tuli maailma ja sillutas teile tee, õpetades teid oma elu, tegude ja sõnadega täiuslikku viisi 

seaduse täitmiseks. Juba enne, kui Ta pidi ilmuma maailma, kuulutasid prohvetid Teda välja, et inimesed 

saaksid Teda oodata ja Teda ära tunda kohe, kui nad Teda oma silmade ette näevad. 

18 Aabrahami ja tema poja Iisaki puhul andsin teile tähenduse sellest, mida kujutab endast Päästja 

ohvrisurm, kui ma panin proovile Aabrahami armastuse Minu vastu, paludes tal oma käega ohverdada 

oma poeg, oma palavalt armastatud Iisak. Õige mõtiskluse korral tunnete selles teos ära sarnasuse sellega, 

mis hiljem tähistas Jumala Ainusündinud Poja ohvrit maailma päästmise nimel. 

19 Aabraham kujutas Jumalat ja Iisak Jeesust. Sel hetkel mõtles patriarh, et kui Issand nõudis temalt 

oma poja elu, siis selleks, et süütu veri peseks ära rahva üleastumised, ja kuigi ta armastas sügavalt teda, 

kes oli tema lihast, oli tema kuulekus Jumalale ning kaastunne ja armastus oma rahva vastu tugevam kui 

tema armastatud poja elu. - Kuulekas Aabraham oli valmis andma oma pojale saatusliku löögi; hetkel, mil 

ta valust võitu saades tõstis käe, et teda ohverdada, hoidis Minu vägi teda tagasi ja käskis tal poja asemel 

ohverdada talleliha, et see sümbol jääks armastuse ja kuulekuse tunnistuseks. 

20 Sajandeid hiljem nõudis inimkond Minult Jeesuse, Minu armastatud Poja ohvrisurma, ja Ma pidin 

Ta teile üle andma, et Tema alandlikkuse eeskuju, mis on tema ohvrisurma ja verega pitseeritud, jääks 

kustumatult inimkonna teadvusesse. 

21 Kui Iisaku puhul asendas teda tema elu päästmiseks tall, siis Jeesuse puhul ei olnud kedagi, kes 

oleks võinud teda asendada, sest ta teadis, et tema veri oli vaja valada, et selle ohvri tähendus ja valgus 

valgustaks vaimu, südant ja mõistust, kes olid ilma vaimsuseta. Seepärast nimetatakse Jeesust ka "Jumala 

Tall". - Seadus ütleb teile: "Sa ei tohi tappa", kuid Kristus näitas teile oma armastuse õpetuses, et teiste 

päästmiseks tuleb surra. 

22 Õnnistatud on see, kes sureb, et anda elu neile, kes seda vajavad, sest ta elab igavesti. 

23 Vaadake, kuidas on tulnud aeg, et te mõistaksite Minu eelmistes ilmutustes sisalduvat vaimset 

olemust, mida inimkond tõlgendab ainult materiaalselt, püüdmata neisse süveneda, et avastada nende 

vaimset tähendust. 

24 Ma asetan teid mõistmise tee algusesse, et te saaksite seejärel jõuda Minu õpetuste tuumani. Kui 

ma esitaksin teile kõik täielikult valgustatud kujul, siis teie vaim ei pingutaks, et jõuda Minu Sõna põhja. 

25 Ma tuletan teile meelde, kuidas see rahvahulk sel ajal - teisel ajastul nägi verejanuline lõpuks 

Jeesust ristil rippumas ja Tema kõrval surmasurmas kaks teist hukkamõistetut - kuulis, kuidas Ta ütles 

Isale: "Issand, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad." Ta ütles: "Issand, anna neile andeks, 

sest nad ei tea, mida nad teevad." Kõik kohalolijad kuulsid seda, kuid nad ei mõistnud neid sõnu, ja pidi 

mööduma aega, et inimesed mõistaksid, et see aeglaselt maa peale tilkuv veri oli jumaliku armastuse ja 

ülima andestuse sümbol, mis laskub alla nagu lõpmatu mantel, et katta kõiki inimesi. 

26 Vahepeal on möödunud mitu sajandit, kuid selle aja inimkond - nutab Jeesuse ohvrisurma 

mälestuse pärast ja on kohkunud nende julmuse üle, kes panid Teda üles 

vereringe - on sama, mis ohverdab iga päev tuhandeid kaasinimesi. 

27 Kui Kristus tuleks sel ajal inimesena tagasi maa peale, ei ütleks Ta enam nagu Golgatal: "Isa, anna 

neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad", sest nüüd saate te südametunnistuse valgust külluses ja 

hinged on kaugele arenenud. Kes ei tea, et mina olen elu andja, et seetõttu ei saa keegi oma kaasinimese 

elu ära võtta? Kui inimene ei saa anda eksistentsi, siis ei ole tal õigust võtta seda, mida ta ei saa tagasi 

anda. 

28 Inimesed, kas te arvate, et te täidate Minu Seadust ainult sellepärast, et te ütlete, et teil on religioon 

ja et te järgite välist jumalateenistust? Seaduses öeldi teile: "Sa ei tohi tappa", kuid te rikute seda käsku, 

sest te valate oma kaasinimeste verd ojadena oma patu altarile. 

29 Iisraellased ja kristlased sõdivad ja tapavad üksteist - kas ma ei andnud neile mõlemale ühte ja 

sama seadust? 
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30 Selle eest saab olema verine ja kurb, sest elud, mida inimesed on võtnud, ja veri, mida nad on 

valanud, hüüavad õigluse järele. Häda neile, kes on tapnud, ja veel enam neile, kes on soovitanud või 

käskinud tappa! 

31 Samm-sammult lähevad rahvad surmaorgu, kuhu nad kogunevad, et nende üle kohut mõistetaks. 

32 Ometi julgevad need mehed, kes räägivad Minu nime, kes peavad sõda ja kelle käed on määrdunud 

oma kaasinimeste verega. Kas need on minu õpetuse õied või viljad, mida ma olen teile õpetanud? Kas te 

ei ole õppinud Jeesuselt, kuidas Ta andestas, kuidas Ta õnnistas seda, kes Teda haavas, ja kuidas Ta isegi 

surmas andis elu oma hukkamõistjatele? 

33 Inimesed on kahelnud Minu Sõnas ja jätnud usu tähelepanuta; seetõttu on nad usaldanud kõik oma 

usalduse jõule. Siis ma olen lubanud neil ise näha oma eksimust, saades oma tegude vilja, sest ainult nii 

avavad nad oma silmad, et mõista tõde. 

34 Sellel armastuse laual on toitu, mida isegi maa kuningad ei suudaks teile pakkuda: Need on taeva 

leib, mida vaesed ihaldavad, ja vein, mida maailma parajased joovad. Sööge ja jooge, kuid ärge kunagi 

olge uhked nende hüvede üle, sest siis peidaksite oma nappide rõivaste alla edevust, ja ma tahan, et te 

oleksite meelelt ja südamelt alandlikud. Võtke eeskuju neist, kes, kuigi nad kannavad kuninglikku mantlit 

oma õlgadel, teavad ka oma südames, kuidas olla alandlik. Minu leib ja vein on kõigi jaoks, sest ma näen 

teid kõiki vaimselt abivajajaid. Alguses kinkisin teile kõigile oma armu, mis on jumalik seeme. Sellest 

ajast peale olete te käinud erinevaid teid vastavalt oma saatusele, ja nendel radadel on igaüks lõiganud 

saaki vastavalt oma külvile - mõned on lõiganud rikkalikult vilja, teised on lõiganud ainult valu ja 

viletsust. Kui mõned on elanud vaid lühikest aega maa peal, sest nad on saavutanud vajaliku valguse, et 

tõusta, siis teised, kuigi nad on elanud kaua pisarate orus, ei ole isegi saavutanud teadmist sellest, kes nad 

on ja kuhu nad lähevad. Ma halastan neid hingi, kes rändavad ilma eesmärgita, mistõttu ma peatan nende 

sammud, et näidata neile teed, mis viib "tõotatud maale". 

35 Minu Vaimu valgus tungib igasse südamesse, isegi kui see jääb suletuks. Samamoodi ei paista 

kuningliku tähe valgus teie magamistuppa tungivat, kui see on lukus, kuid selle nähtamatud kiired jõuavad 

selle sisemusse ja annavad toale elava atmosfääri. Te ei peaks ootama, et Minu valgus tungiks teie 

sisemusse, kuigi teie hingede uksed on suletud. Kui ilus on see, kui teie sisemine tempel on valmis vastu 

võtma Minu hooliva armastuse armu. Las Ma tervendan teid ja tugevdan teid, ja pärast seda teen teid oma 

töölisteks ja jüngriteks. 

36 Paljud teist, kes praegu ei ole elus midagi, olles isegi oma perekonnas viimased, näevad end varsti 

istumas Minu laua taga. Teid, keda on põlatud ja kes te olete oma lähedaste ringist välja tõrjutud, 

tunnustavad homme need, kes teid valesti hindasid. 

37 Kas soovite oma südameid tundlikumaks muuta või rahustada? Minge siis seda teed, mis on 

alandlikkus, vaimne kõrgendamine ja heategevus. Tooge haigetele tervenemist, külastage valuvoodeid, 

lohutage kannatanuid ja austage neid, kes on võtnud selle risti enda ette. Võtke eeskujuks need, kes 

valvavad öösel ja uurivad Minu tööd, ja ka need, kes osutavad oma kaasinimestele armastuse teenuseid, 

kuigi nad joovad kannatuste karikat. 

38 Nii räägin ma neile, kes hakkavad välja ütlema esimesi vaimse keele sõnu, neofüütidele, kellele ma 

õpetan Seaduse põhireegleid ja Minu Töö lõppeesmärki. Selles saate teada, et kui te palvetate vaimust 

vaimule ja armastate oma kaasinimesi, siis te mitte ainult ei tervenda haigeid, vaid äratate ka surnuid üles. 

39 Selles tagasihoidlikus piirkonnas, kus Ma praegu ennast ilmutan, olen teile ilmutanud, et Kolmas 

Ajastu algas 1866. aastal ja et see ilmutus lõpeb 1950. aastal, kui paljud Minu lapsed on Mind kuulnud. 

Tõesti, ma ütlen teile, et need huuled, mis on teile Minu õpetust andnud, ei ole rääkinud omal tahtel, vaid 

jumaliku inspiratsiooni all. 

40 Armsad põllutöölised, võtke oma ülesanne tõelise armastusega vastu, haritsen oma põlde, tehes 

künniseid, kuhu panete jumalikku seemet. Tunnetage seemet, et külvata ainult seda, sest selle viljad on 

aluseks teie hinge ülespoole suunatud arengule ja valgusele. Kas te arvate, et on õiglane, et kui te siirdute 

vaimsesse maailma, siis peaksite ennast haletsema ainult sellepärast, et teil ei ole olnud piisavalt innukust 

ülesande täitmisel, mis viis teid maa peal elama? 

41 Ärge unustage, et ma ütlen teile pidevalt, et külvake nisu Minu põldudele, sest need põllud, kus on 

kasvanud umbrohi ja ohakas, lõigatakse maha jumaliku õigluse sirbiga. 
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42 Ma ütlesin sama jüngritele ja rahvahulkadele Teisel ajastul: "Tõesti, ma ütlen teile, iga puu, mis ei 

ole istutatud Minu Taevase Isa käe läbi, juurtega välja juuritakse." 

43 Palvetage, töölised, tehke seda alandlikult oma Isa ees ja hoolitsege selle eest, et teie külvamine 

meeldiks Minu silmis. Puhastage väsimatult oma põlde, otsige valgust, et puhastada vead, kuni ainult nisu 

kannab neis vilja. 

44 See on puhas seeme, mille te olete saanud, kuid teie väike usk ei võimaldanud teil seda puhtust ära 

tunda ja ilma seda teadvustamata segasite selle teiste seemnetega, mis ei tulnud Minult. 

45 Ma ütlesin teile: "Tunnetage seemet, et te ükshaaval puhastaksite oma külvi ja et teie laste huultelt, 

kui nad hakkavad käima Issanda teed, tuleks ainult tõde. Ma näen neid, kes püüavad tungida selle õpetuse 

põhja, kuid ei ole suutnud end tänaseni vabastada võõraste õpetuste, religioonide ja dogmade mõjust. 

46 inimesed, aidake Minu häälekandjaid oma palvetega, koolitage oma prohveteid ja tugevdage neid. 

Ärge unustage, et Minu ilmutuse lõpu poole avaldan teile palju õpetusi, mida olen teile säilitanud, et 

lõpetada see pärand kuldse prossiga. 

47 Pärast selle ilmutuse aega aitab Minu valgus teil mõista kuuldut, mis võimaldab teil eristada olulist 

ja tõelist üleliigsest, st materiaalsest, sellest, mis on üleliigne. 

48 Ma innustan seda rahvast, Minu Sõna tunnistajaid, nii et nad uurivad põhjalikult Minu õpetusi ja 

mõistavad selle sügavat tähendust, mida Ma neile ütlesin ja mis on Minu õpetuse sisu. 

49 Kui te olete läbinud ettevalmistusetapi ja olete valmis õpetama, sillutan ma teile teed, ja siis ei 

hirmuta teid enam nähtamatud ohud ja okastraadid ega petlikud lõksud ja ohud, millega te kokku puutute, 

sest siis on kõik teie külvamiseks valmis. 

50 Siis on kõik minu korraldatud, ja minu valgus laskub teie peale nagu kaste laskub orgudele öösel 

vaikuses. Armastus on see, mida sa külvad. Kuidas te tahate, et rahvad sõlmiksid rahulepinguid, kui nende 

südames ei ole armastust? 

51 Ma ütlesin teile, et rahu saab olema heasoovlike inimestega, kuid ma ei leia seda heasoovlikkust 

üheltki maa inimeselt. 

52 Seepärast on vaja, et tekiks rahvas, kes ei püüa maailma aardeid, vaid õpetab aktiivset 

ligimesearmastust, palvet, voorust ja usku. Seda rahvast ma nimetan oma rahvaks ja inimesed tunnistavad 

seda Jumala rahvaks. Selle rahva moraalist, headest kommetest, vooruslikust elust, mida nad elavad, tuleb 

rahu, mis toob inimestele heaolu, ilma et nad unustaksid, et täiuslik rahu, ainus rahu, mis täidab vaimu 

õnnega, tuleb ainult sellele, kes seda tõelise armastusega soovib. 

53 Millal saavutate meelerahu, kui te ei ole saavutanud isegi südamerahu? - Ma ütlen teile, et enne, 

kui viimane vennatapurelv on hävitatud, ei ole rahu inimeste vahel. Vennastevastased relvad on kõik need, 

millega inimesed võtavad üksteise elu, hävitavad moraali, võtavad endalt vabaduse, tervise, meelerahu või 

hävitavad usu. 

54 Nii paljude kurjuste piir on peaaegu saavutatud, need peavad lõppema. Seepärast on Minu hääl 

kuuldavaks saanud hingede sügavustes ja kutsunud kõikide rahvaste inimesi panema maha hävitus- ja 

surmarelvad, et nad saaksid põletada Minu õigluse tules. 

55 Siis ma räägin vaimulikult ja minu hääl on kuulda kõigi minu laste südametunnistuses. 

56 Kui uhked ja ebamõistlikud inimesed mõtiskleksid ja palvetaksid, saaksid nad aru, kuhu nad oma 

samme suunavad, ja nad peatuda. Kuid nad ei suuda saavutada täielikku meelekindlust, sest viha ja 

ambitsioonid pimestavad neid. 

57 Palvetage, kõik, kes te soovite kuuluda rahurahva hulka. Kõik need, kes soovivad ulatada oma 

kaasinimestele vennalikku kätt, et neid päästa - lähene valguse juurde. 

58 Kurja seeme, mis on üle kogu maa laiali pillatud, kannab vilja nagu kunagi varem. Kuid ma pean 

teile ka ütlema, et hea seeme idaneb ka erinevates kohtades planeedil. 

59 Valmistage end vaimselt ette, kõik te, kes te tunnete, et teie südames hakkab see jumalik seeme 

idanema, nii et kui te kohtate oma teedel teisi külvitajaid, siis võite neid ära tunda ja ühineda Minu 

Seaduses. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 120  
1 Teile on juba ammu kuulutatud prohveti suu kaudu, et tuleb aeg, mil Jumalik Vaim valatakse välja 

kogu liha ja vaimu peale. Tõesti, ma ütlen teile, et see aeg on see, milles te praegu elate. Aga see tuli teile 

üllatusena ja ettevalmistamata, sest te ei andnud neile prohvetlikele häältele suurt tähtsust ja te ei uurinud 

ega uurinud seda prohvetlust. 

2 Täna otsite kõike üleloomulikku, et leida kinnitust vaimse elu olemasolule. Mõned jälgivad ja 

uurivad tähti, teised ootavad salapäraseid hääli või märke, kolmandad tahavad leida seletust teaduses; kuid 

väga vähesed on need, kes on keskendunud oma vaimu sisimale osale, et kuulda seal oma Issanda häält, 

tunda Teda ja armastada Teda. 

3 Kui Ma ilmusin oma jüngritele viimast korda Teisel ajastul, nägid nad pilve, mis kattis Meistri 

kuju, tõstis Ta üles ja viis Ta endaga koos lõpmatusse. Seal said nad tõotuse ja teate, et Issand tuleb 

inimeste juurde tagasi samas vaimulikus vormis, milles need inimesed nägid Teda lahkumas. 

4 Ainult nemad võisid seda jumalikku ilmutust mõista, sest nad olid ainsad, kes olid selleks 

varustatud, kui maailm magas. Nüüd ma ütlen teile, et te olete näinud, et selle esimese ajastu prohveti sõna 

ja minu poolt antud lubadus on täitunud. Kuid Minu tulekut vaimsel kujul on tundnud ainult need, kes on 

end sisemiselt ette valmistanud, või need, kes ootasid Mind ärkvelolevate meeltega. 

5 Samasuguses ülevas vaikuses, millega ma tol Teisel Ajastul pilves hõljusin, laskun ma täna kõigi 

vaimude peale; kuid kõik ei ole Mind näinud, tundnud ega kuulnud, sest praegu, nagu ka siis, on vaid 

vähesed, kes on vastuvõtlikud. Minu hääl on õrn, kuid Minu kohalolek raputab inimkonda uuesti kõigis 

selle sotsiaalsetes institutsioonides. 

6 Valitsejad, variserid ja kirjatundjad pilkasid Jeesust, kui nad kuulsid teda ütlemas, et ta on 

kuningas, et ta on tulnud valitsema. Kui nad nägid Teda ristil suremas, kasvasid nende pilk ja kahtlused 

veelgi, kuid nad ei suutnud ette kujutada, et väga varsti hukkuvad nad koos oma valitsuste ja vasallidega 

ning et Tema, keda nad olid hukka mõistnud ja tapnud kui petist, võidab suuri rahvahulki ja rahvaid oma 

õigluse, armastuse ja alandlikkusega täidetud õpetuse tõe kaudu. 

7 Siin ma olen, nähtav ja käega katsutav selle jaoks, kes valmistab end sisemiselt ette ja tahab Mind 

näha, ja Ma levitan valgust kõigis vaimudes, nii et keegi ei otsi Mind mõnel muul kujul kui vaimsel, ega 

püüa leida Mind väliselt, samas kui ta kannab Mind oma südames. 

8 Eelija on tulnud valmistama ette Minu tulekut. Ta on taas kord teinud teed tasaseks, valgustades 

nende meelt ja vabastades nende huuled, kelle kaudu ma olen teile andnud oma Sõna. Kui ma lõpetan 

teiega rääkimise inimmeele kaudu, jätkab Eelija valguse levitamist mööda inimkonna teed. 

9 Suur on Jumala Sõnumitooja sõnum sellel ajastul. Teadke, et juba Teisel ajastul ütlesin teile: 

"Eelija tuleb ja taastab kõik asjad nende algse seisundi." 

10 Kes on need, kes tõesti tunnevad tema vaimset kohalolekut? Ma võiksin ka teile öelda, nagu ma 

siis ütlesin: "Eelija on olnud teiega, aga te ei ole teda tundnud." 

11 Te nimetate teda eelkäijaks, ja seda on ta tõeliselt olnud esimesest ajast peale. Ta andis teile aimu 

jumalikust kommunikatsioonist inimese kaudu ja äratas surnud üles juba enne Jeesuse tulekut maailma. Ta 

tõi teile esimesed sõnumid hinge reinkarnatsioonist ja on sellest ajast alates sillutanud Issanda teid kuni 

praeguse ajastuni, mil te naudite seda ilmutust ja imestate selle korra ja täiuslikkuse üle, millega iga 

vaimne ilmutus on saanud reaalsuseks. 

12 Eelija on nagu karjane, järgige teda, sest ta juhatab teid õigele teele, kuni jõuate takistuse juurde, 

kus teid ootab Tema, kes on kõigi loodud asjade Isa. 

13 Valmistage end vaimselt ette oma meditatsiooni vaikuses, sest ta läheneb teile, et avada teile kõik, 

mida teie mõistus ei ole suutnud mõista. 

14 Lahing läheneb ja Eelija tahab teid tugevaks teha. Ärge kartke, ärge usaldage oma vaimset juhti, 

sest kui ta omal ajal lasi läbi palve langeda välgukiire, et tõestada tõelise Jumala olemasolu valejumalate 

kummardajatele, siis sel ajal teeb ta materialiseerunud maailma ees imesid, mis raputavad neid ja panevad 

nad tõe suhtes silmad avama. 

15 Kas te kardate rääkida oma kaasinimestele hinge reinkarnatsioonist? Kas te ei ole veendunud selles 

sisalduvas armastavas õigluses? 
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16 Võrrelge seda lepituse vormi igavese karistuse vormiga põrgu lõputulest - ideega, mida inimkond 

kasutab inimeste hingede hirmutamiseks. Öelge mulle, milline neist kahest tüübist annab teile ettekujutuse 

jumalikust, täiuslikust ja halastavast õiglusest. Üks näitab julmust, piiritut pahameelt, kättemaksu; teine 

sisaldab ainult andestust, isalikku armastust, lootust igavese elu saavutamisele. Kui suur on see moonutus, 

mida Minu õpetused on kannatanud halbade tõlgenduste tõttu! 

17 Ma valmistan teid lahinguks ette, sest ma tean, et teie vastu hakatakse võitlema selle pärast, mida 

te õpetate. Aga kui teie kaasinimesed, kes praegu teie vastu võitlevad, üllataks surmaga ja ma küsiksin 

neilt - kui nad surevad pattu -, kumba nad eelistavad: kas igavest tuld, millesse nad usuvad, või võimalust 

olla valjemini uues elus - tõesti, ma ütlen teile, nad eelistaksid teist lahendust, isegi kui nad oleksid oma 

elus fanatismist pimestatuna selle vastu võidelnud. 

18 Jüngrid, olge ustavad ja püsige Minu õpetuses, sest lõpuks võidab valgus pimeduse. Valgus on 

tõeline usk, on mõistus, teadmised, tarkus. 

19 Eelija läheb teie ees nagu jumalik tõrvik ja valgustab teie teed. 

20 Sel ajal varustan teid voorusega, et te saaksite täita raske missiooni, mille olen teile usaldanud 

kolmandal ajastul - missioon, mis on inimkonna hüvanguks ja mis aitab teie hinge arenguteel ülespoole 

viia. Ma teen nõuandjaid ja arste neist, kes varem olid paaria või lihtsalt egoistid. On vaja, et te usuksite 

oma vaimsetesse andidesse, et te saaksite teha hämmastavaid tegusid. Kui teil on usku, siis te hämmastute 

oma tegude üle nii, et ütlete Mulle: "Miks Sa annad mulle nii suuri asju, kui ma olen nii väärtusetu?" 

Mõistke, et pärast seda valu laastrit, mille te olete läbinud, on Minu Jumalik Juhatus teid varustanud, et 

areneda ülespoole. 

21 Andke absoluutse omakasupüüdmatusega edasi seda, mida ma olen teile andnud, ja te avate 

paljudele silmad tõele ja liigutate oma tegudega sisemiselt paljusid oma kaasinimesi. Õpeta, et kes teenib 

inimesi, teenib Mind. Teel on kiusatusi, kuid nende vastu võitlemiseks olen andnud teile vajalikud relvad. 

22 Jüngrid, kui paljud teist on oma lihtsuses olnud nagu säravad majakad oma kaasinimeste teel? 

Niikaua kui te praktiseerite Minu õpetust, olete katsumustes võitmatu. Aga kui te ei ühine või kui te 

praktiseerite seda õpetust vastavalt oma kujutlusvõimele ja tahtele, siis kaotate te lahingus, mitte Minu 

Töös, sest see on Tõde ja see on hävimatu. Valmistuge, sest pärast Minu lahkumist jätan teile külvamiseks 

valmis põllud, maad, külad ja isegi rahvad. Ja te jätkate selle seemne külvamist ja õpetate neid, kes ei ole 

Mind kuulnud, andes neile edasi Minu Sõna sisu ja tehes neile teatavaks Minu ettekuulutused selle kohta, 

mis juhtub pärast 1950. aastat. 

23 Jah, inimesed, ma jätan need ettekuulutused südamesse, sest nendel aegadel ei kuule te enam seda 

sõna, mis on antud inimeste vahendusel. Nendest häälekandjatest, kelle poole te täna vaatate, võetakse 

mõned maa pealt ära ja need, kes jäävad, sulgevad oma mõistmisorganid sellele ilmutusele ja 

vaimumaailmale. See saab olema lõkse ja ohtude aeg, kui tõusevad valeprohvetid, valehäälte kandjad ja 

valed jumalad räägivad. Siis peate olema tugevad, et petturid teid ei petaks. Võta jõudu Minu Sõnast, et sa 

ei alistuks nõrkusest. 

24 Olge kuulekad, harjutage kuulekust, olge valmis täitma seda, mida ma teile käsin, ja te saate 

kogeda, et valu lahkub teie teelt ja teid ei saa kunagi petetud. Minu tahtmine ei ole, et te hukkuksite ega et 

teiega juhtuksid need õnnetused, mille eest ma teid hoiatan. Jälgige ja palvetage, sest nii nagu inimesed 

maailmas võivad panna lõksu, et teid alla tuua, nii on ka te hästi teate, et ebaausad ja segaduses olevad 

olendid eksisteerivad väljaspool, kes võivad teid oma pimedusega mõjutada. 

25 Mõistke, oo kogukondade juhid, et see rahvas, kes kuuleb Minu määrusi, mõistab üha enam ja 

enam etteheiteid, mida Ma teile annan, ja Minu häälekandjate vastutust, ja kui te homme ei järgi määrusi, 

siis see sama rahvas mässab, lükkab teid tagasi ja paneb teid mõistma oma vigu. 

26 Minu Tahe on, et see rahvas ja need rahvahulgad, kes veel tulevad, näeksid, kuidas te võtate oma 

koha, mis kuulub igale neist, kogu hoolsusega ja väärikalt, nii et inimesed teaksid teie töö järgi, et te olete 

olnud head töömehed selles viinamäes. Kas te mõistate Mind, inimesed? Kas te olete valmis täitma Minu 

määrusi nendel viimastel aastatel, mil Ma ilmun teie seas? 

27 Mõelge hoolikalt Minu käsu üle, et saavutada oma ühtsus, et te saaksite avastada selle tõelise 

tähenduse. Mitu korda olete tahtnud mulle oma ühtsust demonstreerida ja ma olen teile tõestanud, et see 

on vale. Ma tahtsin, et te aitaksite üksteist, austaksite üksteist, sest igaüks on saanud minu poolt teile 

usaldatud ameti; et te tunneksite üksteise vastu tõelist armastust, sest siis leian ma teie töödes aluse ühtsele 
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käitumisvormile ja pühendumusele. Teadvustage endale selgelt Minu soovid ja järgige Minu juhiseid, sest 

kui te seda ei tee, ei suuda te ette kujutada, milline kaos teid ootab. Ma ei taha teid asjatult hirmutada, vaid 

tahan teid praegu äratada, sest veel on aega mõtlemiseks, et oma vigu parandada. Sa ei saa homme, kui sa 

kukud, öelda: "Issand, kuna Sa nägid kõike ette, miks Sa ei ennustanud meile seda katastroofi?" 

28 Jüngrid, ma olen andnud teile täna selle õpetuse, sest ma ei taha, et te nutaksite pärast Minu 

lahkumist, kuigi ma tean, et paljud nutavad. 

29 Esimestel aegadel oli kõik vaimne inimestele mõistatus ja seetõttu pidid nad looma teadusi ja 

teoloogiaid, et uurida ja mõista jumalikku. Aga tõesti, ma ütlen teile, et Kristus, kui ta elas inimeste seas, 

rääkis kõige lihtsamalt, et kõik saaksid aru armastuse õpetusest. Ta teadis, et Teda ei mõisteta õigesti, vaid 

et Ta peab ootama, kuni saabub aeg, mil inimkonna vaimse arengu kaudu, mille ta siis saavutab, on tal 

võimalik teada kogu tõde. Seepärast lubas Ta maailmale, et ta tuleb vaimselt tagasi ja saadab talle valguse, 

mis paneb ta mõistma kõike seda, mis inimeste südames segaduses on. 

30 Tõstke oma hing üles, sest see aeg, mis on välja kuulutatud, on see aeg, mida te praegu kogete. See 

Isand, kes lubas teile naasta, on Tema, kes teiega räägib, ja valgus, mida Ta lubas teile saata, on see, mis 

on praegu kõigis inimestes vaimselt aktiivne. 

31 Tõe valgus on nii selge, et te ei pea olema teoloogid, et mõista seda, mis on teile läbi aegade 

ilmutatud. Kui arengutee alguses oli kõik teie jaoks saladus, siis samm-sammult ja õpetusest õpetusse olen 

ma eemaldanud loorid, hajutanud pimedused ja kõrvaldanud ebatõed. 

32 Isa ei saa olla saladus ühegi oma lapse jaoks, sest Ta laseb end tunda, tajuda ja näha kõiges loodu, 

alates kõige väiksemast kuni lõpmatuseni. Inimesed loovad "saladusi", ilma et nad tahaksid teadvustada, et 

nad seeläbi takistavad hinge arengut Looja suunas. 

33 Ma ei ütle teile: "Tulge Isa juurde, et teda tundma õppida, vaid: Õppige tundma Isa, et te saaksite 

tulla Tema juurde. Kes teda ei tunne, ei suuda teda armastada, ja kes teda ei armasta, ei suuda tema juurde 

minna. 

34 Ma tulin maailma, et öelda teile: "Mina olen Tee", lisades: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa." 

35 Milline oli Kristuse tee? Armastuse, halastuse, õrnuse, siiruse. Milline oli Poeg, et tunda Isa Tema 

kaudu? Tark, õiglane, armastav, armuline, täis jõudu ja aktiivset heategevust. 

36 Meister tuli maailma, et näidata teile tõelist Jumalat, mitte seda, mille rahvad on oma südames 

loonud. Samamoodi laskub sel ajastul Jumaliku Vaimu valgus täielikult kõigi hingede peale, et te saaksite 

nautida oma vaimustumist Isa lõpmatu armastuse nägemisel. 

37 Õnnistatud on see, kes järgib Mind armastuse ja alandlikkuse teel. 

38 Õnnistatud on see, kes armastab ja usaldab, kes teab oma missiooni ja täidab seda. 

39 Kui ma räägin teile "teest", siis ei pea ma silmas seda, et see on maa peal, sest see ei asu selles 

maailmas, kus te elate, kus on minu kuningriik. See on vaimne tee, mis viib alati ülespoole. See on areng 

ja edasiminek, mille teie hinged saavutavad. Seega, kus iganes te ka maa peal ei viibiksite, võite olla 

vaimude teel. 

40 Mu lapsed, kui te olete eksinud, siis pöörduge tagasi, ja kui te olete peatunud, siis minge edasi. 

41 Ülesande, mida te kannate, olen andnud teile vastavalt teie võimetele ja tugevusele; te peate seda 

vaid mõistma ja armastama. Palvetage iga päev, et saaksite oma töödeks vajalikku valgust. Jääge siis 

varustatud, tähelepanelikuks, et te kuulaksite nende häält, kes teid kutsuvad, nende häält, kes teid paluvad, 

ja ka selleks, et te suudaksite vastu pidada katsumustele. Iga teie eksistentsi päev on lehekülg raamatus, 

mida igaüks teist kirjutab. Iga päev on tähistatud katsumusega ning igal katsumusel on tähendus ja põhjus. 

42 Ma tahan teha sinust hingelt ja kehalt terve rahva, sest sa oled väljavalitu, minu kõigi aegade 

ilmingute tunnistaja, ja sa pead täitma rasket missiooni sel ajal ja valmistama teed uutele põlvkondadele. 

43 Ma olen puistanud teie teed armastuse tõenditega, et te ei kahtleks ei Minus ega ka iseendas. Teie, 

kes te olete mind sel ajal kuulnud - ärge minge hauda, võttes kaasa selle liidu saladuse, mis mul teiega oli, 

sest see on teie peamine ülesanne. Rääkige inimestele Minu nimel, andke oma töödega tunnistust Minu 

ilmutustest. 

44 Ärge öelge Mulle, et teil puudub selleks vajalik varustus, sest ma olen teile palju rääkinud, ja kui te 

mind kuulasite, siis te puhastasite end ja tegite end vääriliseks. Te kõik saate selle sõnumi maailma viia. 

Inimesed ootavad seda ja on valmis seda vastu võtma. Kas te ei ole avastanud inimeste soovi 

spirituaalsuse ja rahu järele? Kas teid ei liiguta nende teadmatus ja valu? 
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45 Minu Vaim voolab nende peale, räägib nendega nende südametunnistuse kaudu ja ütleb neile: Tule 

minu juurde ja puhka. Võtke vastu usk, mis teil puudub, lõpetage pimedaks jäämine teel. 

46 inimesed, kas te teate, millist tööd ma maailmas ehitan? - "Ei," ütlete mulle, "me näeme ainult 

inimkonda segaduses, me näeme, kuidas ta sukeldub sügavale kuristikku ja kannatab suure visiidi all." 

Kuid ma ütlen teile, et ma olen lubanud inimesel teha iseenda vastu õigust omaenda käega, et ta saaks aru 

kõigist oma vigadest, et ta saaks puhtana Minu juurde tagasi pöörduda. Ma olen saatnud oma valguse kõigi 

olendite peale ja seisnud nende kõrval viletsuse päevil. 

47 Minu Vaim on laskunud igale hingele ja Minu inglid on kõikjal universumis, täites Minu käske, et 

panna kõik korda ja õigele teele. Siis, kui kõik on oma missiooni täitnud, on teadmatus kadunud, kurjust ei 

ole enam olemas ja sellel planeedil valitseb ainult hea. 

48 Oh, kui sa vaid mõistaksid Mind! Kui te vaid teaksite, kui suur on Minu igatsus teid täiustada! Kui 

kaugele te oleksite juba tõusnud ja kui lähedal oleksite juba Minule! Kui teie tahe oleks Minu, siis oleksite 

juba jõudnud tippu, kus Ma teid ootan. 

49 Ja mis on Minu soov, inimesed? - Teie ühendamine ja rahu. 

50 Et teid aidata, olen taas kord teie seas, räägin teiega, liigutan teie südant, oodates teie ärkamist. 

51 Iga hea puu on kaitstud ning selle juured ja oksad sirutuvad laiali, et anda kaitset ja toitu teekäijale; 

aga umbrohi juurtega välja juuritakse ja visatakse kustutamatusse tulle. 

52 Ma räägin teile piltlikult, ja kui ma räägin teile sellest puust, siis mõtlen ma inimeste tegusid. 53. 

53. Neile, kellele ma olen usaldanud suured missioonid, ütlen: valmistage oma saak ette. Perede isad, 

õpetajad ja valitsejad, peremehed ja teenijad, suured ja väikesed,  

53 Ma ei taha, et te näitaksite mulle oma harimata põlde. Isegi kui see on vaid väike tera, näidake seda 

Mulle puhtalt ja valjusti. 

54 Tulge Minu juurde, koputage, ja teile avatakse. Aga tulge rõõmustades, oma tööga rahulolevalt, et 

te tunneksite end suurepäraselt, nagu mina. 

55 Minu Sõna on Taevane Vesi, mis kustutab hinge janu. Kes seda maitseb, ei janune enam kunagi. 

Ma olen ammendamatu allikas, mis langeb nagu juga ja kastab teie vaimu ja südant. 

56 Teie, kes te olete end valusalt puhastanud, palve ja patukahetsuse kaudu, olete välja teeninud 

õiguse Minu Sõna kuulamise armule. Olge jätkuvalt alandlikud ja tagasihoidlikud, et te seda valgust 

kunagi ei kaotaks. Sinu elu oli olnud viljatu, nagu kõrb, ilma varjuta, ilma oaasita; kuid ma põhjustasin, et 

keset kõrbe leiad palmi ja allika, kust võid taas julgust ja lootust ammutada. Nüüd, kui te olete saanud 

uuesti jõudu, kuna teil on rahu oma südames, ärge minge "patu linna", et hukkuda selle naudingutesse ja 

edevustesse. 

57 Seda on ja nimetatakse "vaimu ajaks", sest selles pidin ma tulema "pilve", et lasta valguse paista, 

mis paljastab ja lahustab saladusi - aeg, mil pidin avama Õpetuse Raamatu leheküljel, mis vastab ajastule, 

milles te elate. Oma jumaliku armastusega valgustan ma praegu inimeste meeli, mis on nagu kiviklibud, 

sest nad on vaimse suhtes tundmatud. Aga nendest kividest panen ma vee voolama ja isegi lilled võrsuma. 

58 Pöörake silmad tagasi, vaadake minevikku ja te avastate, et ma olen alati armastust teie teele 

külvanud. Alati, kui sa arvad, et Ma olen puudu ja su üksindus on pikenenud, annan Ma end tunda su 

südames ja muutun toetavaks sauaks, et sa ei murduks. Te tulete kokku väikestes rühmades, et kuulata 

Minu Sõna, kuid homme hakkate te paljunema nagu liiv mere ääres ja need rahvahulgad on vaimselt need, 

kes moodustasid Iisraeli kaksteist suguharu. On kirjutatud, et ma ühendan nad uuesti, et nende üle kohut 

mõista. Nende hulgast valin ma välja need, kellest saavad minu uued apostlid sel ajal. Kuid Ma valmistan 

kõigi südamed ette, et nad tunneksid armastust ja halastust oma ligimeste vastu ning oma 

südametunnistuse ajenditele ja südametunnetele kuuletudes teeksid inimeste seas tegusid, mis on Tema 

väärilised, kes on määranud nad kandma Minu uut sõnumit hea maitsega, mis muudab maailma kibeduse 

olematuks. 

59 Kui te peate oma missiooni ristiks, siis ütlen teile, et see on tõesti nii; kuid mina olen teie 

"ristikandja". Kõik, mida te teete oma kaasinimeste hüvanguks, teen ma teile tagasi, muutudes teie 

vaimule valguseks. Mäletage Kristust, kui Ta tõusis taevasse täis hiilgust ja majesteeti, olles lõpetanud 

oma armastuse ja lunastuse töö. 

60 Palvetage, rahvas; rahvaste seas tõusevad prohvetid ja räägivad Minu ilmumisest ja Minu 

kohalolekust teie keskel. Te peate neid tunnustama, sest nad on Minu sõnumitoojad. Kuid õppige neid 
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eristama valeprohvetitest, kes samuti ilmuvad ja räägivad näiliselt valguse sõnu, kuid tegelikult sisaldavad 

ainult pimedust. Need, kes on Minu sõnumitoojad, valmistavad südameid ette, äratavad rahvaid, on Minu 

teejuhid, nii et kui te tulete nendesse piirkondadesse, leiate viljakaid põlde. 

61 Kõik, mis praegu toimub, on teile juba minevikus Minu prohvetite poolt teatavaks tehtud. Aga kes 

täna tunnistab selle täitumist, mis teile lubati? Paljud magavad, väga vähesed on ärkvel; kuid keset selle 

maailma pattude öö pimedust olen Ma tulnud nende juurde, kes näiliselt magasid, kuid kes ootasid Mind. 

62 Kolmanda ajastu raamatut kirjutatakse praegu üles Minu "kuldsulgedega" Minu armastava hääle 

dikteerimisel. Kaitseinglid, kes valvavad innukalt Isa õpetuste üle, juhivad kirjutajate käsi, et nad paneksid 

raamatusse kirja selle, mis säilib tulevastele põlvedele - armastuse raamatu, täiusliku tarkuse raamatu, 

raamatu, millest saavad lugeda nii lihtsad kui ka õppinud, nii väikesed kui ka suured, nii ülbed kui ka 

lihtsad. Minu Sõna on mõõk, mis võitleb, rääkides Minu tulekust sel ajal, Minu suhtlemise viisist. See 

valgustab harimatute meeli ja tungib kalju südamesse ning hajutab nende kahtlused. Minu õpetus jätkab 

levimist südamest südamesse ja inimestelt inimestele ning seda mõistavad, usuvad ja armastavad isegi 

harimatud, teadmatud, patused, paganad ja ebajumalateenijad, kes tunnustavad Minu armastuse ilmutust. 

63 Puhake ja rõõmustage selle üle, et olete tundnud Minu kohalolekut sel ajal, sest juba olete jõudnud 

punkti, kus teie hing loobub kõigest üleliigsest, et käia täiuslikkuse sammudega teed, mis viib teid 

ülespoole. Vaata ja palveta nende eest, kes ei taha Mind kuulda, kuigi nad on kutsutud. Ole neile armuline. 

64 Ma ütlen teile kolmandal ajastul: on vaja omada teeneid, et teenida Issanda andeid. Ma olen 

andnud paljudele teist kingitusi, ilma et te oleksite suutnud mulle öelda, millised on teie teened. Aga mina, 

kes ma näen kõike, tean, milliseid teeneid te olete omandanud minevikus, et teenida seda, mis ma teile 

täna usaldan. Kuid ärgu keegi uhkeldagu selle ilmutuse tõttu, sest hea põhjus, miks vaimul ei ole lubatud 

oma minevikku lihale avaldada. 

65 Armsad lapsed, jätkake kokkutulekut; aga kui Minu õpetuse päev tuleb ja häälekandja ei ilmu 

kordagi, ärge kartke. Palvetage, valmistuge sisemiselt ette, tõstke oma vaim Minu juurde ja Ma valan sel 

hetkel teie peale oma valgust, oma väge, oma armu ja armastust. Kui te otsite Mind vaimuga, siis räägin 

ma teiega vaimust vaimule. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 121  
1 Minu lubadus teie juurde tagasi tulla on täidetud. Nagu varas sisenesin ma su magamiskambrisse 

varvastel ja äratasin su unest üles. Igaüks, kes oma silmad avades nägi Mind ja palus Mind aidata tal üles 

tõusta, tundis Minu jõudu oma vaimus ja kehas ning tõusis kiiresti üles. Ma näitan teile taas kord Minu 

Seaduse kitsast teed - teed, mida te kõik peate käima. 

2 Õndsad on need, kes on valmistunud Minu Vaimu vastuvõtmiseks, sest nende sisemisest pühamust 

purskavad välja palved maa rahvaste rahu eest. Hiljem õpetavad nad oma kaasinimesi sel viisil palvetama, 

nii et selle ühenduse kaudu õnnestub neil kuulda Minu häält, mis väljendub rääkimises inspiratsiooni 

kaudu, nõustamises intuitsiooni kaudu ja "võidmises" (tervendamises) tervendamise ande kaudu. Täna 

edastab Minu valgus ennast häälekandjate kaudu, homme ühendan Ma end otse igaühe vaimuga, kes 

valmistab end sisemiselt ette. 

3 Paljud ütlevad Mulle: "Issand, millal Sa annad mulle kingitusi nagu Mu kaaslastele? - Aga ma 

ütlen teile: Te kõik olete andekad, te kõik kannate oma pärandit endas, isegi kui te seda veel ei tea. Te 

näete, et need vaimsed anded tulevad esile selles ulatuses, mil te läbistate Minu õpetust. Siis, kui te olete 

Minu sulased, näitan ma igale oma ülesanded ja missiooni. 

4 Te olete valmistanud selleks ajaks alandliku kogunemiskoha, et Mind vastu võtta, ja Ma olen teid 

rõõmustanud oma kohalolekuga. Minu Sõna on tulnud täis headust ja valgust, et tõsta teid elu juurde, et te 

saaksite selles oma õigustatud koha sisse võtta. 

5 Ärge kartke neid, kes Minu tulekut tagasi lükkavad või eitavad. Te peate käituma delikaatselt ja 

olema nende suhtes kannatlik. Minu õiglus on see, mis neid vaevab. Tõesti, ma ütlen teile, et need, kes on 

Mind kõige rohkem eitanud ja tagakiusanud, on edaspidi need, kes järgivad Mind kõige lähemal. Tuletage 

meelde Saulit, Minu õpetuse tagakiusajat, kellest sai Minu jünger. Need pöördunud liituvad teiega homme. 

Aga kui te tõesti tahate leida usku, siis ärge pahandage, kui teile öeldakse, et te olete vale Jumala või vale 

Meistri juures. Samuti ei tohiks te karta öelda, et Kristus on olnud teiega. Ma valmistan teid ette kõigeks 

selleks, mis tuleb. Olge vaprad ja ma saadan teid erinevatesse piirkondadesse, kus ma täidan oma Sõna, 

mis ütleb teile, et ühe teie kaudu saavutab üks piirkond rahu ja pääste, sest tema süda on nagu karjase 

süda, kes armastab ja valvab oma lambaid. Lisaks sellele ei jää viljatuks tema armastus oma kaasinimeste 

vastu ja ohvrid, mida ta nende heaks teeb. 

6 Ärge unustage neid sõnu, sest see, kes praegu veel elab tundmatuna inimeste seas, täidab homme 

raske missiooni inimkonna seas. 

7 Ma saadan oma rahu teie rahvale. Võtke see vastu oma vaimus ja laske sellel jõuda teistesse 

rahvastesse. Ma õnnistan neid kõiki. Palvetage, et kõikide inimeste südames oleks rahu. 

8 Ma ootan, et inimkond ärkaks üles, et ta mäletaks, et ma olen olemas; ta on teinud kõik oma teod 

Minu silmade ees, kuid nüüd läheneb tund, mil Minu õiglus teeb kurjusele lõpu. Kuulake Minu õpetusi ja 

hoiduge kurjadest tegudest. Puhastage oma ihu ja hing, sest kui ma olen Isana ääretult armastav, siis olen 

kohtunikuna halastamatu. 

9 Maa rahvastel ei ole kunagi puudust olnud vaimsest valgusest. Tõesti, ma ütlen teile, et mitte ainult 

sellel rahval ei ole olnud prohvetid ja sõnumitoojad, vaid kõigile olen ma saatnud sõnumitoojad, et neid 

äratada. Nende õpetuste valguse ja tõe ning nende sarnasuse põhjal sellega, mida ma olen teile ilmutanud, 

võite hinnata nende sõnu. Mõned elasid enne Messia tulekut, teised töötasid pärast Minu kui inimese 

olemasolu, kuid kõik tõid inimestele vaimse sõnumi. 

10 Need õpetused - nagu ka minu omad - on kogenud profaniseerimist, sest kui nende olemust ei ole 

muudetud, siis on neid moonutatud või neid on varjatud tõe järele näljaste inimeste eest. 

11 See on üks tõde ja üks moraal, mis on inimkonnale ilmutatud sõnumitoojate, prohvetite ja teenijate 

kaudu. Miks siis on inimestel erinevad arusaamad tõe, moraali ja elu kohta? 

12 See tõde, mida inimkond on igal ajal moonutanud, taastatakse ja selle valgus hakkab särama sellise 

jõuga, et see hakkab inimestele tunduma nagu midagi uut, kuigi see on sama valgus, mis on alati 

valgustanud Minu Jumalikkuse laste arenguteed. 

13 Paljud on need, kes surid, sest nad rääkisid tõtt, paljud on ka need, keda piinati, sest nad ei tahtnud 

vaikida häält, mis kõneles nende sees, ja paljud on ka need, keda piinati, sest nad ei tahtnud vaikida häält, 

mis kõneles nende sees. 
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14 Ärge arvake, et taevas on saatnud teile ainult neid, kes on rääkinud teile Vaimust, armastusest, 

moraalist; ei, Ta on saatnud teile ka neid, kes on andnud teile head teaduse vilja, neid teadmisi, mis toovad 

inimeste ellu valgust, mis kergendab nende koormat ja leevendab nende raskusi. Nad kõik on olnud Minu 

sõnumitoojad. 

15 On teisi, kes ei too kaasa õpetusi vaimsest moraalist või teaduslikest avastustest, kuid kes 

kannavad endaga kaasa sõnumit, mis õpetab tundma ja imetlema loodu ilu. Nad on Minu sõnumitoojad, 

kelle ülesanne on tuua rõõmu ja palsamit nende südamesse, kes kannatavad. 

16 Nad kõik on joonud kibeda karika, kui nad said teadlikuks tõe suhtes pimeda maailma, ilu ja hea 

suhtes tundmatu inimkonna arusaamatusest. Ja ometi, kui Ma olen teile öelnud, et sel ajastul kõik 

taastatakse; kui Ma olen teile teatanud, et kõik pöörduvad tagasi õigele teele ja kõik Minu õpetused saavad 

tagasi oma algse tähenduse - siis võite uskuda, et selle maailma jaoks on lähedal vaimse hiilguse aeg, kuigi 

te ei tohi unustada, et enne seda tuleb kõigi üle kohut mõista ja neid puhastada. 

17 Iga maapealne palverändur, kelle südames ei ole rahu, võib veeta mõne hetke selle "puu" varjus, ja 

ta tunneb end lohutatuna. 

18 Inimeste vaimu kohal hõljub ka mälestus Eelija vaimust kui kehastunud ja kehastumata hingede 

karjast, kes otsib väsimatult oma armastatud lambaid kõikidel radadel, et tuletada neile meelde nende 

ülesannet ja valida välja need, kes peavad mind sel ajal teenima. 

19 Teid kõiki on toodud Minu juurde Eelija kaudu, kuid kui te olete tulnud Minu Kohalolekusse ja 

tundnud Meistri sära, siis olete näinud, kuidas kõik teie ohvrid ja katsumused - mida te olete läbi teinud - 

on tasakaalustatud, et vastutasuks kuulda Minu Sõna. 

20 Tõesti, ma ütlen teile, see tänane rahvas sarnaneb esimese ajastu rahvaga. 

21 Iisrael oli pikka aega olnud Egiptuse vangis, kust Mooses ta vabastas. Takistused, vaenlased ja 

takistused seisid rahva teel, et takistada nende päästmist; kuid nende usk ja visadus võitsid, nad jõudsid 

Siinai mäe jalamile, kus nad kuulsid Minu häält ja võtsid vastu Seaduse. Seal langesid ebajumalad ja 

pimedus lahkus nende südamest, see muutus valguseks nende vaimus, nii et sellest ajast peale uskusid nad 

ainult õigluse ja armastuse tõelisse Jumalasse, armastasid Teda ja teenisid Teda. 

22 Selle rahva elu muutus peagi. Seadus, mille nad olid äsja saanud, lubas neile rahu ja heaolu, samal 

ajal kui Mooses näitas neile silmapiiril näpuga tõotatud maad kui rahu ja maise õndsuse paika. 

23 Nelikümmend aastat oli see kõrbe läbimine, nelikümmend aastat oli see Isa õppetund oma rahvale, 

et panna armastus nende südamest võrsuma nagu vesi kaljust; et õpetada neid kiusatusi võitma ja juurima 

oma südamest välja ebaausad kultused; et näidata neile, kuidas astuda esimesi samme kõrgema arengu 

teel, et puhastada neid enne tõotatud maa hõivamist ja et nende uued põlvkonnad ehitaksid uue rahva, mis 

põhineks nende tavadel ja austusel Looja vastu. 

24 Elu kõrbes, imed, mida ma oma rahvale andsin, ja võitlus terastasid nende vaimu, ja tagasi saadud 

vabaduse ees unustasid nad oma vangistust ning Iisraeli vaim tõusis uuesti üles. 

25 Prohvetid olid need, kes kuulutasid rahvale Messia tulekut. Nemad olid need, kes hoidsid lootuse 

leeki südametes põlemas, kui nad tundsid end teiste rahvaste ikke all alaväärsena. 

26 Paljud ootasid rõõmuga Galilea rabi saabumist, keda nad ei suutnud ära tunda lapses, kes sündis 

neitsilikult naatsaretlasest naise emakast Petlemma lähedal asuvas koopas. Kuid kui mõned tundsid, et 

nende Päästja ja Lunastaja on sündinud, siis teised eitasid teda esimesest hetkest peale. 

27 Kolmkümmend kolm aastat elasin ma inimeste seas. Kogu seda elu iseloomustasid eeskujud ja 

õpetused inimkonnale, sest mul ei olnud vaja sellest maailmast midagi õppida. Ja kui Minu lahkumiseni oli 

jäänud vaid kolm aastat, alustasin Ma oma õpetamistegevust inimeste seas. Minu sõna oli kuulda 

tänavatel, külades, majades ja templisaalide eesruumides; seda kuuldi mäekõrgendikel, kõrbes, orgudes ja 

merel. 

28 Rahvahulga hulgas olid need, kes Mind vihkasid, need, kes tundsid end igal sammul Minu õpetuse 

üle kohut mõistetuna, need, kes nägid oma positsiooni, mida nad ebaõiglaselt pidasid, ohus. Nemad olid 

need, kes otsisid kohtuotsust, hukkamõistmist ja surma ristil selle eest, kes oli toonud neile igavese elu. 

29 Valu ja mure oli Meistri südames, sest Ta teadis, kui pika tee peavad läbima need, kes eitasid tõde 

ja kellega Ta oli teinud imetegusid, mida ei varem ega hiljem ükski inimene ei suutnud ise teha. 

30 Kui ma teatasin oma jüngritele, et ma varsti lahkun, valdas neid ääretu kurbus. Siis ma ütlesin 

neile, et anda neile uut julgust: "Vaata, ma tulen uuesti ja minu tuleku märgid on need: Kui sõjahääled 
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jõuavad teie kõrvu ja inimeste korruptsioon saavutab oma haripunkti, on Minu tulek lähedal. Aga enne 

Mind tuleb Eelija, et valmistada teed." Pärast neid sõnu möödus ajastu, mil need täitusid. 1. septembril 

1866 tegi Eelija vaim end teatavaks ühe õiglase mehe kaudu, kes oli määratud ja saadetud Minu poolt, et 

kuulutada Minu kohalolekut ja olla Minu vaimse ilmutuse eelkäija inimeste seas. 

31 See mees sai jumaliku mandaadi luua seitse kogudust, mis pidid olema lihtsalt seitsme pitseri 

esindus, ja samal ajal juhendi koolitada väljavalitute meelt, et nad oleksid jumaliku Meistri häälekandjad. 

32 Sellest ajast peale on kõik, kes on tulnud Mind sellisel kujul kuulama, saanud aimu, et nad on selle 

rahva sulased, kes on algusest peale ühendanud end oma Issandaga ja saanud Temalt ilmutusi, imesid, 

Tema õpetusi ja Tema Seadust. 

33 Uurige seda õpetust oma südames ja mõtestage seda armastusega. 

34 Heitke välja kõik isekad mõtted ja mõelge oma missioonile. See periood on inimkonna jaoks 

oluline ja otsustav. Ainult Minu õpetus, mis on kõrgemal kui inimlikud nõrkused, võib teile näidata, et see 

on aeg, mil tõde hävitab igasuguse vale ja pimeduse. 

35 See inimkond, mis täna veel magab ja on unustanud oma Issanda ja isegi omaenda hinge, ärkab 

üles ehmunult Minu kutse hääle peale. Kõigepealt ilmutasin Ma end Iisraeli rahvale - mitte Iisraeli rahvale 

vere järgi, vaid sellele, mis on vaimult ja kellele Ma pärandasin Kolmanda Testamendi valguse. 

36 Ma otsin teid, inimesed, sest teie seas on neid, kes on olnud mulle ustavad. Ma ei saa veel öelda, et 

te olete oma ülesande juba täitnud, sest teil on veel pikk tee käia. Ma leidsin, et olete pühendunud maistele 

hüvedele, mis on materialiseerunud teie isekeskses elus. Sellest hoolimata ei taha ma teid etteheiteid teha, 

vaid kutsun teid vaid üles kuulama Mind, et te saaksite täituda Minu tarkusega ja muutuksite vaimustamise 

meistriteks, milleks teid ongi saadetud. 

37 Avage oma silmad ja laske oma vaimul ärgata, et te saaksite teadvustada, et te tõesti elate uues ajas 

ja näete Minu ettekuulutuste täitumist. Siis saate te veendunult öelda, et ma olen tulnud teie juurde 

ennustatud ajal. Ainult siis, kui te tunnete Minu Sõna olemust, suudate anda õige tõlgenduse sündmustele, 

mis teie maailmas päevast päeva toimuvad. Kuid see inimkond, mis oma pimeduses ägedalt vaidleb ja ei 

näe jumalikku valgust, mis paistab tema vaimu ees, ei ole teadlik ajast, milles ta elab; sest kui ta teaks, 

oleksid vennatapja käed juba peatunud oma töös, oleks sisemine kogunemine ja valvsus, oleks palve ja 

aukartus, inimeste vaheline andestus ja meeleparandus. Kuid midagi sellist ei ole olemas, iga päev 

rebitakse maa rahvaste vahel uusi armastuse sidemeid. Vaimsus ja moraalsus on kõrvale heidetud, valitseb 

vaid vihkamise, egoismi ja võimuiha, mis paljastab inimeste sisemise suuruse puudumise. Keset seda 

võitlust toob surm iga päev elusaaki, tema andestamatu ja parandamatu sirp niidab umbrohu löökhaaval 

maha. Ometi võitleb see inimkond, kes patustab, vägistab ja rüvetab, ägedalt ellujäämise eest, kuigi isekalt 

ja mõtlemata sellele, kas vahendid, mida ta kasutab, on õiglased ja inimlikud või hoopis vastupidised. 

Nüüd ma küsin teilt: Mis on see, mida te teete sel jumaliku õigluse ajal? 

38 On tõsi, et teie jaoks ei ole veel kätte jõudnud see tund, et tõusta ja oma hoiatavat häält tõsta. Kuid 

te peate teadma, et praegune hetk on just selleks määratud, et kasutada seda teie ettevalmistamiseks, sest 

see Sõna on see, mis tugevdab teid tulevaseks vaimseks võitluseks, mis on teid kutsunud ja ühendanud 

teid, et olla rahu rahvas, kes suudab avada oma südame väravad võõraste ja võõraste vastuvõtmiseks, ja 

mis on samuti usaldanud teile sõnumitooja missiooni, et levitada seda sõnumit kõikidel maa teedel. 

39 Ma ütlen teile, et tõeline rahu saab tulla ainult Minu Vaimust inimese vaimule, ja just selle rahu 

olen ma toonud teile selles Ilmutusraamatus, et tuua seda rahvastele ja rahvastele. Kas te ootate, et maailm 

looks ise rahu? - Millise seemnega võiks ta seda luua, sest selles ei ole armastuse, õigluse ega halastuse 

tunnet? 

40 Mõelge ise oma vastutuse üle, armsad inimesed, pidage meeles, et üks päev, mille te vahele jätate, 

on üks päev, mille võrra te viivitate selle hea sõnumi jõudmist oma kaasinimeste südamesse - et üks 

õpetus, mille te kaotate, on üks leivapäts vähem, mida pakkuda abivajajatele. Töötage armastusega ja 

varsti saabub rahu inimeste vahel. Aga ärge unustage, mida ma teile ütlen: te ei tohi segi ajada Minu rahu 

sellega, mida rahvad tahavad allkirjastada, sest see ei suuda püsida. See on vale rahu, mis hävitab end ise, 

sest selles ei ole armastuse seemet, mis seisneb austuses ja vendluses - sest see põhineb üksteise kartusel, 

omakasupüüdlikkusel või materiaalsel eelisel. Tõeline rahu on see, mis laskub taevast inimeste südamesse 

ning sealt puhkeb ja levib õigluse ja armastuse tegudes. Ma annan teile teada, et see rahu, mis rahvaste üle 

tuleb, ei ole tõsi, ja kui te soovite seda ennustada, võite seda teha selles kindluses, et teid ei peta. Ma ütlen 



U 121 

62 

teile: Selleks, et Minu Kuningriigi rahu saaks inimeste seas kehtestada, tuleb kõigepealt võidelda 

doktriinide, religioossete kogukondade ja ideoloogiate sõda. Vastasseis, kus mõned vastandavad Minu 

Nime ja Minu Tõe teiste valede ebajumalate vastu ja kus üks õpetus võitleb teise vastu - see saab olema 

uus lahing, vaimne lahing, kus valed jumalad, mis on tõugatud oma pjedestaalilt, kukuvad ja iga vale, 

mida te olete uskunud tõeks, paljastatakse igaveseks. Siis näete, et tõde tõuseb sellest segaduse ja 

pimeduse kaosest säravalt esile. 

41 Kuninglik täht oma valgusega annab teile aimu, mis on tõde. Selle valgus paistab päeval, ja kui see 

kaob, algab öö. Siis avastab inimene oma teaduse abil ja kasutades sama looduse elemente, valguse, 

millega ta saab valgustada öö pimedust; kuid see on nii nõrk, et see kaob ja hävib niipea, kui kuningliku 

tähe kiired taas ilmuvad. Teil on õnnestunud teha öösel valgust, kuid kes suudab oma teaduse abil varjata 

päikese valgust ja tuua pimeduse päevale? - Ainult mina saan seda teha, et anda teile märki oma võimust, 

nii nagu mina olen ainus, kes võib luua tõelist valgust ja seda ka jälle varjata, kui see on minu tahtmine. 

Ka vaimses sfääris olen mina ainus, kes suudab lasta tõe valguse särada seal, kus valitsevad pettus ja vale; 

kes suudab panna elu esile kerkima surmast; et vihkamisest, pahatahtlikkusest või pahameelest võrsub 

armastus, meeleparandus või andestus või et mõistuse häiritusest tõuseb mõistus - ühesõnaga, et valgus 

tõuseb pimedusest kõrgemale. Jah, inimesed, Minu tõe valgus valgustab teie maailma ja see pikk vaimne 

öö, mida te olete läbi elanud, annab teed. Midagi on juba hakanud tekkima, nagu uus 

Koit; see on valgus, mis on teid sel ajal sõnadega äratanud: Valvake ja palvetage, äratage oma kaasinimesi, 

tervendage neid, et nad saaksid tõusta võitlusesse, ja otsige üles see, kes on eksinud. Olge valguse jüngrid, 

et homme - olles saanud meistriteks - anda edasi õpetusi, mis on täis valgust. Minu jüngriks olemine nõuab 

vahel isegi ohvriks minemist; kuid ma ütlen teile, et hinge rahu on rohkem väärt kui maapealne heaolu. 

Olge tõelised valguse lapsed, et iga teie palve oleks nagu täht teie elutaevas ja et kõigi palve - mis kujuneb 

teie ühiste mõtete kaudu - oleks nagu koiduvalguse valgus. 

42 Eelija valab teedele valgust ja lambad pöörduvad järk-järgult tagasi tõkkepuu juurde. Selleks ajaks, 

kui ma jõudsin iga südame juurde, inimeste juurde, oli Eelija juba kõigi nendega ühendust võtnud. 

43 Valmistage end ette, õpilased; ma ei taha, et kui valu jõuab inimkonna kõrgeimale astmele, on teie 

mõtted ja mõistus nagu tumeda mantli all. Ma tahan, et Minu jüngrid teaksid, kuidas tõusta tugevaks sel 

katsumuse tunnil ja olla võimeline kuulma südametunnistuse häält keset tormi. 

44 Minu lapsed, te ütlete Mulle oma teadmatuses või kartuses: "Issand, kui Sa tahad, et me tuleksime 

Sinu juurde - miks Sa lubad kiusatustel ja vahejuhtumitel meie teed ristida?" Aga Meister vastab teile: Sest 

katsumused toovad valguse teie hinge - see on ainus viis, kuidas te näete, ja see on vajalik, et te näeksite, 

et saada teadmisi. Mõistke, et teie vaimses elus on palju näha, sest valguse lastena olete te Minu tõe 

pärijad. 

45 Te olete armu aja pioneerid, mistõttu teie vastutus on väga suur. Sellise suure teose vundament 

peab olema tugev, et Minu Jumalikkuse pühamu saaks sellele toetuda. Ma paljastan teile palju sellest, 

mida tulevik sellele rahvale toob. Sel viisil ei vaata te Mind igavesti saladusesse peidetud. 

46 Uurige Minu Sõna, et te saaksite end vaimseks muuta, sest kui te ei jõua selle õpetuse põhja, võite 

langeda uue fanatismi ohvriks. Jüngrid, mõistke, et spiritualiseerimises ei ole ruumi fanatismile, 

eelarvamustele, ebajumalateenistusele ega ebausule. Spiritualism tähendab vaimset hoiakut, 

spiritualiseerumine tähendab hinge vabadust, sest see, kes selle saavutab, on vabanenud materiaalsest, on 

vabanenud liha kirgedest, on elanud nii ohverdamist kui ka loobumist õigesti mõistetuna. Oo inimesed, 

kes te olete Mind nii sageli kuulnud, juba on Minu Sõna lõpuleviimise aeg lähedal, kuid Ma ei näe, et te 

mõistaksite Minu õpetust, rääkimata ettevalmistusest ja õpetuste õigest tõlgendamisest, mida Ma teile olen 

andnud. 

47 Sa magad magusalt, usaldades Minu armastust. Aga ma ütlen teile: Vaata ja palveta, et see ei oleks 

valu, mis sind äratab - mitte valu, mille Ma sulle saadan, sest see on midagi, mis ei ole tulnud Minust. 

Valu on tekkinud inimeses tema sõnakuulmatuse tagajärjel. - Kõik räägib teile Minust ja Minu 

armastusest: loodus, väline elu, sisemine elu, kogu loodu, need on nagu näpuga näitamine, mis näitab teile 

lõpmatust kui eesmärki, mille poole te peaksite oma sammud suunama. Kui te kõigele sellele mõtlete, kas 

te ei mõtle omaenda hukkumisele? - Kas te ei tea, et iga päev, mida te elate, on samm, mis viib teid 

lähemale hingekodule? Kuulge ja mõistke, sest seal, kus paljud näevad surma, on elu, seal, kus nad näevad 

pimedust, on valgus, seal, kus nad näevad olematust, on kõik, ja seal, kus nad näevad lõppu, on igavik. 
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Kui paljud inimesed sarnanevad oma hoolimatuses väikestele lastele, kes oma lapselike mängude tõttu ei 

mõtle tulevikule. 

48 Inimesed, kelle südames on selle elu kogemuse valgus ja teie hinges on evolutsiooni poolt 

erinevatest eludest maa peal jäetud valgus - miks teie hing tegeleb sellega, mis on talle kasutu, ja miks te 

nutate sageli põhjuste pärast, mis ei vääri teie valu? 

49 Otsige tõde kõigis asjades; see on igal viisil olemas, on särav ja selge nagu päevavalgus. 

50 Minge ja rääkige neist õpetustest oma kaaslastele. Ma juba valmistan provintsid ette, et nad 

saaksid vastu võtta rõõmusõnumit. Aga ma näen, et te kardate ikka veel vastasseisu, oma sugulaste 

arvamusi. Mõned kardavad oma vanemaid või õdesid ja vendi rohkem kui oma Jumala kohut. Kas te 

kardate nende arvamust, et te olete eksinud, et nad nimetavad teid reeturiteks või petturiteks? - Tõesti, ma 

ütlen teile, ma olen pannud teie vaimule sellise hiilgusega juveeli, et üks teie sõna võib veenda neid, keda 

te nii väga kardate. 

51 Te näete, et maailma rikkad, õpetlased, võimsad, filosoofid, teadlased, konfessioonide vaimulikud 

ja võimumehed on liiga suured, ja ma ütlen teile: Te ei vaja seda suurust, et olla võimeline rääkima Minu 

Tõest. Te ei vaja midagi sellest, et olla suur, sest tõeline suurus, mis on vaimne, ei vaja kulda, inimteadust 

ega tiitleid. Kui hing ei väljenda end armastusega, ei ole tõelist suurust. Kas te ei tea midagi monarhidest, 

kes täna istuvad oma troonil ja homme kannavad oma viletsust endaga kaasa? Kas te ei tea teadjaid, kes 

parandavad seda, mida nad varem tõeks kuulutasid? Kas te pole kunagi näinud ilusat, imetletud ja 

ihaldatud naist, kes hiljem käis rättides? - Seega ärge ajage igavikulisi väärtusi segi mööduvate inimlike 

edevustega. 

52 Võtke oma rist ja järgige mind. Kandke seda oma südames ja ärge kartke. Minge samm-sammult; 

jätke Minu Sõna südamesse nagu valguse rada. Andestage neile, kes teile haiget teevad. Aga kui te 

peaksite kukkuma ja nad pilkavad teie kukkumise üle, siis ärge muretsege, sest nüüd on Kristus, kes teiega 

räägib, nende abiks, kes võtavad Minu Risti. 

53 Kuulge, inimesed, 1950 on juba lähedal ja Igavese tahe saab teoks. Te ei tohi sel ajal jaguneda, sest 

te ei tea, millised katsumused lähenevad. Siin, kus ma olen valmistanud inimesi, et nad võtaksid praegu 

vastu minu Sõna, ei tohi olla segadust. Kuni selle ajani peab see rahvas olema ühendatud, ja selle mehed ja 

naised teevad siis oma vaimu vastuvõtlikuks Minu viimasele kuulutusele, milles nad kuulevad Minu 

viimaseid sõnu, mis ütlevad teile: Ma ootan teid taevas! 

54 Kui te valmistate end sel viisil ette, tunnete varsti, kuidas Minu Vaimu valgus tuleb teie peale ilma 

inimlike vahendajate või häälekandjateta, et suhelda õpilastega vaimult vaimule. Selleks ajaks olete te oma 

pühendumusi nii palju puhastanud, et teie kaasinimesed on üllatunud, kui nad tunnevad ära Minu uute 

jüngrite vaimsuse, vaimsuse, mis annab tunnistust teie sisemisest kultusest, mida te praktiseerite. 

55 Siis mõistab inimkond, et tuhandeid aastaid tagasi ennustatud aeg, mil Minu tagasitulek pidi 

toimuma, on praegune aeg, sest inimesed saavad ise näha, et Jumalik Valgus on valatud kogu liha ja vaimu 

peale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 122  
(välja kuulutatud 1944) 

1 Unustage mõneks hetkeks maailma mõttetused, kui te kuulete Minu Sõna, siis näeb teie vaim selle 

aja valgust, kui see tõuseb. 

2 Kui paljude inimeste jaoks on need tunnid täis valu ja surma, siis teie jaoks on need täis rahu ja 

lootust. Kuid ärge usaldage liiga palju oma teeneid, sest külaskäigud võivad ka teid üllatada. Mina olen 

andnud teile selle rahu, et te saaksite osaleda Minu ilmutuses, tungida Minu Sõnasse ja praktiseerida Minu 

õpetust. Ma olen andnud teile aega, et kuulda ja mõista Minu õpetusi, kuid Ma näen, et teie mõtestamine ei 

ole läinud kaugemale maise-materiaalsest, ja seetõttu ei ole te avastanud Minu õpetuste tähendust. Selles 

arusaamatuses sarnanete te inimkonnaga, kes, kuigi tal on igal sammul käegakatsutavaid tõendeid Minu 

õiglusest, ei peatu hetkekski, et mõtiskleda ja seega mõista nende sündmuste tähendust. 

3 Ma tahan, et te avaksite oma silmad selle aja tegelikkusele, milles te elate, et te saaksite palvetada 

maailma eest. See aeg, mida kuulutati välja teistes ajastutes, kus toimub hea ja kurja võitlus, on praegune 

aeg. Jüngrid, ärge heitke end magama teise ajastu ootuses. Te olete valguse lapsed, kellele ma avaldan 

suuri õpetusi, et te oleksite inimeste seas usu tõrvik. 

4 Te peaksite minema oma kaasinimeste juurde, kes magavad vaimsete ilmutuste suhtes, ja te 

peaksite neid vennalikult äratama heade sõnadega ning viima neid arusaamisele, et inimkonna tühjaks 

lastud kannatuste karikas on tingitud sellest, et vaim on lastud unustada. 

5 Kui inimesed tõesti usuvad, et puu leht ei liigu ilma Jumala tahteta, siis tunnevad nad Minu 

kohalolekut kõigis oma elu sammudes. Mõned tunnevad Mind kui Isa, teised kui Isandat, ja veel teised 

tunnevad Mind kui Kohtunikku. 

6 Te olete sundinud Mind laskuma teie pimedusse, et teid otsida. Ma olen olnud kohal teie 

rännakutel, et teha end kõigis hingedes tuntavaks. Nagu karjane, kes laskub kõige sügavamasse kuristikku, 

et otsida kadunud lambaid, olen ma laskunud kõige pimedamasse kuristikku, kuhu inimesed on langenud. 

Te, kes te praegu Mind kuulete, peaksite tõeliselt mõistma õigluse ja heastamise tundi, milles te elate. 

Pidage meeles, et kui te peaksite kangekaelselt teadmatuses püsima, muutuks maailma ümbritsev pimedus 

veelgi läbitungimatumaks. Te ei tea, kui palju aega kulub, enne kui hinged saavad valgussära. 

7 Ma saadan praegu maa peale hingi, keda ma võin nimetada seaduse järgi esmasündinuteks, sest 

nad kuuluvad nende hulka, kes said Minu esimesed ilmutused. Ma ei ütle teile, kes nad on, kus nad on ja 

mida nad teevad, sest kui te neid ära tunneksite, võiksite sattuda ebajumalateenistusse või segadusse. 

8 Sellele rahvale, kes kasvab päevast päeva Minu õpetuste otsinguil, ütlen Ma, et nad peaksid elama 

ühtsuses, et nad saaksid Minule sel viisil läheneda. Kui te ei tee jõupingutusi, siis kuidas saate te saada 

vaimse õpetuse õpetajateks? 

9 Armastus on see seeme, mille ma usaldan teile külvamiseks maailma. Vaadake põldude viljatust, 

seal ei ole enam vendlust, sõprust ega austust. Seeme, mis on idanenud, on viha ja ambitsioon, mille vilju 

te juba näete: need on sõjad, hävitamine, viletsus ja surm. 

10 Kas te ei pea õigeks, et pärast seda perioodi, mil ma olen teile andnud oma Sõna, peaks Meister 

küsima teilt, mida te teete sel ajastul, mil rahvad ja rahvused peaksid otsima paremat elu ja lõpetama 

üksteise vastu võitlemise? Mis on teie töö? 

11 Kuigi ma olen tulnud teile andma, ärge rahulduge ainult saamisega. Pidage meeles, et rahu, mille 

ma teile annan, ei ole ainult teie jaoks, vaid ka paljude teie kaasinimeste jaoks. Ärge jääge kõrvale suurest 

lahingust, mõistke, et ma varustan teid sõduriteks. 

12 Kas ootate, et maailm sepistaks oma rahu? Millise seemnega see võiks seda korda saata, sest nüüd 

on inimeste seadusel hinges suurem kaal kui Jumala seadusel? 

13 Ärge petke ennast: inimeste südames ei ole ei armastus ega püüdlus vaimustumise poole. Seetõttu 

puuduvad alused, et kinnitada oma rahu, oma kodu, oma töökohta või Minu Jumalikkuse kummardamise 

vormi. 

14 Varsti saabub maailmas rahu ja kui see juhtub, siis te tänate Mind, Minu rahvas, sest te arvate, et 

see juhtus teie vaimse missiooni täitmise kaudu. Siis ma ütlen teile: avage oma silmad, see rahu, mille 

maailm on saavutanud, ei kesta, sest see ei ole tõsi. Ma hävitan selle oma õigluse mõõgaga, nii nagu ma 

hävitan kõik, mis on vale. See rahu, millest ma teile räägin, saab olema ilmne, sest see põhineb 
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vastastikusel hirmul. Tõeline rahu ei saa tulla ebaausatest südamedest, see tuleb hiljem; see laskub 

Taevariigi poolt inimeste südamesse. 

15 Kui te soovite maailmale kuulutada prohveteid, siis võite seda teha. Ärge kartke, sest ma ei peta 

teid. Kui te tahate oma kaasinimestele öelda, et rahu, mille rahvad peagi kehtestavad, ei ole siiras, siis te ei 

eksi, sest mina ei saa eksida. Varsti kogete te selle saabumist, mida ma teile sel 1944. aastal kuulutan. 

Sõda, ambitsioonikad materiaalsed püüdlused lõppevad, kuid hiljem tekivad religioonide, doktriinide, 

ideoloogiate ja filosoofiate "sõjad". See vaimse võitluse lahing aitab leida tõe tee. 

16 Nii peab see juhtuma, et inimkond avaks oma silmad, paljastaks valejumalad ja murrab orjuse 

ahelad. 

17 Kui see lahing lõpeb, kui rahu taastub ja need, kes alandlikult palvetavad, lähevad endasse ja 

teevad meeleparandust, näete, kuidas nende südamest tõuseb ohver nagu lillede lõhn, ja see on ühele ja 

ainsale Jumalale. 

18 Ma panen selle maailma, mis on vabanenud oma pidalitõvest, uuesti tõusma; ma panen ka elu 

tõusma surmast. Ma lasen vihkamisest tulla lepituse viljad ja rumalusest mõistuse viljad. 

19 Seniks jätkake kasvamist nii arvuliselt kui ka teadmiste ja vooruste poolest. Ma annan teile relvad, 

et te suudaksite kindlalt seista ja edasi liikuda. 

20 See maakera nurk, kus te elate, on teie missiooni jaoks soodne. See sarnaneb Iisraeli rahva 

"tõotatud maaga" esimesel ajastul. Kuid ärge armastage maa rikkust, sest peate meeles pidama, et 

Jeruusalemma linn hävitati vaenlaste poolt maatasa ja et isegi Saalomoni tempel hävitati. 

21 Teie maa on nagu see, mis anti Iisraeli rahvale. Kuid see ei olnud ka Vaimu kodumaa ega ka teine 

Jeruusalemm, sest vaimne linn ei ole sellest maailmast. 

22 Olge jätkuvalt külalislahked, nagu Aabraham oli. Valmistage end ette, et võõras saaks istuda teie 

laua äärde sööma ja puhata teie katuse all. Kandke oma kätes Minu armastuse palsamit, et te saaksite 

haiget tervendada, panna teda tundma Minu lohutust ja taastada tema tervist. Te olete see rahvas, kellele 

elav ja nähtamatu Jumal on alati rääkinud, kuid ka see rahvas, kes on alati lasknud end mõjutada teiste 

rahvaste ebajumalateenistusest. 

23 Nüüd olen ma tulnud, et vabastada teid fanatismist ja ebausust, et tuletada teile meelde teie Isa 

vaimset austust, nii et - kui rahvad oma pilgu sellele rahvale suunavad ja suured rahvahulgad lähenevad - 

nad üllatuksid, kui leiavad teie seast moraali, vooruse ja vaimsuse. 

24 Võtke oma vaimus kaasa see õppetund, mille ma teile olen andnud, et see teeniks teid teie 

ettevalmistamisel. 

25 Keegi ei mässa mõtet, et ta peab siia planeedile teises kehas tagasi pöörduma, ja ei ole arvamusel, 

et reinkarnatsioon on hinge karistus. Kõik hinged, kes on määratud elama maa peal, on pidanud läbima 

reinkarnatsiooni seaduse, et saavutada oma kõrgemat arengut ja täita ülesannet, mille olen neile usaldanud. 

26 Mitte ainult vähem arenenud hinged ei pea uuesti kehastuma, vaid ka kõrgelt arenenud hinged 

tulevad ikka ja jälle tagasi, kuni nad on oma töö lõpetanud. 

27 Eelija on suurim prohvet, kes tuli maa peale, kuid vaatamata tema suurtele tegudele ja suurtele 

tõenditele (et Jumal on olemas), pidi ta naasma siia maailma teises ajas, teises kehas ja teise nimega. 

28 See armastuse ja õigluse seadus oli inimestele pikka aega tundmatu, sest kui nad oleksid seda 

varem teadnud, oleksid nad võib-olla segaduses olnud. Sellegipoolest andis Isa teile mõned ilmutused ja 

mõned märgid, mis olid sellele ajale eelnevaks valguseks kõigi saladuste selgitamiseks. 

29 Teie hinge minevik koos selle erinevate eksistentsidega maa peal on teile keelatud. Ma olen teile 

reinkarnatsiooni tõde ilmutanud ainult sellepärast, et see annab teile tõepärasema ettekujutuse jumaliku 

halastuse ja õigluse kohta ning äratab ebaausates, patustes, neis, kes elu mõttetult raiskavad, lootuse uuele 

võimalusele, mille abil nad saavad oma tehtud vigu parandada. 

30 See ilmutus hävitab igaveseks igavese surma või igavese hukkamõistmise idee ning nii hing kui ka 

inimsüda rõõmustavad ja kiidavad jumalikku headust, niipea kui nad on selle tõe mõistnud. 

31 Varasematel aegadel ei ilmutatud seda teile, sest te ei olnud piisavalt küpsed, et seda mõista; ja kui 

te nüüd olete jõudnud seda teada, kuid teil ei ole veel selgemat ettekujutust sellest, kes te varem olite, siis 

on see veel üks tõend sellest, et te ei ole veel kaugele arenenud. 

32 Kui inimesed armastavad ja oskavad üksteisele andestada, kui nende südames on alandlikkus ja 

kui nad on saavutanud, et vaim valitseb aine üle, siis ei ole liha, maailm ega kired need, mis moodustavad 
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tiheda loori, mis takistab teid nägemast teed teie taga või ees. Vastupidi, "liha", mis on vaimustatud Minu 

õpetust järgides, saab olema nagu sulane - kuuletuv südametunnistuse juhistele - erinevalt sellest, mis ta 

on praegu: takistus, lõks, silmaklapp vaimu silmade ees. 

33 Praegu imestate, kui kogete nägemise algust, mis võimaldab teil näha midagi minevikust või mis 

teeb teile ilmutuse tulevikust, samas ütlen teile kindlalt, et see vaimne nägemine peaks olema pidevalt 

olemas nagu teie füüsiliste silmade nägemine maapealse elu jooksul. 

34 On vaja kõndida veidi kauem Minu teel, et te jõuaksite nendesse kõrgustesse ja teie hing, saades 

endas kõiki oma seniste kogemuste vilju, saaks ennast vabastada, rõõmu tunda ja end oma olemuselt üles 

ehitada. 

35 Mõelge: Kui teie hinges oleks juba palju valgust, peaks teie südames olema palju rahu. 

36 Ärge kuulake neid, kes tahavad teid hirmutada, sest te uurite seda, mis on seotud vaimuga, sest 

need on need, kes tahavad jätkuvalt uinuda teadmatuse unes. 

37 Te olete andnud rohkem tähtsust paljudele oma materiaalse elu osadele kui sellele, mis puudutab 

teie hinge, ja seetõttu olete loonud ümberpööratud ja sisutühja maailma. Kuid on saabunud tund, mil te 

tunnete elavat huvi selle vastu, mis on teie eksistentsi jaoks oluline, ja kui see juhtub, siis annate oma 

eksistentsile elu ja tõelise ilu. 

38 Kuid ma pean teile ütlema: isegi kui elu selles maailmas jõuab vooruse ja õigluse kõrgusele, ei leia 

te siin oma täiuslikku kodu. Teie läbisõit läbi selle maa oru on ajutine, see teenib teid ainult kui 

sulatusahju, kui kool, kui õpik, et saavutada teie hinge ülespoole suunatud evolutsioon. 

39 Teie Isa kojas on teised, kõrgemad kodud, mille ma olen teile elamiseks valmistanud. 

40 Õndsad on need, kes neid sõnu kaaludes usuvad neisse ja panevad oma elu korda oma hinge heaks, 

sest nad lõikavad nende vilja igavikuliselt. 

41 Armsad inimesed, te võiksite kindlalt öelda, et kõik, mis on selles maailmas juhtunud, on teile 

varasematel aegadel teatavaks tehtud või ette kuulutatud. 

42 See sõna, mida inimesed kuulsid Minu prohvetite suu kaudu, oli Minu hääl. Nad ei rääkinud mitte 

omaenda tahtest, vaid jumaliku tahte tõttu. 

43 Minu ennustuste, teadete ja lubaduste tõepärase tõlgenduse annan ma teile, kui te kogete, et Minu 

sõnad lähevad õigel ajal täide. 

44 Kui palju ja erinevaid tõlgendusi te olete andnud jumalikele ilmutustele! Te tunnistasite tõde ainult 

siis, kui ma lasin oma sõnal tõeks saada. Paljud prohvetlikud ettekuulutused on juba täitunud, teised on 

praegu teie silme ees toimumas ja teised ootavad veel oma aega. 

45 Ma koolitan ja saadan ikka veel uusi prohveteid, kelle kaudu ma teile suuri imesid ilmutan, ja 

samal ajal teatavad nad teile selle kohalolekust või lähedusest, millest teile minevikus teatati. 

46 Uued prohvetid kinnitavad vanu ettekuulutusi. Kõik, kes tunnevad seda annet endas, palvetage, 

jälgige ja valmistuge rääkima ainult tõtt. Nii et kui te seda teete, siis näete, et mõned kinnitavad seda, mida 

teised teatavad. Nii juhtuski, kui mineviku prohvetid täitsid oma missiooni, kuigi mõned tulid ühele ja 

teised teisele ajastule. 

47 Ärge muretsege, kui te mõnikord ei saa aru, mida te saate inspiratsiooni kaudu või mida teie 

huuled räägivad. Isegi need vanad prohvetid ei saanud sageli aru, mida nende suu rääkis. 

48 Ma valan oma valguse nende peale, kes teie tunnistuse vastu võtavad, ja õigel ajal lasen ma iga teie 

ennustuse täide minna. Häda neile, kes ei räägi tõtt, sest ka nemad avastatakse omal ajal. Siis ei leia nad 

midagi oma lihast ega vaimust, millega oma häbi ära pesta ja oma võlga tasuda. 

49 Kes on kohtunik valeprohvetite üle? Tõde, sest see on valgus, mis jõuab nende südametesse 

südametunnistuse kaudu. 

50 Tõde otsib alati puhtaid südameid, et olla võimeline end ilmutama. Puhastage oma, et see oleks 

valgus Minu rahva sõnades, mõtetes ja tegudes. 

51 Armastuse võtmega, mis mul on, avan ma teie südamed. Ma leidsin, et sa lõtvud; ma üllatasin sind, 

kui sa kõndisid oma eluteed aeglase sammuga. Ma tulin, et panna teid mõistma, et te olete Minu 

Jumalikkuse sõnumitoojad. Seda ütleb teile Isa Sõna, See, kes sai inimeseks Teisel ajastul. 

52 Mitte ainult üks kord, vaid mitu korda ja erineval moel kuulutasin ja lubasin oma jüngritele, et ma 

tulen uuesti. Ma ennustasin neile aegu, mis kuulutavad minu tulekut: Märgid looduses, sündmused 
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inimkonnas, ülemaailmsed sõjad, patt oma kõrgeimal arengutasemel. Aga et maailm ei eksiks ja ei ootaks 

mind jälle inimesena, andsin neile teada, et Kristus tuleb "pilves", st Vaimus. 

53 See lubadus on täidetud. Siin on Meister Vaimus, kes kõneleb maailmaga. Siin on rahu ja valguse 

kuningriigi Issand, kes moodustab mõõtmatult suure argi, milles inimesed saavad varjupaika leida ja end 

päästa, nagu esimesel ajal, kui Noa tegi argi, et päästa inimsugu. 

54 Teie edasimineku ja püsivuse huvides Minu Õpetuses näitan ma teile kogu lihtsuses paljude 

saladuste sisu. Seitsme pitseriga suletud Elu Raamat on teie jaoks inkognito, sest kuues pitser on nüüd 

lahti ja selle sisu on see, mis valgustab teie aega. Kõik on olnud teie jaoks saladus ja ma ei taha, et see 

enam nii oleks. Ma olen teile juba öelnud, et need seitse pitserit on seitse jumalikku ilmutust, mille ma 

olen inimestele andnud, millest te praegu saate kuuenda, kuid teil puudub veel seitsmes. 

55 Te teate, et Roque Rojas asutas seitse kogukonda, millele ta andis pitserite nimed, ja et 

sümboolselt oli kuues neist nagu viljakas puu, mis mitmekordistas oma oksi. Te teate ka, et 1866. aastal 

algas uus ajastu. Kuid te ei tea veel, kuidas oma ideid korrastada. Mõned on tahtnud nende õpetuste 

põhjani jõuda, kuid nende tõlgendus on olnud ekslik, sest see piirab ja hõlmab igavest ja jumalikku 

inimlikus ja materiaalses. Kuid enne kui see eksitus levib, hajutan ma inimkonna pimeduse oma ilmutuste 

valgusega. 

56 Ma olen valmistanud selle maatüki, mida te tallate, nii, et Minu Jumalik Valgus võiks praegu selle 

elanikele langeda. Siinkohal olen teile meelde tuletanud jumalikku seadust, mida ma teile kui Isa õpetasin 

esimesel ajastul. Ma olen siin kordanud teile oma Sõna, mis on teile antud Jeesuse, Vaimu tõelise Laulu 

kujul, ja ma olen toonud teile Tõe Valguse, mis selgitab iga mõistatuse ja selgitab iga arusaamatut 

õppetundi. 

57 Ma ehitan uuesti üles oma templi, templi ilma müüride ja tornideta, sest see on inimkonna 

südames. Paabeli torn jagab ikka veel inimkonda, kuid selle alused hävitatakse inimeste südametes. Ka 

ebajumalateenistus ja religioosne fanatism on ehitanud oma kõrged tornid, kuid need on nõrgad ja peavad 

kokku varisema. Tõesti, ma ütlen teile, et minu seadused - nii jumalikud kui ka inimlikud - on pühad ja 

nad ise mõistavad maailma üle kohut. Inimkond ei usu, et ta on ebajumala kummardaja, kuid tõesti, ma 

ütlen teile, ta kummardab ikka veel kuldvasikat. 

58 Ma olen Vaim, ma olen Jumalikkus ja Valgus. Ärkke, avage oma silmad, vaadake Mind ja kuulge 

Minu häält. Ühendus, mis teil täna Minu Vaimuga inimliku vahenduse kaudu on, ei ole kõige täiuslikum, 

ja seepärast algab vaimuga suhtlemise aeg, mil te kuulete oma Isa häält. 

59 Sel Teisel ajastul kohtasin ma pimedat ja andsin talle nägemise, lonkad panin uuesti kõndima, 

surnud äratasin üles. Nüüd leian ma maailmas veelgi suuremat lohutust, sest ma näen tuhandeid pimedaid, 

kurte, pidalitõbiseid ja vaimusurnuid. Kuigi ma tulen teie juurde õiglusega, tulen ma teie juurde ka täis 

armastust, sest ma ei lakka kunagi pidamast teid oma lasteks ja ma pean teid alati väikesteks lasteks. 

60 Inimesed, kas te järgite Mind sellel teel, mille Ma olen teile juba ammu oma tegude ja eeskujuga 

ette määranud? On tõsi, et sellel on ohvrite rada, kuid selle lõpus asub "tõotuse maa". Isegi sel ajal ei 

pimesta ma teid inimliku rikkuse võltsi säraga. Teie Meister näitab teile ainult vooruse hiilgust. "Minu 

kuningriik ei ole sellest maailmast," ütlesin ma teile - sellest maailma, mis on täis edevust, isekust ja 

valesid. Sest tõesti, ma ütlen teile, ma valitsen täiuslikkuses. 

61 Keti viimane lüli, mille moodustavad 144 000 märgistatud, saab 1950. aastal jumalikku märki oma 

vaimule. Neist tulevad rahvaste seas välja sõnumitoojad, prohvetid, jüngrid, kes oma õpetuse, palve ja 

eeskujuga toovad inimkonnale uue elu seemne. 

62 See Sõna, mida te praegu kuulete, lõpeb, ja õndsus, mida te täna kuulates kogete, on samuti 

möödas. Kui te ikka veel tahate nautida Minu vaimset kohalolekut, nagu te seda praegu teete, siis piisab 

sellest, kui te sukeldute ja palvetades palute Minu armastust. 

63 Ärge arvake, et kuna te ei kuule Mind enam nende häälekandjate kaudu, et Ma ei ole enam kohal, 

ja te ei tohi kaotada seda aukartust ja ettevalmistust, mis teil täna on, kui te kuulete Minu Sõna. Olge 

teadlik, et ma jälgin teid, kuhu iganes te ka ei läheks, et ma vaatan teie tööd Minu viinamägedes ja 

konsulteerin teie südametunnistusega iga teie sammu kohta. 

64 Ma valmistan teid selleks ette, sest ma tean, et pärast seda ettevalmistusaega tõusevad üles 

valehäälte kandjad ja kuulutavad, et Meister jätkab oma Sõna andmist sellisel kujul, ja ma tahan, et te 
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vabastaksite end sellest segadusest, mille põhjustavad need, kes arvavad, et nad on ärkvel, kuid tegelikult 

magavad, ja kes, uskudes, et nad teenivad Mind, teenivad tegelikult iseennast. 

65 Ma annan teile teada, et tund, mil see ühendus lõpeb, saab olema selle rahva jaoks ilmutuse tund, 

sest igaüks teist teeb sel ajal ilmsiks selle, mida ta kannab oma südames seemnest ja oma vaimus 

edusammudest. Seeläbi saab nähtavaks igaühe kalduvus, tema mõistmine, tema kuulekus, tema 

hingestatus. 

66 Ma tean, et mõned häbistavad Minu määrusi ja seepärast peatuvad nad oma arengus ning langevad 

eksitusse, peatades seega oma alustatud missiooni edenemise. Kuid mõne aja pärast tõuseb mälestus Minu 

Sõnast, Minu õpetustest ja Minu ettekuulutustest - milles Ma hoiatasin teid kõige selle eest, mis pidi 

toimuma - taas vaimust teadvusse ja paneb need, kes on sellest lahku läinud, tagasi kuulekuse teele. 

67 Keegi ei ütle praegu: "Issand, ma ei pööra Sulle selga, ma ei ole Sulle sõnakuulmatu." - Ärge 

lubage Meistrile seda, mida paljud teist ei pea. 

68 Vaadake ja palvetage, vabastage oma süda materialismist, puhastage see isekatest huvidest ja 

kirgedest. Õppige Minu õpetust, et te ei oleksite sel tunnil ükskõiksed ja saaksite julgelt ja õiglaselt astuda 

järgmise sammu. 

69 Ma ei palu teil anda tõotusi, ma palun teil täita oma missiooni. 

70 Hoidke Minu Sõna oma südame saladuses, et te homme ei eitaks Mind oma tegude või sõnadega, 

öeldes, et Ma ei ole teile osutanud sellele, mida te väga hästi teate, mida Ma olen teile lugematuid kordi 

korrutanud. 

71 Mõned ütlevad oma südame sügavuses: "Meister, kas me suudame Sind eitada, kuigi Sa oled 

tulnud, et meid tõelisse ellu äratada?". 

72 Ma ütlen teile, et te ei saa end veel täielikult usaldada, sest teie armastus ja usk on veel väikesed. 

73 Te peate järjekindlalt õppima Minu õpetusi, et teie voorused areneksid, ja siis, kui katsumuse tund 

- mis juba läheneb - saabub, on teil Minu Sõna olemas ja te ei ole hetkekski meeleheitel. 

74 Vaadake, jüngrid, kui suure armastusega kutsun teid üles end ette valmistama. Kui sa homme 

kukud, ei saa sa öelda: Issand ei andnud meile mingeid vihjeid oma lahkumise kohta. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 123  
1 Minu Sõna voolab teie peale ammendamatult. Mina olen Kristus, kes elasin inimeste seas Teisel 

ajastul ja kes tulen taas alla teie juurde, et anda tunnistust endast, täites oma tõotust ja oma Sõna; tol ajal 

kinnitasin ma oma tegudega Seaduse, mille Isa dikteeris Moosesele, kes ei tegutsenud oma ega inimeste 

tahte järgi, vaid Igavese tahte järgi; seepärast ütlen ma teile, et kui ma ei tühistanud seda, mida Mooses 

rääkis, siis ei tühistata ma ka nüüd seda, mida ma õpetasin teile Jeesuses. 

2 Ma olen teiega, sest seda ma lubasin ja kuulutasin oma jüngritele, kui nad mind ühel korral 

ümbritsesid ja nad küsisid minult niimoodi: "Meister, Sa ütlesid, et Sa lahkud, kuid pärast seda Sa tuled 

tagasi. Ütle meile, millal see saab olema?" Ma nägin, et nende lihtsus ja teadmistevajadus panid neid 

uurima oma Issanda salajasi nõuandeid. Sellegipoolest rääkisin neile armastavalt: "Tõesti, see päev ei ole 

enam kaugel, mil Ma tulen tagasi inimkonna juurde", andes neile mõista, et Minu kohalolek on siis 

Vaimus, ja samal ajal kuulutasin neile märke, mis kuulutavad Minu järgmist tulekut. Need märgid oleksid 

sõjad, kaos ja suured kannatused kogu maa peal. Aga tõesti, ma ütlen teile, just selline, keset kaost, oli 

Minu tulek sel ajal. Siin ma olen, teie, inimesed, valguse ja rahu sõnumiga teie hingele, millest ma teen 

nüüd (vaimse) laeka, kuhu kõik usklikud inimesed, kes tahavad end päästa, sisenevad, kus inimkond saab 

varjupaika leida. See laegas rajatakse kindlalt nende usu, lootuse ja armastuse kaudu, kes mind järgivad, 

ning see sarnaneb vaimselt sellega, mis usaldati Noa käsutusse, kui loodusjõud vallandusid. 

3 Millisel ajal te elate? Mõelge selle üle ja olge teadlikud, et ma olen andnud teile oma õpetuse 

kolmel ajastul. Esimene oli seaduse, teine armastuse ja kolmas, mis on praegune, vastab tarkusele. 

4 Üks Vaim, mis on Minu, on alati olnud teiega. Aga kui ma olen seda ilmutanud kolmes erinevas 

faasis, siis pidage meeles, et vormid, milles ma ennast kogu loodu juures ilmutan, on lõpmatu ja samal ajal 

täiuslik. 

5 Esimesel ajal õppisite tundma Isa kui kohtunikku ja seaduste andjat. Teisel ajal tegin "Minu Sõna" 

Jeesuses inimeseks ja Tema Sõna rääkis jumalikku tõde. Kristus on "Sõna", seesama, kes ütles inimestele: 

"Kes tunneb Poega, see tunneb Isa." Nüüd olete kolmandal ajal, mil ma valan teie peale oma tarkust. 

6 Oma lubaduse täitmiseks olen Ma tulnud vaimus, sümboolsel "pilvel", mille teie hinged 

moodustavad, kui nad on Minu juurde üles tõstetud, ja Ma ehitan tõelist templit inimeste südamesse. 

7 Kui te kuulete Mind nende häälekandjate kaudu, siis ärge arvake, et Minu Vaim asub selles 

väikeses ja ebapuhtaimas kehas. Ma olen teile juba öelnud, et see on teie intellektiorgan, millele laskub 

Minu valguse kiir, mis on jumalik inspiratsioon, mis on tarkus ja armastus. 

8 Mõistke selle kommunikatsiooni imet ja mõistke, et nende harimata olendite mõistmisorgani ja 

nende huulte kaudu tuleb Sõna, mis valgustab teadmatuid ja 

patune, nii et ta rajab tema südamesse Jumala väärilise kodu ja annab talle usu võtme, mis avab värava 

tarkusele. 

9 Ma ootasin lõpmatu kannatlikkusega aega, mil teie hinge areng võimaldaks teil mõista Minu 

suhtlust hääle kandja meeleorgani kaudu, et valmistada ette täiuslikku ühinemist Minu Vaimu ja teie 

Vaimu vahel. 

10 See on põhjus, miks hääle kandja ütleb Minu Sõna, ilma et tema aju väsiks või tema kurk kähedaks 

muutuks. Sest mina olen see, kes liigutan neid huuli, et lasta oma kutsungil jõuda inimesteni. Ma kutsun 

neid puhkama elupuu varjus ja sööma igavese elu vilju. 

11 Jällegi, Ma kannan Oma risti, sest Ma pean käima Oma teed pattude, ebaaususte, abielurikkumiste, 

materialismi, mõnitamise ja kahtluste keskel, kui te arvestate, et Ma teen ennast teatavaks olendite kaudu, 

kes ei oska alati oma meelt puhastada ja oma südant puhastada, ning et teisest küljest esitan Ma Oma 

ilmutuse ja Sõna iga usutunnistuse ja sisemise seisundi inimeste ees. Kuid teeneks on just see, et nendest 

kividest voolab vesi, mis on inimeste usaldus ja armastus üksteise vastu. Seepärast ütlen ma teile, et ma 

kõnnin samm-sammult läbi rahvahulga ja kannan oma risti oma õlgadel. 

12 See on aeg, mil hing ärkab uuele elule, nagu väike laps, kes ärkab nuttes, kuid tema nutt 

vaigistatakse kiiresti vanemate hellituslaulu abil. 

13 Mida te teeksite, kui teil oleks elu ainult kehas ja surm teiega koos hinges? Milliseid Minu väärilisi 

tegusid sa võiksid teha ja millist lootust surematusele võiksid sa siis hellitada? Kui palju "surnuid" olen 

Ma sel ajal üles äratanud ja kui paljud "pimedad" on näinud Minu valgust! 
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14 Ärkke täielikult, muutuge Minu valguse valdajateks, kuid mitte ainult Minu armastuse tõttu, vaid 

ka teie pingutuste ja tahtejõu kaudu. Silmitsege õpetusi, mis räägivad teile igavikust; need on valguskiired, 

mida teie hing vajab. Taeva ja maa vahel on sidemed, mida patt ja inimlik kurjus ei suuda murda. Üks 

neist sidemetest on Minu vaimne ühendus teiega. 

15 Minu rist ei ole raske, kuid te peate alati teadma, et iga vaimne töö nõuab ohvrit. Ma olen nagu 

väsimatu palverändur, kes järgib teie samme kõikjal kuni hetkeni, mil te jõuate turvaliselt tõotuse maale. 

16 Ma ei ole teid pimestanud kulla sädelusega ega liturgiliste tseremooniate hiilgusega. 

17 Minu armastus on kingitus, mida ma teile pakun, ja Minu Sõna on parim aare. Ma pakun 

alandlikult teie hingele seda, mis mul on selle jaoks varuks, sest "Minu kuningriik ei ole sellest 

maailmast". 

Maailm." 

18 Inimesed, kes Mind kuulavad, on tõelised iisraellased, kuid mitte rassi, vaid vaimu poolest, ja Ma 

saadan neid jätkuvalt maa peale, et nad oleksid nagu ahelakett Minu Vaimu ja inimkonna Vaimu vahel. 

19 Selle vaimse rahva hulgas on 144 000 minu poolt märgistatud või tähistatud inimest, et nad oleksid 

valguseks, mis valgustab suure hulga teed, nagu tegi Leevi suguharu esimesel ajastul, kui Iisrael läbis 

kõrbe. Teie heastamine on teid samaaegselt meeleparanduse ja kahetsusega puhastanud ja teie alandlikkus 

on teid vääriliseks teinud. Käige puhtalt sel viisil läbi maailma, ja ma kinnitan teile, et teie maapealne 

teekond on nagu vilja kandev vihm, et Minu seeme võiks idaneda teie kaasinimeste südames. 

20 Suur on teie vaev, sest inimeste süda on kurjusest rikutud. Kuid miski ei üllata teid, sest ma olen 

teid lahinguks ette valmistanud. 

21 Sel hetkel tulvasin ma teie südamed armastuse ja rahuga ning selle kaudu tundsite te end rahul ja 

õnnelikuna. 

22 Ma ei ole teile pakkunud materiaalset leiba, ja ometi olete olnud ühenduses Minu Vaimuga. 

23 Täna, kui te mäletate esimest ajastut, siis mäletate, et puuduse ajal said inimesed mannat, mis oli 

toitev toit, et rahvamassid ei hukkuks. Täna toidab ja toetab teid Minu Sõna külastuspäevadel. Kui tihti 

tahtsite te taganeda või põgeneda, sest teil puudus usk. Kuid ma olen pannud teid tundma oma kohalolekut 

keset teie elu kõrbe. 

24 Tõesti, ma ütlen teile, ma olen alati teiega kõigis teie katsumustes. 

25 Kellel on usk, isegi kui see on väike nagu sinepiseeme, siis hoidke seda ja laske sellel kasvada. 

Õnnistatud on hing, kellel on usk! Kui palju on neid, kes - kuna nad ei tea, et nad kannavad Mind oma 

olemuses - otsivad Mind, teadmata, kuidas Mind leida. Kui palju on neid, kes - kuigi Minu poolt 

valgustatuna - ei saavuta inspiratsiooni, sest nad ei ole avanud oma südant, et nautida sellist väärtuslikku 

kingitust. 

26 Iisrael, sa oled taas kord Minu sõnumitooja. Ma olin lubanud naasta, ja siin on Minu Sõna 

täitunud. Ma kuulutasin teile oma tagasitulekut inglite seas ja pilvel. Aga kui te oskate õigesti mõtestada ja 

tõlgendada, siis saate varsti teada, kes on need inglid, kellest ma teile rääkisin, ja mis on see pilv, mida ma 

kuulutasin. 

27 Eelija valmistas teie meeled ette, öeldes teile: "Olge valmis, sest Meistri tulemine on lähedal, ja 

koos temaga kogete te imesid, vaimset hiilgust ja tähtsaid sündmusi universumis." Ta ütles teile: "Olge 

valmis, sest Meistri tulemine on lähedal ja koos temaga kogete te imesid, vaimset hiilgust ja tähtsaid 

sündmusi universumis." Kuid ainult väike osa inimkonnast ootas nende ettekuulutuste täitumist, mõtlesid, 

kas Issanda kohalolek on juba peatselt käes, sest märgid olid juba täitunud. 

28 Siis, kui Minu Vaim oli kohal, et ilmutada end kolmandal ajastul, kutsusin Ma ühekaupa teid, et 

kinnitada teie veendumust, et see on Minu tagasituleku aeg, ja kutsuda teid üles pingutama vaimselt 

ülespoole, kuni saavutate vaimse liidu Minuga. 

29 Aga kui teie kaasinimesed mõistavad teid valesti sellepärast, et te kuulete Mind ja järgite Mind, kui 

teid laimatakse, ärge kartke. Sulgege kõrvad jutu ja mõttetute sõnade eest. Ärge oodake, et teid 

mõistetakse maailmas. Ainus, kes suudab rahuldada teie igatsust tarkuse, rahu ja armastuse järele, olen 

mina. Aga selleks peate te end Minule loovutama ja Ma annan teile rahu ja tervise. 

30 Palvetage rohkem vaimuga kui kehaga, sest pääste saamiseks ei piisa ühest hetkest palvega või 

ühest päevast armastusega, vaid vaja on püsivust, kannatlikkust, suuremeelsust ja Minu käskude järgimist. 

Selleks olen andnud teile suured võimed ja ka empaatiavõime. 
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31 Minu Töö on nagu päästelaegas, mis kutsub kõiki sisse astuma. Igaüks, kes järgib Minu käske, ei 

hakka hukkuma. Kui te lasete end juhendada Minu Sõnast, siis saate te päästetud. 

32 See seeme, mille ma olen südamesse toonud, kannab vilja ja annab inimkonnale toitu. Aga ma 

ütlen teile, et te peate püsima, et need teosed, mis ei ole õitsenud, saaksid õitsema. Sest kõik, mis saab 

alguse armastusest ja usust, kipub kasvama. Usk, armastus ja hea tahe kannavad mitmekordselt vilja. 

33 Ma tahan, et tugevad aitaksid nõrku, et terved annaksid tervist edasi, et te jagaksite oma annete 

vilju oma vendade ja õdedega ja et te tunneksite selles täitumises, kuidas teie hing areneb ja kui õnnelik ta 

on, kui ta praktiseerib heategevust. 

34 Kui Minu Sõna lõpeb häälekandjate kaudu, siis te, Minu töötajad, pakute Minu Sõna. Aga kui 

palju peate te valmistuma Minu inspiratsioonide vastuvõtmiseks! See aeg, mida te juba kaugelt nägite, on 

juba lähedal. Seepärast ärge pidage Minu sõnu väikesteks, ükskõik kui lihtsad ja tagasihoidlikud need ka 

ei oleks. Igaühel neist on jumalik vägi ja võime lohutada ja tervendada paljusid südameid. See vägi tuleb 

särava valgusena kõigile neile, kes ei ole mõistnud eksistentsi mõtet ja kes on oodanud oma eluvõitlusest 

tulemust, mida nad ei saanud, sest ma saatsin nad tööle oma hinge, mitte liha heaks. Neile annab Minu 

lihtne ja õrn Sõna rahu ja laseb neil puhata. 

35 Palvetage rahvaste eest, kellel ei ole Minu Sõna. Palvetage rahvaste eest, kes kannatavad sõja 

kibeduse all; palvetage nende eest, kellel ei ole vaimse rahu kodu - isegi kaitsetute naiste eest, meeste eest, 

kes on halastamatult sõtta tõmmatud. Palvetage, raske on see tund, mida te läbi elate, ja ainult teie ühtsus 

päästab teid. 

36 Te olete sisenenud lõpuaegadesse ja nende edenedes mõistab inimkond, kuidas jumalik kohus 

kaalub seda ja sunnib inimesi kõiki oma tegusid põhjalikult läbi vaatama. Kuid kohtuotsus ei hävita 

inimest, vastupidi, see päästab teda. Ja siis tulete kõik puhtalt ja süütundeta Minu juurde kui olendid, kes 

on täitnud neile usaldatud missiooni. Ainult armastuse praktiseerimine, nagu seda näitab Minu õpetus, 

annab teile õiguse kõrgeimale hüvele, mis on vaimu rahu. 

37 Maarjale, armastavale eestkostjale, kes valvab teie üle, olen öelnud: "Oodake kannatlikult, sest 

varsti võtavad inimesed uuendustee ja pöörduvad teie poole. 

38 Teie, rahvahulgad, kes te tulete kuulama Minu Sõna, ärge laske end segadusse ajada selles 

maailmas valitsevast korruptsioonist. Kui te näete, et inimeste ideaaliks on inimlik suursugususus, 

meeltele meelega meelestatud edevused ja naudingud, siis peaksite oma südames süüdata igatsuse vaimse 

kõrgenduse järele. 

39 Ma innustan teid; selleks olen valinud need alandlikud kohad, kust ma teid kutsun, et valmistada 

teid ette kui seemet, mis õnnestub - kui see idaneb Minu põldudel ja paljuneb - võidelda maa peal 

valitseva kurjuse vastu. 

40 Missioon, mille ma teile usaldan, on armastuse ülesanne. Kuid ärge pidage end kõige puhtamaks 

maa peal, sest teid on kutsutud Minu poolt. Pidage meeles, et te ei ole veel kaugeltki patust vabad. Kuid 

ärge tundke end seetõttu vähem armastatud, sest paljudel juhtudel on Minu kõige innukamad jüngrid välja 

kasvanud kõige suuremate patuste hulgast. 

41 Nende hulka kuulute teie, kellele ma nüüd ütlen: astuge samm-sammult armastuse teele, usaldades 

alati Mind, kuid elage alati valvsalt, sest igal hetkel võivad teie olemuses ilmsiks tulla liha nõrkused, 

millega peate võitlema, kuni olete oma liha puhastanud ja oma hinge vabastanud. 

42 Tõesti, ma ütlen teile, et kui te muutute, siis ma avaldan teile üha enam ja enam kõiki vaimseid 

andeid, mis teil on. Seepärast ärge lükake tagasi katsumusi, mida ma teile päevast päeva saadan, sest need 

on tisler, mis kujundab ja silub teie hinge. Mõistke, et pärast katsumust tõusete te uuesti üles suurema 

kindluse ja suurema usaldusega Minu ja teie enda vastu. Mis saaks sõduritest, kes võitlevad mis tahes 

eesmärgi eest, kui nad ei valmistuks kõigepealt lahinguks? Mis saaks siis Minu sõduritest, kui nad ei 

tunneks kiusatuse lõkse, et seda tagasi lükata? Nad oleksid nõrgad, nad nutaksid esimese raskuse korral ja 

taganeksid iga löögi peale. 

43 Vaadake, õpilased, aasta 1950, mil ma lõpetan teiega rääkimise, nagu ma seda praegu teen, on juba 

lähedal. Seepärast annan ma teile teada, et rahvahulgad, kes mind viimsetel päevadel kuulavad, on väga 

suured, mistõttu paljud inimesed saavad ka seda sõnumit teada. 

44 Inimene kogeb maailmas, et Kristus on taas inimkonna seas - mitte enam inimesena, vaid vaimus, 

ja ta mõistab, et mul on uus vorm, et ilmutada end igas ajastul. 
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45 Mõista: Kui ma tol ajal tulin, et anda teened teie päästmiseks, siis nüüd on need teie poolt 

omandatud teened need, mis päästavad teid ja mille kaudu te päästate oma kaasinimesed. Jüngrid, teie, 

kellel oli Õpetaja, kes teid nii suure armastusega õpetas - kas te arvate, et Minu inimlik ohvrisurm oli 

asjata ja asjata ka valatud veri? Tõesti, ma ütlen teile - Ei! Sest Jumala Talle veri, mis sümboliseerib 

jumalikku armastust, on ikka veel värske iga hinge südametunnistuses. Toona, kui rahvahulgad viisid 

Mind Golgatale, kandsin Ma risti; täna kannab seda igaüks, kes Mind armastab ja järgib Mind alandlikult, 

ja Ma olen talle toeks kurval teel, saates talle kaitseinglid, kes annavad talle surma tunnil valgust ja 

vaimset jõudu. 

46 Kui te mõtlete, et Ma tegin oma kohalolekut tunda läänes ja mitte idas sel ajal, kui lasin teil kuulda 

oma Sõna, siis ärge ajage end segadusse, sest Ma ei otsi konkreetseid punkte maa peal, vaid hingi. 

47 Kui te arvate, et Minu Sõna ei ole peen, siis mõistke, et see on alandlikkuse, lihtsuse Õpetaja, kes 

räägib, ja kui te selle õpetuse sisuni jõuate, siis avastate selles peagi tõelise tarkuse. 

48 Te olete veel vähe valmis ja ei ole veel lahingu kõrgpunktis, sest suur päevatöö ei alga enne 1950. 

aasta lõppu ja te ei saa teada, millal see lõpeb. Need, kes langevad lahingus, kuulevad Minu häält, mis 

ütleb neile: Teie hing ei ole langenud, te olete vaimselt tõusnud, ja kui te ei ole saanud oma ohvri eest maa 

peal austust, siis ärge muretsege, sest Minu Kuningriik ootab teid, et te sealt näeksite, kuidas teie lapsed ja 

jüngrid jätkavad teie tööd. 

49 Selle rahva vastu astuvad paganad ja variserid, et neid peatada, kuid samad inimesed alistuvad tõe, 

õigluse ja armastuse ees, mis voolab Minu sõnadest. Hoidke kinni, armsad jüngrid, sest kui rahvahulgad 

jõuavad tõotatud maa väravate juurde, avanevad need tervituse märgiks Minu rahvale, kes jõuab võidukalt 

igaviku lävele. 

50 Kui ilus on lahing, mis ootab Minu sõdureid, kui tähtis ja üllas! 

51 Teie, Minu kuulajad, ei saa end sellesse lahingusse visata, sest te tunnete end ikka veel nõrgana; 

ometi oskan Ma leida teie seast seemne, mis toob Hea Sõnumi kõigile maailma rahvastele. Ärge kartke, 

ma ei nõua teilt midagi võimatut ega vii teid surma. Ma saadan iga sammu, mida see teeb, kes käib oma 

teed Minu nimel, ja kui tema usk on suur, siis avastab ta oma hinges ületamatuid jõude. Aga kes eitab 

Mind hirmust nagu Peetrus või kahtleb Minus usu puudumise tõttu nagu Toomas, on õnnetum kui nõrgim, 

ta tunneb end kohmakana ja abivajajana, ta peab sulgema oma huuled ja peitma oma käed, sest ta on 

unustanud, et ta on täis andeid, ja ta isegi eitab, et on Mind kuulanud. 

52 Ärge tundke end teistest paremana, sest teile on antud armu kuulata Mind sel ajal. Aga te peate 

kindlasti teadma, et see Sõna, mille te olete saanud, on kolmas testament, mille ma olen pärandanud teie 

vaimule, ja et seni olid maailmas teada ainult selle raamatu kaks esimest osa - esimene osa, mis ilmutati 

Moosese ja prohvetite kaudu, ja teine osa, mille ma andsin teile Jeesuse kaudu. Aga te ei omanud 

kolmandat osa, mis on see, mida Minu Vaim on teile saatnud sel ajal. 

53 Need on kolm testamenti, mis koos moodustavad seaduse, armastuse, tarkuse ja igavese elu. 

54 Ma näen, et paljud teist igatsevad rahu ja ülestõusmist ning väljendavad soovi spirituaalseks 

muutumise ja armastuse elu järele; see soov muutub varsti kogu inimkonna vaimse vabanemise hüüdeks. 

55 Seepärast, kui te kuulete Mind kuulutamas rahuriigi rajamist teie maailmas, küsite te innukalt: 

Millal need ettekuulutused täituvad, Meister? Millal elavad kõik inimesed lõpuks ometi moraalis ja 

vooruses? Millal me näeme vastastikust austust vanemate ja laste ning abikaasade vahel? Millal me näeme 

taas süütust lastes, puhtust neitsites, õiglust meestes, aupaklikkust eakates, õiglust kohtunikes, 

suursugusust valitsejates, ühesõnaga: armastust inimeste seas? 

56 Ma õnnistan teid, sest te hakkate igatsema kõike head, ilusat ja tõelist. Aga ma ütlen teile, et kui te 

tahate, et aeg selle kuningriigi tulekuni lüheneks, siis peate te valvama, palvetama ja võitlema. Selleks 

võitluseks tahan ma teid kehaliselt ja hingeliselt varustada, sest kui ma ei ole vastu sellele, mida ma olen 

ilmutanud teistel aegadel, siis pean ma teile ka ütlema, et ma ei ole vastu loodust valitsevatele seadustele. 

Ma toon teile oma armastuse, et te saavutaksite harmoonia kõigega, mis teid ümbritseb. 

57 Mõistke, et see, mida Minu Seadus taunib, on see, mis on kasutu, pahed, kuritarvitused või 

liialdused, olgu need siis füüsilises või vaimses valdkonnas. Seepärast ütlen ma teile alati, et kastke end 

Seaduse mõtisklusse, et te ei langeks eksimuste, kirgede või fanatismi ohvriks. 

58 Teie olete kiviraidurid, kellega ma ehitan vaimustuse templit, seda, milles ma end värskendan ja 

milles te saate igavese elu leiba. 
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59 Täitke Minu seadusi maa peal ja teil ei ole põhjust karta oma saabumist ülestõusmisse. Nii nagu te 

nägite saabudes päevavalgust ja nii nagu te tundsite oma vanemate kohalolekut maa peal, nii tunnete te 

oma Issanda kohalolekut selles "orus", mis ootab teie tagasitulekut. Ja kui te olete jõudnud Minu sülle, siis 

kuulete Minu häält, mis ütleb teile: "Armsad lapsed, siin on teie Isa. Vaadake Mind, tunnustage Mind, 

armastage Mind ja siis vaadake loomingut, sest Ma tahan, et te teaksite, et see, mis on Minu, on ka teie 

oma. 

60 Jüngrid, selleks, et siseneda Minu Kuningriiki, peate läbima vaimse redeli, mis on tee, asudes täna 

ühes ja homme teises elupaigas, kuni jõuate täiuslike vaimude elupaika. Jääge teadlikuks sellest, mida ma 

teile teises ajastul ütlesin: "Minu Isa majas on palju eluruume." 

61 Palvetage siis ja uuenege, et kannatused teie hulgast eemalduksid, ja siis, kui olete selle koormast 

vabanenud, pühenduge hingetööle, mis seisneb selles, et püüelda oma elu moraalse parandamise poole, 

tehes head ja külvates oma kaasinimeste teed armastusega. 

62 Õndsad on need, kes parandavad oma teid armastusest Minu vastu ja selleks, et olla teistele heaks 

eeskujuks, sest nad kõnnivad vankumatult sellel teel, mille Ma olen neile valmistanud. 

63 Teie, kes te teate, et Iisrael oli minevikus teiste rahvaste vangis ja et ma halastasin seda ja saatsin 

talle vabastaja, olete need, kes nüüd hüüavad südamest, et ma teid päästaksin teid sellest orjusest, mida te 

kannatate. Sa palud Mind hirmsasti, et vabastada sind kõigest, mis sind varitseb, ähvardab ja piinab. 

Kõigele sellele ütlen ma teile sama, mida ma kunagi ütlesin teile: "Mida peab kartma see, kes on minuga?" 

Ärge lahkuge Minust ja te tunnete end alati ja igas kohas turvaliselt. Kui te kardate, siis kas te ei ole õigel 

teel - ja kui olete - siis olete oma usus nõrgaks muutunud. 

64 Te peaksite pühendama oma elu armastamisele, teenimisele ja heategevusele, nii et kõik teie teod 

oleksid suunatud õilsale eesmärgile - nii inimlikul kui ka vaimsel tasandil. 

65 Ärge nähke kelleski vaenlast, nähke kõigis inimestes oma vendi ja õdesid, see on teie missioon. 

Kui te püsite selles kuni lõpuni, siis valitseb maa peal õiglus ja armastus ning see annab teile rahu ja 

kindlustunde, mida te nii väga igatsete. 

66 Kas te arvate, et mul puudub kaastunne või et ma ei tunne teie kannatusi? Kust sa saad aru, et ma 

ülistan ühtesid ja alavääristan teisi? 

67 Elu on võitlus, kuid ärge kunagi nimetage oma kaasinimesi vaenlasteks ja ärge paluge Minult 

mingil juhul, et ma oma õiglust teie rõhujate peale välja laseksin. Palvetage kõigi eest ja teie palvetest saab 

valgus ja rahu, mis levib minuthaaval maa peal. 

68 Võtke eeskuju, mida Iisraeli rahvas andis oma kõrbe läbimisel, selle vaimse tähenduse poolest, et 

Minu uus rahvas saaks seda rakendada praktikas sel ajal ja et kogu inimkond saaks seda hiljem eeskuju 

võtta. Kuigi Iisraeli rahval oli nõrkushetki, sai nende usk ja visadus lõpuks võitu ja nad vallutasid maa, 

millest nad unistasid. 

69 Tema pikk rändamine vabaduse, armastuse ja rahu elu otsimiseks oli pidev võitlus elu 

vasturääkivuste ja keerdkäikudega. Need inimesed kogesid nälga, janu, tagakiusamist ja tagakiusamist 

vaenlaste poolt, kes neid ümbritsesid, ning nad pidid võitlema kõige vastu, et oma elu kaitsta. Nad pidid 

võitlema teiste rahvaste vastu, kes seisid nende teel ja takistasid neid jõudmast oma ideaalmaale. 

70 Need võitlused, see võitlemine vasturääkivuste vastu, on sarnased nendega, millega te täna silmitsi 

seisate, et saavutada oma vabanemise, ülespoole arenemise ja hinge rahu ideaal. Kuid te ei ole veel 

ühendanud oma jõudusid, nagu Iisrael tegi siis, et jõuda eesmärgini, mida te igatsete, sest paljudel puudub 

veel arusaam ülesandest, mis on teile usaldatud töö raames, mis seisneb selles, et võidelda innukalt ja 

lakkamatult, kuni eesmärk on saavutatud. 

71 Püüdke nüüd "tõotatud maa" poole igavikus; seal leiate rahu, mille nimel olete pingutanud kogu 

oma pika elutee jooksul. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 124  
1 Rahvas, Iisrael, minu Sõna pärija, ma valmistan teid ette, et olla inimkonna lohutuseks. Otsige üles 

vaimselt vaeseid, haigeid, väsinud, füüsiliselt ja vaimselt abivajajaid ja andke neile sellest vaimsest leivast, 

mis annab jõudu ja tervist. 

2 Sel armuajal valan Ma oma Vaimu teie peale, et te saaksite homme anda tunnistust Minust ja 

levitada sõna, et Ma ilmutan end Meistrina, Isana ja Kohtunikuna, et Minu lapsed leiaksid Mind selles 

vormis, milles nad tahavad Mind otsida, sest Minus on kõik armastuse ilmingute vormid. 

3 Eelija, kes on teeotsija, otsib kadunud lambaid, et tuua nad Minu juurde. Tema võitlev Vaim 

inspireerib teid rääkima täiuslikkusega ja aitama teda tema õnnistatud missioonis, et päästa hinged 

segadusest, mis sel ajal valitseb. 

4 Ainult teile, inimesed, on see teadmine - Eelija suur missioon, tema omadused ja täiuslikkus - 

ilmutatud. Ta juhatab inimkonda ja viib selle Minu juurde. Aga ma ütlen teile samuti, et te ei unustaks 

Maarja. Võtke oma varjupaika tema juures, kes on jumalik halastus ja headus. Kõik täiuslikkus ja ilu on 

olnud igavesti tema vaimus, ja ma olen usaldanud talle inimkonna kui tütre, kelle üle ta on alati valvanud. 

Tõstke end tema juurde oma raskustes, tundke tema rahu ja armastust. Silmad, mis on saavutanud võime 

näha vaimseid sfääre maa pealt, näevad teda laskumas täiuslikkusest teie maailma täis armu, ja südamed, 

mis on saanud tundlikuks Minu Sõna kaudu, tunnevad tema kohalolekut. 

5 Teil on kõik need armuandjad. Teil on käegakatsutavad tõendid, nii et te ei kahtle hetkekski. Teie 

vaim tunneb, et arm, mille ta on saanud, on nii suur, et ta soovib, et kogu maailm kuulaks Minu Sõna ja et 

iga hing saaks valgustatud. Aga ma ütlen teile: Te võite töötada inimkonna hüvanguks, selleks olen 

andnud teile suured kingitused. Minu tarkuse päike valgustab praegu kõiki inimesi, Minu armastust täis 

õiglus paneb kõigi inimeste hinged tähele panema. 

6 Maailm küsib, miks on nii palju katastroofi, miks patt paljuneb ja miks ei ole inimkätt, mis seda 

peataks. Siis arvavad nad, et ainult kõrgem jõud, ainult Taevane Isa võib aidata inimkonnal tasakaalu ja 

mõistuse juurde tagasi pöörduda. 

7 Teie, Minu jüngrid, annate neile vastuse. Tutvustage neile Minu armastuse õpetust, mis võib 

taastada rahu kõigis neis olendites ja pakkuda neile uut silmaringi, uut elu, järgides Minu seadusi. 

8 Looge oma perede rüpes rahu ja mõistmise maailm, elage ja arenege selles. Pange oma teosed 

minust rääkima. Ärge õpetage enne, kui on saabunud aeg, mil olete varustatud; siis rääkige neile, kes teid 

kuulavad, kui palju rahu te olete leidnud oma kaasinimeste armastamises, kui õndsat on armastada oma 

Jumalat, ja avaldage kogu oma kogemust. 

9 Sinu missioon, Iisrael, on teenida oma kaasinimesi. Kes teie seast on valmis viima rahusõnumit 

teistele rahvastele? Juba on need, kellele on määratud hea uudis. Nende läbielatud kannatused on jõudnud 

sinuni ja sinu palavikuline palve on leevendanud paljusid muresid ning toonud neile rahu ja lootust. 

Nendes rahvastes on Minu Tahte kohaselt ilmunud pioneere, kes räägivad spiritualiseerimisest ja 

valmistavad südameid ette Minu Töö tulekuks, mida nad veel ei tea. Minu Sõna peab saama teatavaks 

kõigis rahvastes. Kui inimkond peaks Mind kuulama, võiks ta toituda ühestki Minu õpetusest, sest neis 

levitan Ma oma Jumalikku Olemust ja Minu Kohalolu on tõeliselt tunda kõigis Minu ilmingutes. 

10 Ma olen täitnud teie südame tühjuse oma armastusega, ma olen äratanud teis suuri vaimseid 

ideaale, mis teid tugevdavad, ja teie usk on võidutsenud. Katsumused, mis varem teie südant koormasid, 

tunduvad teile nüüd väikesed ning te olete rahul ja õnnelikud, sest olete leidnud Mind. 

11 Inimesed mõistavad teie üle kohut ja panevad oma lootuse teie peale, ja isegi kui nad kahtlevad, 

tunnistab nende vaim sisemiselt, et te olete Minu väljavalitu. Teie missioon on suur, seepärast peate alati 

palvetama ja valvama, et näidata tähelepanu seal, kuhu ma olen teid Minu jüngritena asetanud. 

12 Ma räägin praegu kolmanda ajastu jüngritele, keda ma õpetan otsima selles sõnas sisalduvat 

vaimset olemust, sest kes avastab selle tähenduse, saab aru jumalikust keelest. Armastus ja tõde ei leia 

ühtegi inimlikku terminit, mis suudaks neid kogu oma puhtuses väljendada. Seepärast peate te neid otsima 

keeles, mis on väljaspool inimsõna. Teie olete need jüngrid, kes hakkavad aru saama, mis on tõeline 

armastus. Ärge peatuge hindama, kas hääle kandja on teatud sõna hästi või halvasti hääldanud. Sellised 

välised pisiasjad ei tohiks olla teie õppimise takistuseks. Need on treenimata ja lihtsatele inimestele 

omased vead. Ma olen tulnud armastuse ja halastuse kuningriigist maailma, kus armastus on midagi 
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võõrast, ja ma olen alustanud oma õpetust tundmatu, lihtsa rahva kaudu, kes elab märkamatult inimkonna 

seas; kuid see rahvas on Mind kuulanud, ja enamgi veel, nad on Mind uskunud. 

13 Kui ma oleksin andnud oma Sõna kõigile rahvastele, oleks enamik seda tagasi lükanud, sest 

materialismi edevus ja inimeste vale suursugusus ei oleks võtnud vastu õpetust, mis räägib 

vaimustumisest, alandlikkusest ja vendlusest. Maailm ei ole veel valmis armastust mõistma, mistõttu ei 

oleks kõik olnud vastuvõtlikud Minu kohalolekule sellisel kujul. 

14 Nii nagu Kristus otsis toona kaljuõõnsust, et sündida inimesena, nii avastasin ma täna selle 

maakera nurga, mis oli valmis Mind kuulama ja mis sarnaneb koopaga ja sõimuga, mis tervitas Jumala 

Poega sel õnnistatud ööl. 

15 Siin valmistasin teid ette vaikides; edaspidi tuleb päev, mil te peate valmistama teid ette, et Minu 

Sõna jõuaks kõigi südameteni. Sel ajal puhastatakse maailm kannatuste kaudu ja Minu Sõna ei tundu talle 

enam võõrkeelena, vaid kui midagi, mida süda ja vaim saavad kergesti mõista ja tunda. Ma annan teile 

raamatu, mis räägib tõe ja armastuse kohta, et te viiksite selle kogu inimkonnale. 

16 Maal ei ole ühtegi inimest, kelle kohta ma võiksin teile öelda, et te ei pea minema, sest nad ei vaja 

seda ilmutust. Milline rahvas võib väita, et ta on tõeliselt kristlik - mitte ainult nime poolest, vaid oma 

armastuse, halastuse ja andestuse tõttu? Milline rahvas suudab tõestada oma vaimsust? Millises 

maailmaosas nad üksteist armastavad? Kus järgivad inimesed tegelikult Kristuse õpetusi? 

17 Tõesti, ma ütlen teile, et teil on Minu Seadus kirjas raamatutes, mõnikord teie mõtetes, kuid ma ei 

näe seda teie elus teostatuna. Ära ütle mulle, et see ei ole tõsi, sest ma olen sind sellepärast proovile 

pannud, ja kui tuli aeg andestada, ei osanud sa solvangut andestada, vaid hoopis kostsid selle eest. Kui teie 

uksele koputas abivajaja käsi, ei pakkunud te armastavalt abi, ja kui oli vaja ohverdada ennast, et kedagi 

päästa, ohverdasite te pigem oma kaasinimese, et päästa oma elu ja oma vara. Seepärast ütlen ma teile, et 

inimkond hoiab Minu Sõna ainult tolmunud raamatutes. 

18 Kui Minu Sõna tundub teile väga tagasihoidlik, siis ütlen teile veel kord: see on ainult väline 

väljendusvorm. Minge kaugemale kõigist inimlikest mõistetest ja te kuulete Isa häält lõpmatuses, kes 

räägib taevases keeles, mis ei ole teie vaimule võõras, vaid tuttav, sest see on pärit Jumalast. 

19 Kas te olete teadlik missioonist ja vastutusest, mida te praegu täidate? 

20 Ärgu leidku keegi Minu õpetust võõristavana ega oma risti koormavana, sest tõesti, ma ütlen teile, 

raskem ja rõhuvam on elu, mida te maailmas elate. Minu armastuse rist on kõige õrnem kõigist ikke. 

21 Mõelge, et teie vaim on Mind järginud kolme vaimse arengu ajastu jooksul ja te ei ole ikka veel 

jõudnud raja lõppeesmärgini. Te olete järginud Mind vabatahtlikult, sest Ma ei ole kunagi kedagi sundinud 

seda tegema. 

22 Kui teie tunnustus tõusis teie olemuse sügavusest, kus te ütlesite Mulle: "Meister, teie olete Minu 

Issand", siis kõlas teie usu hääl, ja sellest sisemise valgustatuse hetkest alates olete te samm-sammult Minu 

jälgedes liikunud, mõnikord langedes ja siis jälle tõustes, et Mulle järgneda. Kui rõõmus on vaim, kes 

tunneb oma armastuse risti koormat enda peal. Ainult see, kes ei võta seda armastusega enda peale, näitab 

end oma elu viimasel hetkel rahulolematuna ja murelikuna, ja oma ebamõistlikkuses hakkab ta mõnikord 

oma Issanda vastu teotama ja teeb seega nagu see röövli, kes Golgatal Minu vasakule risti löödi. See 

maapealne elu on vaid ettevalmistus, etapp tõelise elu saavutamiseks. 

23 Minu Õpetus on Seadus, mis õpetab teid elama kooskõlas vaimse ja loodusega. Hoolimata 

valgusest, mis paistab teie mõtetes ja näitab teile turvalist ja õiget teed, valate te mõnikord pisaraid, sest te 

kaldute aeg-ajalt kõrvale seadusest, ja siis mõistab teie südametunnistus teie üle kohut ja karistab teid. Iga 

kord, kui sa looduse vastu astud ja tema seadusi rikud, kummitab ta sind kohe. Kuid te oleksite ebaõiglane, 

kui ütleksite, et ta on kättemaksu võtnud, sest ma olen looduses nagu kõiges. Kui sa tahaksid kukkuda 

kuristikku, kuidas sa saaksid vältida kukkumisvalu? 

24 Tunnetage, kuidas te läbite vaimselt tohutut kõrbe; selle taga asub rahu, täiuslikkuse ja valguse 

elupaik, mis on teie vaimule tõotatud. Mõtle oma tagalas kaugele, patusele linnale, kui kaugel see on. Täna 

olete vabad ahelatest, sest lõpuks ometi olete vabanenud oma kirgede orjusest. Ebajumalad, mille ees te 

kummardasite, jäid kaugele maha, tundmatuseni ja surnuks. Hiljem lükkavad nad oma pjedestaalilt maha 

teised, kes tulevad pärast teid. Aga kui su vaenlased peaksid sind jälitama, siis päästev meri tõkestab 

nende tee, nii et sa jõuad oma elutee lõppu ohutult. 
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25 Kes tahaks tagasi pöörduda? Nii et edasi, horisondil paistab juba lootuse valgus. Teie taga on 

pettumuse pimedus. 

26 Minge julgelt edasi, Minu rahvas! Kõrb on kuiv ja kuum, kuid manna langeb sinu peale ja vesi 

voolab selle kaljudest. Olge valvsad ja palvetage, sest isegi kõrbes jälitavad teid kiusatused. Häda sellele, 

kes ei valva ja ei palveta! Häda sellele, kes on nõrk oma uuendamise otsustes! 

27 Nagu sõdurid läbite te tohutuid vahemaid ja kõrbealasid. Ma olen teid juba oma relvadega 

tutvustanud. Lahing puhkeb ja siis mõõdate oma jõudu nende vastu, kes püüavad teid peatada ja hävitada. 

Kuidas teil õnnestub selles lahingus ellu jääda? Mitte kaotades usku, läbides pimedust ja segadust, 

kustutamata oma valgust, ning jõudes kõrbe lõppu, kus teie süda on vaba solvangutest, pahameelest või 

vihkamisest, ning armastades ja andestades oma vaenlastele. Siis kogete, et teie vaim muutus võitluses 

tohutult tugevamaks, sest ta sundis end ei seisma ega taganema, kasutades kõiki oma tuntud jõude ja 

võimeid ning otsides endas tundmatuid või uinuvaid vaimseid andeid. 

28 Olge alandlikud oma Issanda ees ja te saate suureks vaimus. Ärge nõrgenege maailma ja liha 

kiusatuste ees. Inimesed ütlevad teile: "Kuigi Jeesus teeb teid "viimaseks" ja alandlikuks, teevad nad ise 

teid "esimeseks" ja suureks maa peal; aga ärge uskuge neid. 

29 Ma olen võimeline andma ka kroone, troone ja skeptreid maailmas, nagu ma tegin Taavetile ja 

Saalomonile, kui nad tundsid oma Issandat; kuid ma lasin neil tunda oma õiglust, kui nad reetsid Mind ja 

lubasin neil ilma jääda võimu, inspiratsiooni ja tarkuse kingitusest. 

30 Täna ei paku ma teile kuningriike selles maailmas, vaid ma olen teid vabastanud maapealsest 

omandist, et te saaksite vabamalt Mind järgida. Kuningriik, mida ma teile pakun, on üle kogu inimkonna. 

Kellel õnnestub sellesse kuningriiki siseneda, ei lahku sealt enam kunagi. 

31 Vaadake inimesi ja maa valitsejaid. Kui lühike on nende hiilgus ja valitsemine. Täna tõstavad nad 

oma rahvaid üles ja homme tõukavad nad neid oma troonilt maha. Keegi ärgu otsigu oma trooni selles 

elus, sest kui ta mõtleb edasi liikuda, siis ta peatab oma kursi, ja teie saatus on liikuda edasi ilma 

peatumata, kuni te jõuate Minu Kuningriigi väravateni. 

32 Kui te 1950. aasta lõpus ei kuule enam Minu Sõna, siis ei lakka te seetõttu olemast Minu jüngrid, 

sest Minu inspiratsioon jõuab jätkuvalt teie vaimuni ja mõistuseni, et panna teid mõistma kõike, mida te 

olete saanud Minu Sõnas. 

33 Raamatust on puudu ainult viimane osa, seitsmes peatükk, mis on endiselt pitseeritud. Kui see 

pitser on avanenud, saate te lõpliku õppetunni vaimult vaimule. 

34 Minu õiglus viib inimkonda targalt vähehaaval lähemale suurele ilmutusele. Elu kui Meister 

õpetab ja parandab lakkamatult, katsumused lasevad oma vaimse hääle läbi südametunnistuse inimesteni 

jõuda. 

35 Selleks, et maailm saaks lõpuks edukalt suhelda minuga vaimust vaimule, pidin ma eelnevalt 

lähenema teile sellisel kujul ja valmistama teid ette selleks, et inimesed saaksid astuda oma arenguteel 

sammu. Minu Sõna, mis sel ajal kõlab - häälekandjate kaudu - aitab teid vabastada lõksudest, kahtlustest 

või vigadest teie teel. Selles avastate Minu õpetuse selguse. 

36 Ma annan teile, inimesed, ülesande kuulutada Minu lubadust, et Ma ühendan inimesi vaimust 

vaimuni. Ma tahan, et te annaksite seda valgust edasi ka oma lastele, et nad saaksid valgustada oma teed 

lootuse valgusega. 

37 Kui te magate, kui te unustate valvata ja palvetada, kui Minu lubadus täitub ja Minu Vaim teid 

kutsub, siis vaevavad teid taas segadus ja kahtlused, mis inimestel on alati olnud, kui Ma olen nende 

juurde tagasi pöördunud, sest nad ei teadnud Mind oodata. 

38 Ma tahan, et alates hetkest, mil Ma vaikin oma Sõna, pühenduksite selle õppimisele ja vaimsetele 

harjutustele, mis annavad teile vajaliku arengu, et jõuda otseühendusse Minu Vaimuga. Selles sisemises, 

intiimses, vaimses arengus saate kõige ilusamaid vilju, nagu inspiratsioon, ilmutus, vaimne nägu ja 

tugevus. Siis on see rahvas lähedal sellele, et näha Minu tõotuse täitumist, kui viimane pitser lahti lastakse 

ja see paljastab oma sisu maailmale. 

39 Ärge hoidke endas soovi, kui teil ei ole enam Minu ilmutust, asendada seda võltsimitatsioonide või 

välise kummardamise vormidega, sest siis vajuksite te letargiani, rutiini, ja te ei oleks võimelised kuulma 

Minu jumalikku häält, kui see tuleb teie vaimu valgustama. 
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40 Ma ei taha, et see oleks ainult ähmane ettekujutus, mis paneb inimesi ootama Minu vaimset 

kohalolekut. Ma tahan, et see oleks kindlus, täielik veendumus, et Minu kuningriik tuleb inimestele sel 

viisil. 

41 Sel Teisel ajastul kuulutasin Ma oma tagasitulekut, kuid mitte ebamäärases, vaid selges vormis. 

Sellegipoolest väsisid rahvad ootamisest ja unustasid lõpuks Minu lubaduse. 

42 Ma lasin ilmuda kõik märgid, mis pidid kuulutama Minu tagasitulekut, kuid ka need jäid 

inimestele märkamatuks, sest nad olid vaimselt unes, sõltuvuses maailmast ja stagneerunud oma 

religioonides. 

43 Ma ei taha, et te jälle eksite. Kuulake Minu Sõna, mis ütleb teile, kuidas Ma suhtlen inimestega 

vaimult vaimule. 

44 Hüljake oma südamest igasugune materialism, et te saaksite oodata seda osadust kõige kõrgemal 

kujul, mida te suudate ette kujutada, ja nii ei kannataksite pettumust ega mingit segadust reaalsuse ees. 

45 Kui Messias oli Iisraeli rahvale tõotatud esimesel ajastul, ootasid inimesed, et Ta oleks võimas 

kuningas maa peal; kuid kui nad teda oma silmade ees nägid, ei tundnud nad teda ära. 

46 Kui ma olin maailmas, kuulutasin ma inimestele oma tagasitulekut ja andsin neile mõista, et see on 

vaimne. Kuid täna, pärast seda, kui ma saatsin teile oma valguskiire, mis muutus sõnaks Minu 

häälekandjate mõtetes, on paljud Minusse uskujad mind eitanud, sest nad on unustanud, et ma tulen tagasi, 

või sest nad arvavad, et kui ma tulen maailma tagasi, siis samas vormis, milles ma kunagi tulin, st 

inimesena. 

47 Ma räägin sellest praegu, et te valmistaksite oma kaasinimesi ja lapsi valvama, ja siis, kui saabub 

tund ja jumalikku häält otsitakse, et teid kuulda, leiavad inimesed ja rahvad end palvetamas, sest nende 

rõõm on lõpmatu ja ilmutused, mida nad saavad, on võrreldamatud. 

48 Praegune aeg saab olema teenete aeg, inimesed. Juba patriarhid andsid teile õpetusi ja näiteid, juba 

prohvetid kuulutasid teile Minu sõnumeid. Teil oli juba Kristus teie keskel, kes andis teile kõik teie 

päästmiseks, ja hiljem olid apostlid ja sõnumitoojad need, kes tõid teile valgust. 

49 Nüüd on teie kord võtta üles see rist, mille te varem teistele jätsite. Nüüd peate te elama läbi oma 

kire, et saavutada oma hinge kõrgeim austus. Teie ülesanne on levitada valgust ja rahu oma kaasinimeste 

seas nagu viljakat ja elustav kaste. Ärge istuge tagasi magama. Kas te tahate, et idas (Euroopas) möllavad 

sõjad laieneksid läände (Ameerikasse)? Kas te tahate näha, et teie kodupinnas on määrdunud teie isade, 

laste või abikaasade verega ja naised võtavad kätte töövahendid, et hankida igapäevast leiba? Kas sa 

ootad, kuni teed muutuvad kibeduse teedeks? 

50 Pidage meeles: kui inimkond kannatab ja veritseb, ei tohi te korraldada pidulikke üritusi ega isegi 

mitte jääda ükskõikseks. Te peaksite kandma oma naabrite valu oma südames, saatma oma palveid ja 

mõtteid kui pidevat armastuse ja rahu sõnumit ning paluma halastust oma kannatavatele kaasinimestele. 

51 Ma näen, et te tahate rahu, inimesed, kuid te ei võitle selle eest. Te tahate, et Mina teile andeks 

annaksin, kuid ilma, et oleksite kõigepealt üksteisele andeks andnud. Ma õpetan teid armastama üksteist, 

isegi kui te üksteist ei tunne, ja tundma oma ligimese valu, isegi kui te teda ei näe, sest ta on kaugel. Te ei 

ole oma võitluses üksi, ma olen teiega, mina, kes ma tulin sel ajal "pilvel", et anda teile tuge ja armastust 

kõrbes, mida te läbite. 

52 Ma olen selles maailmanurgas kõik ette valmistanud, et te saaksite oma ülesannet täita. Uus maa, 

mis voolab piima ja mett, särav taevas, neitsi maa, viljakas ja viljakas, tulvil imesid ja ilu. Kõik oli ette 

valmistatud selleks, et teie eluvõitlus ja maapealsed kohustused ei kurnaks teid ja jätaks teie vaimule aega 

ja jõudu, et meenutada oma Taevast Isa ja olla kasulik oma ligimestele ning armastada neid. Aga kuna te 

ei osanud palvetada, et saavutada oma vaimset ülespoole arenemist, siis te ei jälginud seda, mida te 

maailmas omasite, ja nii juhtus, et kui te kõndisite läbi oma maade, tundsite end võõrastena ja kui te 

vaatasite oma pärandit, siis polnud teil sellele õigust. Nüüd peate täitma oma vaimset saatust, kuigi te 

kannate oma hinges mõnikord kibedust ja isegi viletsust. Seepärast annan ma teile jõudu oma Sõnas, et te 

ei väsiks oma võitluses ja teaksite, et saate veel kogeda õigluse aega. 

53 Kui vaimne võitlus on suur, andke üksteisele soojust ja julgustust; see on ühtsus, mida ma teilt 

palun. Te teate Minu kaudu, et teie teele tõusevad need, kes teie vastu võitlevad. Juba 1950. aasta läheneb 

ja ma ütlen teile: Õnnelikud on need, kes kasutavad Minu Sõna, sest Minu lahkumine ei haavata nende 

südant. 
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54 Keegi ei ole prohvet oma maal. Teie sugulased on pannud teid veritsema ja nutma oma kahtluse ja 

pilkamisega. Aga jääge püsima ja olge nagu Jeesus, olge nagu prohvetid või apostlid, kes pisarate 

valamise asemel läksid teistesse piirkondadesse ja teistesse rahvastesse, et kuulutada tõde, kus nad leidsid 

usku. 

55 Pärast 1950. aastat on teie seas neid, kes lähevad teistesse provintsidesse ja ka teistesse 

rahvastesse, kus nad leiavad rohkem mõistmist ja kus nende haavad sulguvad. 

56 Kui Minu Sõna lõpeb, siis täituvad Minu ettekuulutused ükshaaval. Siis teevad uskmatud inimesed 

meeleparandust ja leiavad usu. 

57 Tõlgendage Minu Sõna õigesti, täitke Minu korraldusi, jätkake oma uuendustööd, ühinege tões, ja 

ma ütlen teile, et sellel maal saab olema rahu. Te saate nautida selle viljade küllust ja head maitset ning 

välismaalased näevad seda kui majakat, õigluse kaitsevalli ja rahusadamat. 

58 Hävitage oma silmist iga mõttetu illusioon, iga vale ebajumal, puhastage oma teed ja palvetage 

rahvaste rahu eest. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 125  
1 Vaata, siin ma olen teie maailmas, räägin teiega teie südametunnistuse kaudu, sest ma olen teie 

kohtunik. Ma olen teile kõigile usaldanud ühe ülesande ja täna tulen küsima, mida te sellega teinud olete. 

2 Ma ei ole selle aja jooksul salaja tulnud. Alates esimestest kordadest, mil Minu vaimne ilmumine 

kuulutati välja. Seetõttu ei tohi te olla üllatunud. 

3 Miks siis keegi ei jäänud ärkvel ja ei oodanud Minu tulekut? Kes koristas oma kodu, et ma sinna 

siseneksin? Kes pesi käsi, et jagada leiba laual? Kelle süda oli täis armastust, et Mind vastu võtta? Keegi. 

Ometi olen ma siin, täites oma lubadust teie seas. 

4 Kui Ma näitan teile, et peate lubadust pidama, siis mõistke, et on õige, kui te võtate selles Mina 

eeskujuks ja täidate oma ülesannet. Armsad inimesed, kui te kuulete Minu etteheiteid, siis pidage meeles, 

et teil ei ole olnud rahu - kuigi teile on antud ülesanne palvetada maailma rahu eest -, mistõttu te küsisite 

Minult: "Issand, miks ei tule rahu rahvastele, kuigi ma valvan ja palvetan?". Aga ma ütlen teile: Sest 

palvetamisest ei piisa, vaid selleks on vaja ka teenekaid tegusid. 

5 Prohvetid andsid juba oma vere, et kuulutada teile tõde. Ma olin juba inimesena maa peal, et elada 

teie seas täiuslikku kirge. Ka apostlid ja märtrid andsid oma elu inimkonna armastuse eest. Nüüd on teie 

jaoks aeg võtta oma rist ja täita oma missiooni, et te saaksite kogeda rahu saabumist. 

6 Inimesed, avage oma süda ja ärgake üles sügavast unest, mis on teid tabanud. Pingutage ja ärge 

kahelge, sest kui te arvate, et kõrb, mida te läbite, on lõputu, siis ma ütlen teile, et selle keskel, kui päike 

on teie näo peal kõige palavam, ilmub pilv, mille kohalolek paneb teie südamed tundma, et ma olen teile 

väga lähedal. 

7 Sa ütled mulle südamest, et sa ei ole Minu armu ega rahu väärt. Aga miks te ei ole selle vääriline? 

Ma olen andnud kogu looduse teie käsutusse, et te saaksite paremini teenida Mind, ma olen teid varjutanud 

kingitustega ja õnnistustega, et teie elu oleks meeldivam ja et teie südamest tõuseks armastuse hümn Minu 

vastu. 

8 Täna pidin teile ütlema: tehke oma elu lihtsaks, et teil oleks aega mõelda oma kaasinimestele. 

Ainult nii saate pakkuda oma hingele võimaluse vabaneda teda ümbritsevast materialismist ja täita oma 

ligimeses oma Issanda armastamise ja teenimise ülesannet. 

9 Võitlege, Minu lapsed, rahu ja vendluse eest, kuid ärge arvake, et võit on lähedal, see on veel 

kaugel. Ärge olge enesekindlad, sest vaenlased varitsevad teid, ja isegi kui neil ei ole vaimset jõudu, peate 

te neid võimsaks ja võitmatuks. 

10 Miks ma teie üle kohut mõistan, inimesed? - Sest ma ei taha, et teie südames oleksid salajased 

üleastumised ja eksimused, sest ma toon teid nende juurde, kes peavad minu sõnumit teilt vastu võtma, ja 

ma ei taha, et nad leiaksid teie kohta vigu, sest nii te ei teeksite oma Isandale au. 

11 Mis sinust saaks, kui ma sinu puudusi sinu eest varjaksin? Kas te parandaksite oma eluviisi, kui 

teie üleastumised ei tooks kaasa valusaid tagajärgi? 

12 Vaadake, kui palju kannatusi on inimeste seas. See on nende külvi vili. Ma räägin nendega 

südametunnistuse kaudu, et panna nad kahetsema ja parandama. Aga nende südamed on Minu hääle suhtes 

kurdid. 

13 Teie mehed, kes te juhatate oma rahvaste saatusi: kas te pole veel väsinud verest ja (hävitatud) 

inimeludest? Kas te ei kuule südametunnistuse või mõistuse häält? Te olete uhked ja ülbed, kuid Minu 

õiglus kukutab teie ülbuse. 

14 Te olete ülbed, sest oma teadusega olete ehitanud uue Paabeli torni, millest te vaidlustate Minu 

võimu, öeldes rahvastele, et teie teadmised ületavad jumalikke ilmutusi. Sellega olete te Isa Seadust jalge 

alla tallanud ja Jeesuse Sõna võltsinud, kartes, et tõde saab teatavaks ja et te kaotate seeläbi maailma au ja 

võimu. 

15 Ma olen lubanud teie tornil kõrgemaks kasvada ja teie teadusel kasvada, kuid ma palun teid: Kes 

on andnud teile õiguse käsutada oma naabri elu? Kes on lubanud teil oma verd valada? Ja lõpuks, kes võib 

sekkuda oma vendade ja õdede saatusse, rikkumata seejuures seadust? 

16 Inimkond, valguse tütar, avage oma silmad, mõistke, et te elate juba vaimu ajastul! 



U 125 

80 

17 Miks sa oled unustanud Minu ja soovid mõõta oma võimu Minu omaga? Ma ütlen teile, et panen 

oma skeptri tema kätte päeval, mil üks teadlane loob oma teadusega teiega sarnase olendi, annab talle 

vaimu ja annab talle südametunnistuse. Kuid teie saak on esialgu teistsugune. 

18 Teaduse kuningriik ehitatakse laipade ja rusude peale, mis jääb väga lühikeseks, et siis rajada 

õigluse, rahu ja armastuse kuningriik. Ma tulen ja otsin üles need, kes on langenud lahingus, need, kes on 

kaotanud tee, need, kellele on näidatud teine tee. Ma otsin neid, et tõsta nad tõelise elu juurde, olenemata 

sellest, kes on isik, ja ma vajutan oma armastuse suudluse nii puhtale kui ka plekilisele otsaesisele. 

19 Isa räägib sinuga, Tema, kellel ei ole kedagi, kelle ees palves kummardada. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, kui keegi oleks minust suurem, siis ma kummardaksin tema ees, sest alandlikkus elab minu Vaimus. 

Vaadake, kuidas te, kuigi te olete Minu väikesed olendid, panete Mind alla tulema, et teiega rääkida, teid 

kuulata ja teid lohutada, selle asemel, et te püüaksite tõusta Minu juurde. 

20 Minu salakamber on teie jaoks avanenud ja läheneb aeg, mil te armastate tõde ja põgenete 

väljamõeldud ja tühjast elust, mille te olete loonud. Materialistliku ajastu hiilgus kogeb peagi oma langust 

ja astub oma lõppjärku. Täna mõistate te vähe sellest, mida ma teile ütlen, kuid varsti mõistavad kõik. 

21 Kuidas peaks teie elu mitte domineerima materiaalsus, kui te ise mõistate jumalikku ainult 

materiaalse kaudu ja usute ainult sellesse, mida tajute oma meelte kaudu? 

22 Need, kes väidavad, et tunnevad Mind, on Mind maa peal halvasti esindanud, ja see on põhjus, 

miks paljud on Mulle selja pööranud. Neid, kes nimetavad end ateistideks, ma ei kutsu vastutusele, sest 

nad on Mind oma südamest välja tõrjunud, vaid neid, kes moonutasid tõde ja esitasid Jumala, mida paljud 

ei suutnud aktsepteerida. 

23 Kõik, mis on õiglane, tervislik ja hea, sisaldab tõde, mida ma olen alati kuulutanud. 

24 On saabunud tund, mil te hakkate taas armastama tõde, see tähendab, et tunnete ära, mis on õiglane 

ja hea. Kuna te olete minust sündinud, peate te saavutama kõrge, igavese ja puhta. 

25 Ma ei ole kedagi vangistanud, ma ei ole kedagi sundinud lahkuma valitud teelt. Ma olen lubanud 

neile, kes tahtsid uurida, ja neile, kes tahtsid nautida, olen lubanud; kuid kõigile neile olen seadnud ette 

oma Seaduse, ainsa Seaduse, et nad ei eksiks teelt kõrvale. 

26 See, mis on selle tee lõpus, mida inimkond täna ekslikult järgib ja mida inimene leiab, kui ta jõuab 

eesmärgini, on väsimus, kurnatus, pettumus ja valu. Kas inimvaim on võimeline leppima sellise saagiga ja 

kas see on see vili, mida ta esitab oma Isale igavikus? Ei, inimesed, inimvaim ärkab oma tegude 

tagajärgede ees ja sel tunnil on ta iseenda kohtumõistja, ja siis, pärast seda kohtuotsust, tõuseb ta täis jõudu 

ning uuendab ja ehitab oma elu uuesti üles, kasutades oma kogemusi ja pühendudes ainult tõe 

armastamisele ja otsimisele. Siis on ta leidnud tee, mida mööda ta kuuleb Minu häält, mis ütleb talle: Tere 

tulemast, oo kannatlik ja tark Iisrael, sa oled nüüd jõudnud Rahu Maale kolmandal ajal. 

27 Ma olen teid üles otsinud ja ütlen teile: Ärge laske hingel tõusta ja vaadake Mind. Ma olen sama; 

aeg ei lähe minust mööda. Ma olen Meister, kes rääkis teile paljudes kohtades ja mitmel viisil Juudamaal 

Igaviku Tõe Kuningriigist. Teie seevastu olete muutunud. Maailma isekus ja kurjus on mürgitanud teie 

südamed ja te tunnete end mõnikord Minu juuresoleku väärituna. Ma olen tulnud, sest ma armastan teid ja 

tahan, et te parandaksite oma teid ja võitleksite oma vaimse arengu eest. 

28 Ärge raiskage aega, mida ma teile annan. Vaadake ja palvetage, ja ma ütlen teile, kuidas töötada. 

Armastage ja te saate rõõmu, looge rahu ja tunnete, et elu maa peal on igavese kodu peegeldus. 

29 Pidage meeles, et ma ei ole tulnud, et anda teile materiaalset rikkust, vaid et paluda teil elada 

loobumise ja alandlikkuse vaimset elu. Ja ma ütlen teile veel kord: "Kes tahab mind järgida, võtku oma rist 

ja järgigu mind." See rist ei ole raske, kui te oskate seda kannatlikult ja julgelt kanda, ja ma kinnitan teile, 

et te ei suuda enam ilma selleta elada, nii et kui selle magus koorem teilt ära võetaks, siis paluksite mind, 

et ma paneksin selle teile uuesti peale, isegi kui te tunneksite seda suuremana kui varem. Selle põhjuseks 

on see, et te olete mõistnud minu poolt teile antud missiooni tähtsust ja seda, et rist on teie pääste. 

30 Kuna ma olen kujundanud kõik, mis on loodud maa peal, inimese värskendamiseks, siis kasutage 

seda alati oma hüvanguks. Kuid ärge unustage, et teie sees on hääl, mis näitab teile piirid, mille piires 

võite kasutada kõike seda, mida loodus teile pakub, ja te peaksite sellele sisemisele häälele kuuletuma. Nii 

nagu te püüdlete oma kehale kodu, kaitset, toitu ja rahulolu, et muuta oma olemasolu meeldivamaks, nii 

peaksite ka hingele andma seda, mida ta vajab oma heaoluks ja ülespoole arenemiseks. Kui teda tõmbab 

kõrgematele aladele, kus on tema tõeline kodu, siis las ta tõuseb. Ära hoia teda vangistuses, sest ta otsib 
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Mind, et teda toita ja tugevdada. Ma ütlen teile, et iga kord, kui te lubate tal end sel viisil vabastada, 

pöördub ta rõõmsalt tagasi oma kehakesta. 

31 Sel viisil valmistate end ette, et täita vaimu seadusi ja neid, mis reguleerivad elu maa peal. 

32 Ma hoolitsen kõigi olendite eest, ja kui Ma olen teile öelnud: "Linnud ei külva ega saagi, ega 

ketragi, kuid neid toidetakse ja riietatakse nii suure armastusega" - miks siis te, kes te olete armastatud 

lapsed, kahtlete Minu väes? Ärge unustage igapäevase elatise pärast peetava võitluse keskel, et on olemas 

Isa, kes muretseb teie pärast ja kes ei lase teil kunagi hukkuda. Ma ütlen teile ka seda, et kui te järgiksite 

Minu käske, oleks teie elu võitlus vähem kurb, sest siis ei oleks vaja nii palju pingutusi, et oma elu välja 

elada, ja teie katsumuste tunnis kogeksite te imesid. 

33 Esimesel ajastul läks Iisraeli rahvas läbi suurte raskuste ja kui Mooses nägi, kui meeleheitel oli 

rahvas leivapuuduse tõttu, ütles ta neile: Palvetage, et Issand oleks nii lahke, et saadaks oma rahvale toitu. 

Mooses palvetas ja ootas kannatlikult ja kindlalt jumalikku tahet. Ja vastuseks ja tasuks selle mehe usu 

eest langes manna alla, et rahuldada rahva vajadusi. Nii tegin ma selgeks, et olin kuulnud nende palveid ja 

et ma olen temaga koos. 

34 Nüüd olen ma oma rahvale öelnud, et taas kord tulevad nende peale külaskäigud, et valu rahva seas 

saab olema suur ja et leivast ei piisa rahva toitmiseks; et maa, mis on täna veel viljakas, muutub mõneks 

ajaks viljatuks ja et te näete igal pool valu, nälga ja korruptsiooni. Meeste ja naiste viletsad rongkäigud 

lähevad ukselt uksele, paludes armastuse kingitust. Karikas on väga kibe, aga kui te oskate palvetada, siis 

on teie laual leib ja te saate lohutust endale ja oma kaasinimestele. 

35 Palve ja armastuse tegevusega meelitate ligi hea vaimu, kes teid kaitseb. Kui te tahate tunda end 

Mulle väga lähedal, peate end vaimselt uuendama, siis võtan Ma teie lauas aukoha. Teil ei ole puudust 

vajadustest ja te tagate, et teie kaasinimesed jagavad sama armu. 

36 Kas teil ei ole piisavalt armastust, et kaitsta oma ligimest katsumuse tunnil? Nii nagu ma olen 

tulnud teie juurde, nii minge ka teie oma kaasinimeste juurde ja tehke nendega seda, mida ma olen teinud 

teiega. Ütlen teile veel kord, et väikese hulga töötajate kaudu, kes tõelise siirusega asuvad Minu Õpetust 

levitama, saab Minu Töö tuntuks ja jääb nende südamesse, kes hiljem on Minu pioneerid kõigis rahvastes. 

37 Teadus ei ole sinus juurdunud. Ma näen, et te olete tagasihoidlikud, ja seepärast olen ma teid 

valinud. Ma olen andnud teile oma Sõna, et te saaksite omale tõelist teadust, sest teadmised, mis inimestel 

on, ei suuda ravida kurjust, mis piinab inimkonda. See valgus, see teadus, mille üle inimesed nii uhked on, 

ei muuda südameid ega päästa hingi. 

38 Minu Sõna, mis praegu voolab ohtralt häälekandjate kaudu, ei kuule te pärast 1950. aastat enam 

sellisel kujul. Ainult need, kes tõelise varustusega vaimselt tõusevad, saavad Minu inspiratsiooni, ja kui 

nad räägivad Minu nimel, leiavad nad usku. Vaimne uuenemine ja vaimulikuks muutumine on see, mida 

teie missioon nõuab, et olla võimeline imet tegema. Iga kord, kui ma olen kasutanud teid haige inimese 

tervendamise vahendina, olen võtnud arvesse teie varustamist. Te ei pea alati liiga palju pingutama, et oma 

kaasinimesi selles tões veenda, sest te leiate, et paljud tunnevad usku esimesest hetkest peale ja teised 

tunnistavad alandlikult, et see oli Minu Sõna jumalik jõud, mis neid tervendas. 

39 Te peate keskenduma oma südame sisimas ja moodustama oma mõtete ühendamisel ühtse vaimu, 

nii et teie palve langeks nagu kristallselge vesi selle noore väikese puu jalge ette, mida te kasvatate. 

Põõsast saab siis võimas puu ja see annab teile rikkalikult vilja, millega saate end katsumuste ajal toita. 

40 Ärge muretsege sellepärast, et te ei saa Mind vastu võtta pidulikult ja suurejooneliselt või 

suurejooneliste tseremooniatega. Teie alandlikkus ja lihtsus on parim keskkond, mida te saate Minu 

avaldumiseks pakkuda. Ma tahan hingi, sest neid ma otsin; nende pärast ma tulin teinekord siia maailma ja 

andsin nende eest oma vere. 

41 Mina olin see, kes näitas koha ja tunni, kus ja millal Ma tol ajal inimesena tulin. Samuti määrasin 

kindlaks koha ja aja, mil ma kolmandal ajastul inimese juurde tulen. Kõik oli ette valmistatud täiusliku 

õigluse ja tarkusega. Uus maa pidi olema tunnistajaks Minu uuele tulemisele. Lääs pidi olema valgustatud 

Minu Kohaloleku hiilgusega. Kuula: Kaua aega tagasi elas teie riigi (Mehhiko) põhjaosas suur rahvaharu, 

kellest tuli välja prohvet, keda inspireeris Minu Valgus. Ta asus teele ja viis selle rahva kaunile maale, kus 

ta pidi asutama linna. Pidades silmas seda meeldivat lubadust, asusid need hõimud teele lootuses tõestada 

end selle armu vääriliseks. Nad läbisid põlismetsad, läbisid kõrbeid ja ronisid mägedesse. Mitte miski ei 

peatanud neid, ja kui nad kohtasid teel takistusi, aitas usk neil neid ületada, kuni nad jõudsid - nagu 
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iisraellased esimesel ajastul - tõotatud paika, mis kujutas endast Kaananit, iisraellaste tõotatud maad, 

maad, kus voolab piima ja mett. 

42 Mõistke, et ükski puu leht ei liigu ilma Minu tahteta ja miski ei ole Minu jumalike nõuannete ja 

plaanide suhtes võõras. 

43 See hõim, inspireerituna usust tõotusse, mis oli täitunud, ehitas oma linna ja pidas seal oma 

Jumalale algupärast jumalateenistust; ta ehitas oma kodud ja andis oma kuningriigile hiilguse, mis 

sarnanes Saalomoni kuningriigi hiilgusega. See maa oli tõotuste kohaselt heaolu ja õnne maa. Mees oli 

tugev, naine oli graatsiline ja õrn ning mõlemad olid ilusad. Kuid tuli aeg, mil see rahvas pidi tundma 

Kristuse, Tema Issanda nime ja tööd; hea sõnum tuli neile võõraste meeste suust, kes tulid üle ookeani ja 

keda nad olid juba näinud oma unenägudes. Väga suur oli nende missioon, kes tõid Minu õpetuse valguse 

nendele maadele. Aga tõesti, ma ütlen teile, väga vähesed teadsid, kuidas täita armastuse, halastuse ja 

inimlikkuse seadust, mida Minu õpetused soovitasid; sest enamuses lasid need inimesed end valitseda 

ahnusel, unustades kõik vennalikkuse põhimõtted, valades jõed kaupa süütut verd, et haarata kõik, mida 

nende silmad nägid. 

44 Vallutajad kukutasid selle rahva ebajumalaid, sundides neid teotama Jumalat, keda nad neile nii 

palju ebaõigluse ja julmusega ilmutasid. Kas need ebajumala kummardajad võiksid selliste ebainimlike 

tegude kaudu ära tunda Kristust, armastuse Jumalat, kes ei võta kellegi elu, vaid pigem annab oma elu, et 

päästa just see, kes teda on vigastanud? - Need hõimud langesid orjusse ja tugevama võimu alla, nii nagu 

Iisrael oli esimesel ajastul langenud vaaraode ja keisrite ikke alla. Need olid valu, kibeduse ja pisarate 

ajad, mis tabasid seda rahvast, ja siis, kui nende kaebused kõlasid taevas, tõmbasid nad enda peale Maarja, 

universumi heatahtliku Ema armastuse nagu lõpmatu headuse mantli. 

45 Oma tundlikkuse tõttu oli nende inimeste saatuseks kummardada Maarjat, sest kui nad seda 

jumalikku tõde tunnistasid ja armastasid, leidsid nad vaimse taevatrepi, mis viib hinged Minu juurde. 

46 Ja kes on need inimesed? - See on teie, kes pärast oma võitlusi ja pikka arenguteekonda on 

kogenud Kolmanda Ajastu saabumist koos Minu Teise tulemisega. 

47 See on Minu elav Sõna, mida te praegu kuulete, et te saaksite sellega hävitada igasuguse fanatismi 

ja ebajumalateenistuse, millega te oleksite võinud ümbritseda Minu nime. Ma õpetan teile 

jumalateenistust, mille kaudu te võite Mind vaimust vaimuni otsida. See rahvas saab väga suureks ja 

tugevaks vaimus, kui ta elab ja praktiseerib Jumala teenimist, mida ma talle õpetan. Siis on ta võimeline 

kaotama valet ja viima teistele maadele sõnumit vaimsuse ja valguse kohta, mida rahvad ootavad. 

48 See rahvas valmistub selleks lahinguks, milles Minu õiglus juhib ideoloogiate, usutunnistuste ja 

doktriinide suurt lahingut. Kõik on hämmastunud, kui kuulevad keset keeristormi rahulikku ja kindlat 

häält, mis on Minu jüngrite hääl, kes täidavad oma vaimse vendluse missiooni. 

49 Vahepeal mõistke, et seni, kuni inimesed ei saavuta täielikku vaimsust, vajavad nad materiaalseid 

kirikuid ja peavad panema oma silmade ette skulptuure või pilte, mis muudavad Minu kohaloleku neile 

tajutavaks. 

50 Inimeste spirituaalsuse või materialismi astet saab mõõta nende religioosse jumalateenistuse 

olemuse järgi. Materialist otsib Mind maistes asjades, ja kui ta ei saa Mind oma soovide kohaselt näha, siis 

kujutab ta Mind mingil viisil, et tal oleks tunne, et Ma olen tema ees. 

51 Igaüks, kes mõistab Mind kui Vaimu, tunneb Mind endas, väljaspool ennast ja kõiges, mis teda 

ümbritseb, sest ta on muutunud Minu enda templiks. 

52 Aeg-ajalt olen teinud teile üha enam ja enam arenenud ilmutusi, mida inimesed ei ole suutnud 

mõista, sest nad on loonud enda ümber üha rohkem ebajumalateenistusi. Sel Teisel ajal ütlesin Ma oma 

jüngritele: "Kas te näete, kui suur, majesteetlik ja uhke on Jeruusalemma tempel? Ja ometi ei jää ükski kivi 

sellest teise peale." Minu sõna läks täide, sest ma kustutasin oma õpetusega ära kogu ebajumalateenistuse 

ja rüvetamise, mis seal toimus. Ma lubasin ehitada selle uuesti üles "kolme päevaga", mis täitub just 

praegu, sel "Kolmandal ajal", mil ma ehitan inimeste südamesse uut templit, uut pühakoda, mis ehitatakse 

inimeste hinge kõige puhtamale alusele. 

53 Tunnistage Minu kui Isa halastust, kui näete - niipea kui ebajumalateenistuse altar variseb -, kuidas 

Minu Sõna juba ootab teid ja uus valgus valgustab teie teed, et mitte lasta teil pimedusse langeda. 
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54 Ärge olge üllatunud ega nördinud, kui ma ütlen teile, et kogu teie religioonide hiilgus, võim ja 

pomp peab kaduma ning et kui see juhtub, siis on juba kaetud vaimne laud, mille ääres armastuse ja tõe 

järele näljased rahvahulgad hakkavad sööma. 

55 Paljud inimesed - kui nad neid sõnu kuulevad - eitavad, et need on minu. Aga siis ma küsin neilt, 

miks nad on nördinud ja mida nad tegelikult kaitsevad? Nende elu? See on see, mida ma kaitsen. Minu 

seadus? Ma vaatan ka selle üle. 

56 Ärge kartke, sest keegi ei sure Minu asja kaitsmisel; ainult kurjus sureb, sest headus, tõde ja õiglus 

kestavad igavesti. 

57 Inimesed, millist häält te oma südame põhjas kuulete, millistele radadele see teid viib ja miks te 

seda küsite? Ma tean, miks te mind järgite: Sest te teate, et hääl, mida te kuulete, on teie Jumala hääl, keda 

te olete otsinud läbi aegade ja oma evolutsiooni mitmetes vormides. 

58 Te kõik teate, et see hääl, mis tungib teie olemuse põhjani, on teie Isa hääl, sest Ta kohtleb teid 

nagu lapsi, nagu väikeseid lapsi, kes on täiusliku armastusega. 

59 Ma näitan end teile kui armastavat Isa, kui alandlikku Isandat, kes ei ole kunagi ükskõikne teie 

kannatuste suhtes ning on alati järeleandlik ja halastav teie puuduste suhtes, sest te olete Minu silmis alati 

väikesed lapsed. 

60 Ma pean teile kohut mõistma, kui ma näen, kuidas olendid, kes on loodud nii suure armastusega ja 

määratud igaveseks eluks, otsivad kangekaelselt surma maa peal, hoolimata vaimsest elust ega omades 

soovi teada saada täiustusi, mida see eksistents teile pakub. 

61 Uurige Minu Sõna, et te mõistaksite, et selles on Minu Seadus ja et see on seega Kuninga Sõna, 

mida ei võeta kunagi tagasi. Samuti ei tohiks te taganeda teel, arvestades, et te kannate oma vaimus Minu 

Sõna, mis on Seadus, ja et teie keha on teie vaimule allutatud. Seepärast kuulake rohkem 

südametunnistuse häält, milles mina olen kohal, mitte liha häält. 

62 Minu Jumalik Sõna laskub hinge ja te tunnete end täis vaimset jõudu. Kui aga see sõna oleks vale, 

siis ei tunneks teie hing pärast selle kuulmist kunagi rahulolu ega tuleks te uuesti kokku, et oodata seda 

sellise sooviga, millega te seda praegu teete. 

63 Mina olen koidik, mis on kuulutanud inimestele uut aega, mil nende vaim näeb valgustatud teed, 

mis viib Minu juurde. Kas te teate, millisel astmel täiuslikkuse redelil te olete? Kas te teate, kas te olete 

vaimselt kõrgel või olete vajunud kurjuse valdkonda? Tõesti, ma ütlen teile, et keegi teist ei suuda sellele 

küsimusele rahuldavalt vastata. 

64 Ärge arvake, et teie hing peab kehastumise ja maa peal elamise ajal piirduma ainelise eksistentsi 

elamisega. Ei, te kõik peaksite teadma, et oma maapealsest viibimisest alates saate te juba vaimselt elada 

valguse piirkondades, kus on kuningriik, kus te kord igavesti elate. 

65 Hing säilitab end maa peal ainult nõrga toe kaudu, milleks on keha, mis teenib teda, et elada 

maailmas ja võtta vastu õpetusi või katsumusi, mida Isa saadab talle tema heaks. Ükskõik kui pikk ja kurb 

aeg maailmas lepitamiseks ka ei oleks, ei tohiks te seda kunagi pidada vanglaks. Kedagi ei ole surma 

mõistetud, vastupidi, ma ütlen teile, et teil kõigil on määratud elada. Iga olend sai elu alguses Loojalt 

suudluse, mis oli vastumürk kurjuse vastu ja kaitsevahend varitsuste vastu. 

66 Mina olen teie olemasolu põhjus, seepärast mõistke, et teie päritolu on heas. Kui teie minevik maa 

peal on olnud ebaaus, patune või kuidagi väljaspool Minu Seadust, siis laske nüüd oma südametunnistusel 

särada, tõuske uuele elule ja jätke maha tee, kus maiste naudingute kuritarvitamine viis teid pahede ja valu 

mõju alla. Otsige eeskuju, mille ma teile Jeesuse kaudu andsin, teie hinge jaoks helendavat teed, sest Minu 

sammud maa peal, Minu teod ja Minu Sõna olid täiuslik õpetus ja igavese elu sarnasus, mille ma 

pärandasin inimhingele päranduseks. 

67 Teid on võidetud Minu tervendava palsamiga ja Minu andestusega. Tunne Mind, oo väike laps, 

sest teadmised, mis sul Minust on, on veel väga väikesed. See, mida ma teile õpetuses räägin, ei ole kõik, 

mida ma pean teile avaldama. Tulge väsimatult Minu juurde ja Elu Raamat avatakse teie silme ees. 

68 Te olete juba Moosese ajal saanud Esimese Testamendi, Minu Seaduse ja Minu Kohaloleku. Te 

olete saanud ka Teise Testamendi Teisel ajastul, mille Kristus on jätnud inimestele oma Jumaliku Sõna 

kaudu. Nüüd saate te otse Minu Vaimult Kolmanda Testamendi, et te saaksite kolme ilmutuse 

ühendamisega Kolmanda Ajastu suurteks jüngriteks. 
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69 Inimesed, kui te kuulete Mind, siis te satute vaimustusse ja näete Minu kohalolekut vaimse näoga. 

See ei ole teie meeled, mis Mind selles näos näevad, ega ka teie kujutlusvõime ettekujutus: see on usk, 

millega te Mind kuulate, see on teie vaimustus ja ülestõusmine sel hetkel. Siin tunnete te Minu rahu; kuid 

kui lähedal on teile need, kes põhjustavad valu. Nad on võimuhimulised, kes võidu saavutamiseks ei 

kõhkle oma kaasinimeste tapmist. Valmistage endid võitluseks, et need varsti õpiksid, et nad ei peaks 

püüdlema kõrgete ametikohtade järele, mis toetuvad valedel alustel, sest jumalik õiglus hävitab kõik tühja. 

70 Haiged inimesed, tulge minu juurde, ma tervendan teid. Andke näljastele teada, et ma ootan teda. 

Mõrvar, kelle soontes voolab viha, tulge Minu juurde, sest Ma muudan tema pimeduse valguseks ja tema 

kibeduse heaoluks. Tulge kõik Mind kuulama ja valmistage oma hinge ette, sest pärast 1950. aastat algab 

Valguse valitsemise hiilgus. Täna olete te vaevalt seemned, homme olete taimed ja lõpuks kannate 

armastuse vilju. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U  126 

85 

Juhend 126  
(välja kuulutatud 1944) 

1 Kellelt tuleb hääl, mis tungib sinu südame põhjani? Kuhu see teid viib ja miks te selle järele 

igatsete? - Te otsite seda, sest selles leiate Tema kohalolu, kes on järjekindlalt inimesi otsinud. Ja kuna teie 

vaimul on vajadus kummardada oma Jumalat, kui ta tunneb Teda lähedal, ei taha ta enam Temast 

eralduda. 

2 Mitmel moel tulevad inimesed Mind otsima. See on erinevad religioossed kogukonnad, mis 

eksisteerivad maa peal, ja neis tunnevad Mind kõige lähemal need, kellel on suurem vaimsus, need, kes 

külvavad oma tegevuses armastust. 

3 Minu hääl on Isa hääl, sest see hellitab teid. Minu sõna on Meistri sõna, sest see õpetab teid. Ma 

pean teid imikuteks ja lapsjüngriteks ja seepärast annan teile oma hoole. 

4 Ma tean, et see vorm, milles ma teiega suhtlen, see sõna, mida ma teile praegu annan, saab olema 

paljude poolt vastuseis ja eitamine. Aga ma tean ka, et pärast seda mõistetakse ja usutakse. Siis hakkab 

Minu valgus inimeste südames säravalt särama. See aeg saab olema inimkonna jaoks nagu uus päev. Kuid 

mitte sellepärast, et Jumalik Valgus paistab senisest suurema intensiivsusega, sest see on muutumatu. 

Põhjuseks on see, et teie vaimu silmad avanevad ja tungivad tõe sisse. 

5 Täna kohtan ma inimkonda, mis on vaimselt nõrgenenud, sest ta on kuritarvitanud vaba tahte 

annet. Ma kavandasin õigluse, armastuse, halastuse ja headuse tee. Inimene on loonud teise näilise 

valguse, mis on viinud ta hävingusse. 

6 Kui Ma tulen uuesti, näitab Minu Sõna teile just seda teed, mida te ei tahtnud minna, ja oleks 

ebaõiglane ja ebamõistlik, kui keegi ütleks, et see õpetus teeb teid segadusse või apaatiliseks. 

7 Minu valgus paistab lõpmatusest hingedesse ja paneb teid selgemalt tundma teie loodud teid - kas 

liikuda minust eemale või otsida mind. Liigu Minu poole, täiusliku poole. Ainult need, kes tõusevad mäe 

tippu, saavad teada, kui palju neil on jäänud alla, kui palju nad on teinud edusamme ja kui palju nad on 

vabanenud. Kas sa arvad, inimkond, et ma - kuna sa oled nii madalale vajunud - ei otsi sind ja ei päästa 

sind oma patust? siin on teil Minu kohalolek, Ma tervendan teie haavad ja kuivatan teie pisarad, lohutan 

teid teie raskustes ja olen teiega koos teie üksinduses. Ma vestlen teie vaimuga, et panna teid tundma Minu 

jumalikku suudlust. 

8 Minu armastus tõmbab sohust välja need, kes sohu on langenud, ja päästab nad, sest ka nemad 

tulid välja jumalikust emakast, et täita armastuse missiooni. 

9 Mõistke, et iga kord, kui te satute eksitusse, otsite surma, mõistmata, et teid on loodud elama. Te 

jooksete kannatuste karika järele, kuigi ma olen külvanud teie eksistentsi suurte rõõmude ja tõelise 

õndsusega. 

10 Vaadake, inimesed, kui erinev on Minu õiglus sellest, mida te kujutate ette, kui te arvate, et Minu 

Valitseja varras langeb teie peale, et teid hävitada, sest te ei kuuletunud Minu Seadustele. Ma olen 

kutsunud neid, kes on ennast kõige rohkem määrinud, et anda neile ilusaid ülesandeid ja üllasusi, mis 

muudavad nad teiste seas vääriliseks ja päästavad nad oma vigadest. Seda õnnistatud tööd tuleb tunnustada 

tegude kaudu, ja selleks, et te saaksite olla nende seas, kes on teistele eeskujuks, peate te end vaimselt ette 

valmistama. 

11 Ma panen oma Sõna, mis on seadus, õpetus ja seeme, teie vaimusse, mitte teie "lihasse". Vaim on 

haldur, vastutav. Kui te seda Sõna seal hoiate, siis see ei jää tühjaks, see ei kannata korruptsiooni. 

12 Mina olen koidik, mis hakkab sel ajal paistma, ja te olete üks esimesi, kes selle koidiku ajal ärkab. 

See ei ole uus valgus, see on sama valgus, mis on alati valgustanud teie südametunnistust. Hääl, mis ütleb 

teile täna: "Tõuse minu juurde vaimustuse kaudu", on sama hääl, mis kunagi ütles teile: "Jääge kindlaks 

headuses ja te saate päästetud", ja mis ütles teile: "Armastage üksteist". See vaimne tee, millest ma nüüd 

teile räägin, on sama tee, mille ma Jakkobile kaugetel päevadel teatavaks tegin, kui ma talle ilmutasin 

täiuslikkuse redelit. Seal seisab iga hinge ees see taevatrepp kui tee, mis kutsub teid ülespoole. Teie 

lähtepunkt on see inimeste maailm, kuid allpool on veel kuristikud, mida ma siiski ei loonud. Ülespoole on 

lõpmatult palju astmeid nagu mägi, mis viib spiritualiseerumise tippu. 

13 Kes vaevalt, et on esimesel astmel? Kes kuristiku pimeduses? Kes on kõige kõrgemal tasemel? - 

Need on saladused, mida teab ainult Minu õiglus. 
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14 Ma saadan teid tasasele maale, orgu, et te alustaksite seal oma rändamist ja näitan teile horisondil 

mägesid, kuhu peate ronima. 

15 Vaadake, kuidas see õpetus on teie hingele kasulik, sest kui keha aine läheneb iga päevaga pisut 

rohkem maapeale, siis hing seevastu läheneb üha enam ja enam igavikule. 

16 Keha on alus, milles hing puhkab seni, kuni ta elab maa peal. Miks lasta tal (kehal) muutuda 

ahelaks, mis aheldab, või vangikongiks, mis paneb vangi? Miks lubada, et see oleks teie elu roolis? Kas on 

õige, et pime mees juhatab seda, kelle silmad näevad? 

17 Mina olen see, kes teeb teile elu kõigis selle etappides teatavaks. See teenib nii keha kui ka hinge 

säilitamist. See, kes täidab vaimu ja inimese seadusi, on pühendanud kogu oma elu Loojale. 

18 Ma olen teie eelkäija, kui te olete jõudmas vaimsesse koju. Ma lähen alati enne teid. Teie hing ei 

tohi kunagi langeda tegevusetusse, vaid peab alati püüdma astuda veel ühe sammu vaimse arengu teel, mis 

on täiuslikkus. 

19 Ärge rahulduge sellega, et ütlete: "Ma usun Issandasse". 

- näidake oma usku sellesse, mida teete. Ärge öelge lihtsalt sõnadega: "Ma armastan Isa" - pange end 

proovile, et teada saada, kas te tõesti armastate Mind. 

20 Ma olen teiega rääkinud ja Minu Sõna on võidmine. Ma olen teid seega kutsunud õpetajateks. 

21 Miks teevad inimesed üha enam ja enam valearusaamu Minust, kuigi inimaju on uute 

edusammudega valgustatud? - Kuna nad on hoolsalt kasvatanud ainult teaduse puud, on nad hooletusse 

jätnud hinge täiuslikkuse. 

22 Kord ütlesin ma teile: "Vaata ja palveta, et sa ei satuks kiusatusse." Kuid isegi palve, mis on keel, 

mida Vaim kasutab, et rääkida oma Issandaga, on unustatud. See on keel, mida selle aja inimesed ei tunne. 

23 Kui nad tunnevad vajadust palvetada, ei leia nad sõnu, et end Mulle väljendada. Kuid ma saan 

suurepäraselt aru, mida kõik küsivad, ilma et oleks vaja sõnu või isegi mõtteid. Aga kui Minu Vaim neile 

vastab, ei mõista nad Mind, sest nad ei ole end ette valmistanud. Siis on nende Meistri hääl, mis peaks 

neile tuttav olema, neile tundmatu. 

24 Kui palve, mida Ma olen inimkonnale õpetanud, oleks rakendatud puhta südamega, oleksid 

inimesed põlvest põlve saavutanud iga kord kõrgema vaimsuse, et kuulda Minu häält. Siis nende vaimne 

ühendus Jumalaga teeniks neid sel ajal, et luua armastavam, õiglasem ja tõelisem maailm kui see, mille 

nad on oma materialismiga loonud. 

25 Miks olete uskunud, et spiritism (spiritualiseerimise õpetus) on midagi, mis on vastuolus teie 

materiaalse elu avanemisega? Millal ma olen teie teadust hukka mõistnud, kui seda on rakendatud 

inimkonna hüvanguks? Kui keegi julges seda öelda, ei oleks ta oma Isa suhtes õiglane. 

26 Vaimastumise kaudu saavutab inimene kõrgema taseme, mis võimaldab inimesel saada ideid, mis 

ületavad seda, mida tema mõistus suudab ette kujutada, ja omada võimu materiaalse üle. 

27 Mõelge korraks: kui hinge vaimne kõrgendamine viiakse ellu selle materiaalse looduse uurimisel, 

mida loodus teile esitab, või mõne muu inimliku eesmärgi saavutamisel, siis võite ette kujutada, milliseid 

vilju te võiksite korjata, kui teie avastused ei oleks seotud ainult intellektiga tehtavate uuringutega, vaid 

kui te osaleksite ka vaimsel ilmutusel, mida Tema, kes on kõik loonud, teile annaks. 

28 Vaadake ja palvetage, ütlen ma teile veel kord, et te õpiksite tundma Minu häält, et Minu 

inspiratsioon jõuaks teie juurde ja te saaksite sellest aru, sest mul on veel palju õppetunde, mida ma pean 

teile andma. 

29 Ma päästan teid teie laevahukust. Ma olen majakas, mis paistab pimeduses. Otsige Mind, usaldage 

Mind ja Ma aitan teil muuta teie elu rahu, vooruse ja vaimse tõusu maailmaks. 

30 Jagage minuga rõõmu, mis täidab Minu Vaimu iga kord, kui te istutate ühe puu, mis annab 

inimestele varju. Praegusel 1944. aastal avas seitse kogunemiskohta oma uksed, mis esindavad Roque 

Rojase poolt 1866. aastal asutatud seitset kogunemiskohta. Aga kui need esimesed olid lõhestunud ja ei 

osanud üksteisega harmoonias elada, siis teie peaksite teisest küljest täitma oma missiooni kuulekalt ja 

vennalikult. Võtke eeskujuks kuues kohtumispaik, kust te välja tulite, ja jääge Minu käskudele truuks. 

Tehke seitsmest üks kaitsevarjutus ja andke kõigile samu vilju. Enne kui teie südamed võtavad vande, et 

järgida Mind, panen teid proovile, puhastan teid ja tugevdan teid, nii et teie otsus on murdumatu ja teie 

südametunnistus ütleb teile, et see vanne on kirjutatud Uue Testamendi laeka ees. 
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31 Leping, mille te minuga sõlmite, ei ole maapealne kohustus, see on vaimne missioon, mille te olete 

valmis vastu võtma oma Isalt - sellelt, kes on loonud kõik loodu. Ma näitan teile, kuidas täita oma vaimset 

missiooni. Kuid ma kutsun teid ka tungivalt üles täitma iga kohustust ja lubadust, mida te inimlikes 

küsimustes annate, et teid tuntaks teie vaimu tõepärasuse ja südame siiruse järgi. Olgu teie "jah" alati "jah" 

ja teie "ei" alati "ei". Siis usaldatakse teile, et te peate oma resolutsioone kindlalt kinni. Ärge kunagi 

murdke püha lepingut, näiteks abielu, vanemluse ja sõpruse lepingut. 

32 Kui inimlike kohustuste ja lubaduste eitamine toob kaasa nii suuri kannatusi, siis mis juhtub, kui te 

pöörate selja vaimsele missioonile, millele te olete pühendunud oma Issandale? On tõsi, et Minu Asi 

nõuab loobumisi ja ohvreid, kuid samal ajal ütlen teile, et see on ideaal, mis ei tee kunagi pettumust 

sellele, kes seda taotleb. Kes iganes jõuab eesmärgini, saavutab surematuse. Nüüd ma ütlen teile: Uurige 

põhjalikult Minu Sõna, et te ei moodustaks maa peal eraldunud gruppi. Saavutage selline mõistmise ja 

varustatuse tase, mis võimaldab teil elada vaimselt koos kõigiga, mitte eraldi. Minu õpetus ei taha külvata 

lahkhelisid. 

33 Läheneb aeg, mil tõde, mõistus ja valgus võidavad võimu, vägivalla ja hirmu üle. Aga millal 

suudab inimene, nagu Kristus, öelda: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast", ja mõistab, et maapealsed 

hüved on mööduvad - ilma, et ta kaotaks midagi sellest, mis on loodud, ja ta kasutab kõike õiges mõõdus. 

Mõistke, et tõeline võim on vaimses, et maapealne võim, selle edevus, hiilgus ja teaduse hiilgus, ükskõik 

kui kaua selle valitsemine ka kestaks, alistub igaviku ees. 

34 Inimkond on oma vale suuruse poole püüdlemisel kannatanud palju pettumusi ja tõesti, ma ütlen 

teile, ta kannatab veel suuremaid pettumusi. Mis juhtub inimestega, kui nende südametunnistus - mis on 

nende kohtumõistja - neid äratab ja nad oma tegude üle järele mõtlevad? Nende valu saab olema julm, 

nende kahetsus suur ja siis on nende reaktsiooniks otsida vaimset teed oma üleastumiste heastamiseks. 

Seda aega iseloomustab religioosne ekstravagantsus, mis jõuab fanatismi kõrgeimale tasemele. Sellele 

järgneb võitlus ja "lahingud" religioossete kogukondade ja sektide vahel. Teie aga peaksite valvsad olema 

ja mitte ootama, kuni see lahingumüra teid ehmatab, sest siis te ei tea, kus on teie võitlusrelvad. Vaadake, 

kuidas ma praegu suurendan nende kogunemiskohtade arvu - mida ma sümboolselt nimetan "puudeks" -, 

nii et nende oksad võivad levida ja pakkuda oma vilju. 

35 Ma ehitan praegu Püha Vaimu templit. Aga kui see on ehitatud, siis ei ole enam 

kogunemiskodusid, kirikuid ja palverännakukohti või on need kaotanud oma olemasolu, koos oma 

religioossete sümbolite, riituste ja traditsioonidega. Siis tunnete te Minu suurust ja Minu kohalolekut, 

tunnete kirikuna ära universumi ja jumalateenistusena armastuse oma ligimese vastu. Emake Looduse 

rinnast tulevad uued teadmised, mis teevad teie teadusest õitsengu tee, sest südametunnistus - mis on 

Jumala hääl - suunab selle õigele teele. 

36 Aju ei ole enam maailma peremees, vaid vaimu kaastöötaja, kes juhib ja valgustab seda. 

37 Neil aegadel, mil armastus ja halastus on inimeste südamest kadunud, ütleb Isa teile: Olge 

rahulikud ja ärge muretsege. 

38 Ma olen teid alati proovile pannud, ja veelgi enam praegusel ajal. Te olete endalt küsinud, mis on 

teie valu põhjus. Sa tõstad oma vaimu üles, et rääkida Minuga ja öelda Mulle: "Minu kannatused on 

suuremad kui mu kaasinimeste omad." Ei, Minu lapsed, sõda koos kõigi selle tagajärgedega ei ole jõudnud 

teie rahvuseni. Teised kannatavad rohkem kui teie. Kui tunnete valu, siis selle põhjuseks on see, et kannate 

suure vastutuse koormat ja tunnete teiste valu. Kui te nende eest kannatate, siis olge õnnistatud, sest teie 

töö kannab head vilja. Töötage inimeste seas ja Minu Sõna julgustab teid igal ajal. 

39 Te tunnete, et kohtunik on teile sel ajal väga lähedal ja igaüks on valmis andma aru oma tööst. Te 

lähete sisemisele kogunemisele, uurite oma südant ja ootate, et teie südametunnistuse hääl näitaks teile teie 

vigu. Aga ma ütlen teile: Ma olen näinud, et te olete oma töödesse oma meelt ja südant pannud, et te olete 

mõnikord teinud rohkem kui oma kohustusi ja läinud ohvrini, et täita Minu juhiseid. Selle eest ma õnnistan 

teid, kuid tegelikult ei ole ma palunud teil ohvreid tuua. On töid, mida ma teen teie eest, sest need ületavad 

teie võimeid. Sa peaksid ainult palvetama ja usaldama. 

40 Täna, kui ma teen ennast inimestele teatavaks, leian, et nad ise ja nende kombed on muutunud ning 

selleks, et mind mõista ja mind järgida, peavad nad rohkem pingutama. Patt on mitmekordistunud ja 

keskkond on reostunud. Halvad mõjud levivad ja tekitavad segadust, pimestavad meelt ja südant ning selle 

atmosfääri keskel püüab "Iisraeli rahvas" saavutada oma vabastust ja aidata inimkonda. Teie teened on 
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suuremad, kui te töötate kannatlikult ja alandlikult Minu Töö heaks ning ületate rasked elutingimused, 

mille all kannatate. 

41 Kui tunnete end valmisolekut, et rääkida Minu õpetusest, siis tehke seda. Kui te ei ole veel selgust 

saanud ja teie sõnal ei ole veenvat jõudu, võtke rohkem aega. Jätkake Minu kuulamist, kuni olete Minu 

õpetuse enda omaks võtnud. 

42 Kui palju on neid, kes - kuigi nad on kuulnud Minu Sõna, mis on antud inimliku mõistmisorgani 

kaudu - ei ole Mind uskunud ega veendunud! Kui paljud kahtlevad veel, kui te ei valmistu selleks! Maailm 

tuleb teie juurde oma relvadega, oma teooriatega, ja kui te ei ole selleks valmis, siis muutute nõrgaks. Nad 

küsitlevad teid halastamatult, nad küsitlevad teid selle kohta, kuidas te olete saanud ilmutuse Minu 

tulekust, kuidas te olete saanud Minu õpetuse, ja te vastate nende igale küsimusele. Sa pead olema 

heatahtlik ja järeleandlik, sa pead püüdma kõige lihtsamalt selgitada Minu Sõna tõde, et nad mõistaksid 

selle tähendust, ja sa pead neid aitama, et nad leiaksid valgustuse. 

43 Ma jätan oma rahu teie keskele, nautige seda, rõõmustage selle üle nii palju kui teie elu võimaldab, 

sest rahuriik ei ole veel inimeste juurde laskunud; ometi olen toonud teile vastumürgi igale kurjusele ja 

luban teile, täites oma möödunud aegade Sõna, et rahu tõuseb nagu särav koidik ja valgustab teie hinge 

ning et sellest valuaegadest ei jää jälgi. 

44 Juba läheneb aeg, mil uued põlvkonnad, täis jumalikku heatahtlikkust, asustavad maa, tuues kaasa 

pühitsetud missiooni. Siis saab tõeks Minu Sõna, mis ütleb teile: "Viimane on esimene ja esimene on 

viimane." Igaüks täitku oma missiooni oma eluajal, sest te ei tea, kas ma annan teile võimaluse naasta rahu 

ajal. 

45 Tunne Minu lohutust, inimkond. Elage Minus ja te ei karda katsumuste karmust. 

46 Maarja, sinu eestpalve, õnnistagu sind. Ma õnnistan ka teid. 

47 Kristlus unustab sageli Jeesuse vaimsed teod, sest annab suuremat tähtsust mõnele tema 

materiaalsele teole. Näiteks ajab see segamini Tema inimliku vaesuse Tema alandlikkusega ja Tema 

füüsilise valu Tema tõelise vaimse kannatusega. Ja ta arvab, et Tema füüsiline veri on see, mis pesi ära 

maailma patud, unustades, et tõeline veri, mis on igavene elu hingele, on Tema Sõna olemus. 

48 Meister ütleb teile: Kui sellel kehal oleks olnud põhjust igavesti teie keskel elada, oleks Isa 

kaitsnud seda oma hukkamõistjate eest; või kui see oleks pärast surma olnud kuidagi kasulik teie 

päästmiseks, oleks Ta selle teile jätnud. Aga pärast seda, kui tema ülesanne sellel ristil oli lõppenud, ei 

saanud teie silmad teda enam näha, et te võiksite otsida Jumalikult Meistrilt seda, mida te pidite temalt 

võtma: Tema sõna, Tema teod, Tema alandlikkus ja kõik Tema näited täiuslikust armastusest. 

49 Pärast seda, kui see inimlik vorm oli maa pealt kadunud, jäi teadvusse ainult "Sõna" jumalikku 

olemust, mis rääkis Jeesuse poolt. See on see, mida te peaksite igatsema: selle elu- ja armastussõnumi 

olemust, selle vaimset tähendust. 

50 Hoiduge oma Isa kummardamisest materiaalsete kummardamisvormide kaudu, et õppida Teda otse 

vaimuga armastama. 

51 Kui keegi küsis Jeesuselt: "Kas sa oled kuningas?", vastas Meister: "Sellepärast ma tulin." Kuid 

kõik kahtlesid - arvestades tema riiete viletsust -, et ta võiks olla kuningas. Keegi ei kahtlustanud selle 

mehe tagasihoidlikkuse taga Tema majesteetlikkust, kes rääkis, ega keegi kahtlustanud selle sõna 

sügavuses lubadust rahu, armastuse, õnne ja õigluse kuningriigist. 

52 Inimese pilk on alati seotud välise vaatega. See ei tungi sügavamale ja sealt tulevad inimeste 

ebaõiglased ja valed tõlgendused. 

53 Kas te teate, et Jeesust küsitleti, solvati ja isegi lükati täielikult tagasi? Kas te teate, et isegi Tema 

enda jüngrid ei osanud öelda, kes Ta oli, kui neilt küsiti? Samamoodi imestab maailm sel ajal, kes on see, 

kes teiega rääkis, ja paljud eitavad, et see oli Kristus, kes teiega suhtles. Siis on mõned Minu jüngrid 

segaduses ja mõtlevad, kes nendega rääkis, kas Isa, Sõna või Püha Vaim. Sellele ütlen ma teile, et nii nagu 

tõde on üks, nii on ka Jumalik Olemus üks, mille ma olen teile andnud läbi aegade, nimetage seda siis 

seaduseks, õpetuseks või ilmutuseks. 

54 Kes on armastanud seda tõde ja järginud seda valgust, on armastanud oma Isa ja järginud Teda. 

55 Vaimselt meelestatud jünger peaks alati otsima Minu teoste olemust, et ta avastaks tõe Minu 

jumalikest sõnumitest. Siis saate kogeda, kui lihtne on avastada kõige selle sügavam tähendus, mida 

mõned varjavad saladusesse ja teised teevad oma teoloogiliste dogmadega keeruliseks. 
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56 Spiritualiseerimine tähendab lihtsust. Miks siis keerutada seda, mis on nii lihtne, selge ja 

läbipaistev nagu valgus? 

57 Sel ajal olete läinud otsima Minu Sõna, et kustutada selles oma janu õigluse ja armastuse järele. Te 

kuulate Mind kui head jüngrid ja vaatate tähelepanelikult, kuidas Õpetuste Raamatu leheküljed mööduvad 

teie eest. Te olete väljavalitud, ärge olge üllatunud, kui ma teile neid õpetusi annan. Kuid te ei ole ainsad 

soosikud. Oma võrdsuse ja armastuse töös olen andnud kõigile hingedele väärtuslikke omadusi. Teie, kes 

te olete varem kutsutud, ärge arvake, et te olete paremad. Valmistage end ainult sisemiselt ette, et te 

saaksite täita oma ülesannet ja et teie kaasinimesed mõistaksid teid ning nad saaksid teid järgida. 

58 Te olete alati otsinud Mind, et tänada Mind hüvede eest, mida Ma teile annan. Ja Minu Vaim, keda 

te ei suuda näha, on see, kes kõneleb teile selgesõnaliselt selles praeguses vormis. Ma ei luba oma 

häälekandjatel valetada. Ma annan ennast tunda nende südametunnistuses ja nad teavad rahu kaudu, mida 

nende südamed tunnevad, et nende töö on meelepärane. 

59 Ma täidan teie soovi areneda. Ma asetan teid kõiki tee algusesse, et te saaksite alustada päevatööd. 

60 Mõistke, et Minu kolmanda tuleku põhjus on Minu armastus inimkonna vastu. Ma olen tulnud 

Vaimus, et täita oma tõotust. 

61 Ütlesin teile kord: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa". Ma andsin tunnistust endast. Praegusel ajal 

selgitan Ma oma Vaimu valgusega seda, mis oli inimkonnale saladus. Ma valgustan teid, et te ühendaksite 

ühte raamatusse Jehoova käsud, Jeesuse Sõna ja need ilmutused, mida Minu Püha Vaim teile sel ajal teeb, 

ja te kinnitate, et ma olen tulnud teie juurde, et anda tunnistust Minu Tõestusest Kolme Aja jooksul. 

62 Minu Sõna varasematest aegadest ei ole õigesti tõlgendatud, kuid seeme on hingedes ja seal ma 

kasvatan seda. 

63 Iisrael saab rääkida oma Jumalaga kõrgel vaimsel tasandil. Tulge Minu juurde ja kui teil on 

kahtlusi, siis küsige. Minu Tahe oli, et te jääksite Minuga pidevasse osadusse, kuid te olete sattunud 

vaimustusse või fanatismi oma vaimustumise soovis. Aga Minu tahe on, et te mõistaksite Minu Sõna, mis 

soovitab lihtsust ja puhtust kõigis teie tegudes. 

64 Täna tulete Mind kuulama vähesel arvul, kuid vaimne leegion, mis koguneb Minu ümber nendel 

ilmumistel, on mõõtmatu. Minu Sõna on nagu puhastav vesi, mis puhastab kõik. Ma juhendan teid, et te 

tunneksite oma vastutust ja ei ütleks hiljem mulle: "Ma ei teadnud, mida ma tegin, mul puudus 

valgustatus, mu vanemad ei andnud mulle nõu, minu kodu oli ebakõla koht." - Ma olen näinud, et lapsed 

hindavad oma vanemaid valesti, et vanemad ei anna oma lastele head eeskuju, et vennad ja õed võitlevad 

omavahel, ja seepärast palun ma teid: Millal te omavahel ühinete? Ma olen alati saatnud teid maa peale 

vooruslikke olendeid, et nad annaksid teile nõu ja innustaksid teid vaimse arengu suunas teie maailmas. 

65 Kui te olete abikaasad, siis olge teadlikud, et abielus ühinenud abikaasad peaksid tegema oma 

kodust templi, et nad saaksid seal oma lapsi hooldada ja kasvatada. Ärge jätke neile kurba pärandit. Igaüks 

leiab oma elu jooksul õiglase tasu oma tegude eest. 

66 Nii nagu te püüate meeldida sõbrale, nii püüdke ka Minule meeldida. Paluge, paluge, ja ma annan 

teile. Ma lõin teid oma Vaimu rõõmuks, ja mulle valmistab rahulolu, kui ma annan teile seda, mis aitab teil 

areneda. 

67 Kiusatus sisendab sinusse vihkamist ja inimene, kes on loomult nõrk, tekitab oma kaasinimeste 

südames hävitavat kahju. Aga ma küsin teilt, mis õigus teil on hävitada seda, mida ma olen loonud? Miks 

te tapate usu, miks te mõistate kohut? Inimkond ei tee praegu Minule meelepäraseid tegusid, kuid Minu 

Vaimu valgus paistab ja valmistab teid ette võitlema kurjuse vastu. Ma palun teil visata ära kõik, mis on 

kahjulik, kõik, mis paneb teid oma arengus maha jääma. 

68 Tugevdage end koos minuga. Toitke endid Minu Sõnaga, et te ei jääks kunagi nälga. Täna on teil 

pidu Minu laua ääres, te naudite Minu leiba ja mäletate igavesti, et Meister istus oma jüngrid oma laua 

äärde, rääkis nendega ja toitis neid igavesti. Ma olen teile öelnud, et alati, kui te kutsute Mind puhta 

südamega, olen ma teiega. Ma olen kuulnud teie palvet ja seepärast olen ma siia tulnud. Vaadake mind usu 

silmadega, mille ma olen valmistanud. Ma olen teie ees ja olen teinud teid oma kohaloleku vääriliseks. 

Tunnetage Mind Minu Sõna tõe järgi. See on see emakas, millest te olite end välja võtnud. Aga kui 

maailm teid Minust eemale pöörab, peate te tegema jõupingutusi, et tagasi tulla, ja see armastav Süda on 

alati avatud teid vastu võtma. 
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69 Nii nagu Ma tulin teie juurde Teisel ajastul inimkonnaga ühinemise märgiks ja siis pöördusin 

tagasi Isa juurde, olen Ma täna tulnud mõneks ajaks; kuid Minu universaalne kiir jääb 1950. aastal tagasi. 

Seepärast olen ma teile öelnud, et pärast seda aastat ei ole teil enam seda ilmingut. Siis ühendute minuga 

vaimust vaimule ja Minu arm laskub teie südamesse. Saabub päev, mil te tunnete end Mulle väga lähedal, 

teie, Minu rahva lihtsad südamed. Teenige Mind, teenides oma kaasinimesi. Muutuge arstideks, ja kui teie 

armastuse töö eest makstakse naeratusega, siis olete rahul. Ma kirjutan teie teosed üles edaspidi. 

70 Armastage Maarjat, teie armastavat Ema, otsige teda vaimselt. Ära pane pilti enda ette, et tunda 

teda enda lähedal. Ta on Jehoova emalik armastus, mida te olete näinud igal ajal avalduvat. Ta on teie 

Jumalik Advokaat. Armastage teda, et ma saaksin talle taas öelda: "Ema, see on sinu Poeg! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 127  
(välja kuulutatud 1. jaanuaril 1945) 

1 Sulgege oma füüsilised silmad selle ilmutuse ajal, sest see on teie vaim, millega ma tahan rääkida. 

2 Ma lubasin teile, et tulen tagasi, ja nii ei saanud ma teisiti, kui olin kohal sellel vaimsel kohtumisel 

teiega. 

3 Olge rahulikud, et te kuulaksite Mind tähelepanelikult ja lubaksite Minu Sõna tüüril oma hinge 

kujundada. 

4 Te olete palju rännanud otsides kohta, mis võiks teile rahu anda, kuid ei ole seda leidnud; ja kui te 

esimest korda tulite nendesse tagasihoidlikesse koosolekuruumidesse, et kuulata Minu Sõna, ei kujutanud 

te ette, et leiate neis - vaestes ja lihtsates - ruumides rahu, mida te nii väga igatsesite. 

5 Ma tahan teid armastuse kaudu enda poole võita. Seepärast annan ma teile selle õpetuse, et te selle 

kaudu õpetaksite oma kaasinimesi, rändajaid, rändajaid, sama hoole ja armastusega, millega ma teid vastu 

võtsin. 

6 Inimene ei ela ainult leivast, sest tema sees on nälg ja janu, mis ei tule kehast, ja nende 

rahuldamiseks tuleb otsida vaimset vett ja leiba. Kuid on vaja, et valu teid vaevaks, et te mõistaksite Minu 

õpetusi. 

7 Mõned küsivad Minult: "Issand, kas inimlik armastus on Sinu ees ehk vastuvõetamatu ja 

põlastusväärne ja kas Sa kiidad heaks ainult vaimse armastuse?" 

8 Ei, inimesed. On tõsi, et kõige kõrgemad ja puhtamad armastuse tunded kuuluvad vaimule, kuid 

ma panin ka inimkehasse südame, et see võiks armastada, ja ma andsin talle tunded, et ta nende kaudu 

võiks armastada kõike, mis teda ümbritseb. 

9 Ma usaldasin inimelu vaimsetele olenditele, et nad elaksid maa peal, ja kui nad on seal, peaksid 

nad tõestama oma armastust Minu vastu. Selleks jagasin inimesed kahte ossa ja andsin ühele tugevama ja 

teisele nõrgema iseloomu. Need osad olid mees ja naine. Ainult üheskoos võisid mõlemad olendid olla 

tugevad ja õnnelikud, ja selleks loodi abielu. Inimlik armastus on Minu poolt õnnistatud, kui see on 

ajendatud vaimu armastusest. 

10 Armastus, mille juured on ainult füüsilises, on omane mõttetutele olenditele, sest neil puudub 

südametunnistus, mis valgustaks nende teed. Lisaks ütlen ma teile, et headest liitudest tulevad alati head 

viljad ja et valguse vaimud kehastuvad neis. 

11 Nüüd on aeg, et te puhastaksite oma seemne, oo inimesed, et te saaksite moodustada vaimselt ja 

füüsiliselt tugeva perekonna. Mõistke Mind, Minu lapsed, et te saaksite Minu tahet õigesti tõlgendada, sest 

aasta 1950 on juba lähenemas ja te ei tohi unustada, et see on aasta, mille Ma olen määranud viimaseks 

Minu ilmutuseks. Ma tahan, et te oleksite sel päeval valmis, sest ainult need, kes on selle ettevalmistuse 

saavutanud, suudavad oma positsioonidel kindlalt püsida. Need on need, kes tulevikus tõelist tunnistust 

Minust annavad. 

12 Pidage meeles, et ainult need, kes on suutnud end vaimseks muuta, saavad Minu tööd teatavaks 

teha; sest need, kes ei ole valmistunud uueks ühinemisvormiks - kuidas võiks neil olla vajalikku 

inspiratsiooni, et võtta vastu Minu mõtteid ja anda edasi Minu sõnumeid? 

13 Ma tahan, et te kõik teeksite seda edu, et teie tunnistus oleks inimkonna hüvanguks. Vaata, kui 

ühed mõtleksid ühtmoodi ja teised teistmoodi, siis nad ainult ajaksid inimesi segadusse. 

14 Selle Sõna olemus ei ole kunagi muutunud alates selle avaldumise algusest, kui ma Damiana 

Oviedo kaudu teiega rääkisin. Minu õpetuse tähendus on olnud sama. 

15 Aga kus on nende sõnade sisu? Mis nendega juhtus? Varjatud on nende jumalike sõnumite 

kirjutised, mis olid esimesed sellel ajal, mil Minu Sõna nii rohkesti teie seas levitati. On vaja, et need 

õpetused tuleksid päevavalgele, et homme saaksite tunnistada, kuidas see ilming algas. Nii saate teada 

Minu esimese õpetuse kuupäeva, selle sisu ja viimase õpetuse kuupäeva, mis toob teile aasta 1950 - 

määratud aasta, millega see ilmutuse aeg lõpeb. 

16 Täna te ei oska veel aimata, milline kaos saab olema inimkonnas pärast Minu Sõna vaigistamist, 

ega kujutada ette, millise keeristormi selline sündmus rahvaste seas vallandab. Peate hoolitsema selle eest, 

et teie vastutus iga kord suureneks, sest iga uue korraga saate üha rohkem valgustust. Teie pärand on juba 
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väga suur ja on hädavajalik, et te jagaksite seda oma kaasinimestega, abivajajatega, enne kui te siit maa 

pealt lahkute. 

17 Tehke oma südamed tundlikuks, et te mõistaksite Minu Sõna, sest te ei ole seda veel mõistnud. 

Kuidas te siis suudate vastu võtta ja mõista Minu Sõna, kui Ma annan selle teile homme intuitiivselt? 

18 Ühendage endid tões ja vaimus ning ärge eraldage endid, isegi mitte kõige suuremates 

katsumustes. Üks Jumal, üks Tahe ja üks Sõna on olnud teiega. Seetõttu ei saa tulevikus ilmuda 

teistsuguseid juhiseid kui need, mis teile praegu on antud. 

19 Kas keegi julgeb Minu tahtmist eirata? See tähendaks, et selle rahva seas tekiks tüli ja vaen, sest 

kui ühed peaksid kinni tões, siis teised kasutaksid valesõnu, et viia kogudused eksiteele tõelisest teest. 

20 ärge muutuge nõrgaks, inimesed, pidage igal hetkel meeles, et ma olen teid kutsunud "tugevaks". 

Kui Ma ei ole teie usku petnud ja olen teile tõestanud, et Minu Sõna tähendus ei ole muutuv, kuidas 

saaksite te siis oma kaasinimesi petta, andes neile halba eeskuju? Teil on aeg valmistada ette, mida jätate 

tulevastele põlvkondadele. 

21 Paljud ütlevad Mulle oma südames: "Meister, kas Sa näed ette, et me oleme Sulle truudusetud? 

Kuidas oleks see võimalik?" Ja ma vastan teile sama, mida ma ütlesin oma apostlitele teisel ajastul: 

"Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse!" Sest te kõik teate, et nende seas oli üks, kes pidi Mind 

reetma ja müüma, ja te ei tea, kes seda praegu teeb, kuigi ta nimetab end Minu jüngriks. 

22 Minu Vaim kutsub teid, Minu hääl tuleb õpetajana teie südamesse, ja igavesti on teie Taevase Isa 

Vaim teie ümber, otsides teid, et teid hellitada. 

23 Mina olen Kõrgeim Tase, mille poole iga vaim peaks püüdlema, sest kes selle saavutab, oskab 

vaadata kogu loodu ilu ja oma Isa tegude hiilgust. 

24 Minu Sõna töötab teie südamed nagu tikker, kujundades teie hinged, kuni see on teinud need 

valguses Minu Vaimu sarnaseks. 

25 Pidage meeles, et te ei ole segaduses olevate mõistuste ees, vaid Tema ees, kes tõestab teile oma 

Vaimu täiuslikkust ja tõde. Ma olen toonud teid lähemale elu puule, mille okstel ripuvad head viljad. Täna 

on Minu Majas pidu, paljud on Minu lauas. Aga kes neist, kes on kohal, homme Minule selja keerab? 

Ainult mina tean. 

26 Igaüks, kes soovib vaimset pärandit, tulge Minu laua juurde, istuge Minuga ja sööge sellest leivast, 

et kui ta üles tõuseb, tunneks ta end Minu rahu omanikuna ja tema vaimust saaks veel üks lüli armastuse 

ahelas, mida Ma praegu kujundan ja millega Ma ühendan oma lapsi. 

27 Tulge, tulge ja koputage Minu uksele. Tulge lähemale, te tõrjutud, sööge ja riietuge, aga pärast 

kõndige Minu jälgedes. Õppige ära minu määratud seadused ja järgige neid, et te ei jooks kibeduse 

karikat. Mõista: Kes kaldub kõrvale täiuslikust teest, lahkub Minu kuningriigist ja on ohus leida surm. 

28 Ma annan teile rohkem, kui keegi võib vajada. Miks? Et te saaksite oma kaasinimestele edasi anda 

seda, mis ma teile olen usaldanud. Kuid vaimustage end nii, et teid ei liigutaks mitte ainult need 

kannatused, mida teie silmad näevad, vaid ka need, mis on väljaspool teie nägemist, sest need ei jää 

väljapoole teie armastava tegevuse valdkonda. Samuti ei tohiks teie tundlikkus piirduda selle maailma 

olendite kannatuste tundmisega. Ei, te peaksite tajuma ka seda, kui hing nähtamatult läheneb teile oma 

armastava abi sooviga. Sellistel juhtudel paljastab teile nende vajadused ainult spiritualiseerimine. 

29 Milline rõõm täidab Minu Vaimu, kui ta näeb, et Minu rinnast tulnud eluvool voolab üksteise 

peale, kustutab nende janu ja peseb nad puhtaks oma ebapuhtusest. 

30 Kasutage oma elu maksimaalselt ära, sest see on lühike; aasta on hetk, mis on kadunud aja 

mõõtmatus koguses. Järgige meeleldi Isa kavatsusi ja te ei raiska ühtki väärtuslikku hetke teile usaldatud 

elust. 

31 Ma olen teile öelnud, et Minu hea meel on lõppenud ja et te peate sügavalt järele mõtlema, et te 

mõistaksite, mida ma teile öelda tahan. Minu kannatlikkus teie isekliku ja materialiseeritud elu suhtes on 

jõudnud oma piirini. Siiski annan ma teile uut headust, kuid see on vaimset laadi. 

32 Raamat on avatud, mina olin see, kes selle avas. Selle leheküljed näitavad teile pidevalt oma 

jumalikku sisu. 

33 Minu pilk embab teid neil hetkedel, kui teie palve on Minuni jõudnud. Teie vaimule on laskunud 

Minu Valgus kui Isa, kui Isand ja kui Kohtunik. Jah, inimesed, sest täna on see päev, mil ma tulen vastu 

võtma teie ohvrit, et küsida teilt, mis on nende tööde vili, mida te täna mulle esitate. 



U 127 

93 

34 Teie mõistus vaikib, teie süda peatub hetkeks ja teie südametunnistus jälgib teie otsust. 

35 Ma ei pea teid enam väikesteks lasteks, sest te olete suured hinged, keda Ma olen juba alates 

esimesest ajastust asetanud vaimse täiuslikkuse teele. Seepärast olen ma teid nimetanud esmasündinuteks 

ja teinud teid oma Vaimu usaldusisikuteks ja pärijateks. Seepärast nõuan ma nüüd sinult aruannet ja küsin, 

mida sa oled teinud oma hingega ja ka selle kehaga, mis on sulle kui vahendiks usaldatud. Ma olen 

saatnud teid selles Kolmandas Ajastikus välja raske missiooniga teha teatavaks Kuuenda Pitseri Valgus ja 

et teie ümber koguneksid suured rahvahulgad, kes moodustavad Minu rahva. Ma olen teinud ennast 

teatavaks inimmeele kaudu, et õpetada ja varustada teid, ning olen määranud selle ilmutuse lõpuks aasta 

1950. Jääge sellest teadlikuks, sest see päev läheneb ja te peate ennast õigeaegselt südametunnistuse 

valguses kontrollima, et te teaksite, kas olete kasutanud teile usaldatud aega või mitte. 

36 Ma olen andnud teile armu suhelda vaimse valguse maailmaga, et see valgustaks teie tööpäeva, ja 

ma olen saatnud teie ette Eelija, et ta sillutaks teile teed ja julgustaks teid katsumustes. Ma olen saatnud 

teile Rahu Ingli, et te tunneksite tema mõju, mis kaitseb teid sõjaohu ja vallandunud loodusjõudude eest. 

37 Ma räägin teiega kui Isaga, kuid ärge otsige Mind kui kohtunikku. Ma armastan teid ja olen teid 

kaua oodanud, kuid ärge unustage, et Minu kohus universumi üle on halastamatu ja et te peate olema 

Minus ühendatud, et viia Meistri Sõna kõikjale. 

38 Kui te tahate rahu ja õnne ning kui te tahate saada õigust tervisele ja heaolule, siis mõistke, et te 

saate need armuannid ainult siis, kui te armastate oma ligimest, andestate neile, kes teid solvavad, ja jagate 

oma leiba abivajajatega - seda ammendamatut Vaimu leiba, mida ma olen teile külluses andnud. 

39 Olge rahu vaimud nendel sõja aegadel, kui teie palve peaks olema nagu vennaskonna mantel, mis 

levib üle kogu maa. 

40 Ma mõtlen inimverest punetavale maale ja inimestele, kes ei lõpeta oma kuritegusid. Kutsuge 

Minu rahu maailma peale, sest muidu saab Minu õigus rahvastelt rahvastele ja ka teie peate Minu ees 

vastutama oma halastuse puudumise eest. 

41 Ma ei taha teid Minu ees näha süüdistatavatena, Ma tahan teid alati näha oma lastena, kelle jaoks 

Minu isalik armastus on alati abivalmis. Ma olen teid loonud oma vaimu auks ja selleks, et te saaksite end 

Minus värskendada. 

42 Ma ei peatu teie üleastumiste nägemisel ega taha vaadata teie pattu. Ma tahan näha sinus 

otsustavust muuta ja vaimset innukust Minu töös. 

43 Õppige mind vaimselt armastama, nii nagu mina teid armastan, ja pühkige oma plekid ära minu 

andestuse kaudu. Kui see elu pisarate orus on sinu jaoks pagendus, siis nuta ja leevenda oma valu koos 

Minuga, võta uut julgust, sest sinu hing puhastub selle käigus. Kandke oma risti kannatlikult ja allaandvalt 

ning laske usu ja lootuse leek oma südames särada. 

44 Vaadake enda ümber ja vaadake inimkonda, kes on vaeslapse rahust. Kuid andestage talle, kui sõja 

tagajärjed on teile tuntavad. 

45 Ma õnnistan neid, kes on vastu pidanud katsumustele, mida ma neile olen saatnud, ma õnnistan 

neid, kes on töötanud minu viinamäel. Ma õnnistan käsi, mis on ravinud haigeid, ja mehi ja naisi, kes on 

moraalselt uuenenud. Ma õnnistan haigeid, kes on mind oma valu keskel õnnistanud, ja kõiki neid, kes 

omistavad saadud kasu Minu armastavale hoolitsusele. Kuid ma ei õnnista ainult seda, kes mind armastab 

või tunnustab mind, ma õnnistan kõiki oma lapsi sama armastusega. 

46 Minu Tahe on, et te kõrvaldaksite kogu fanatismi ja ka kõik, mis on kasutu teie religioosses 

kultuses, sest Ma tahan leida teie vaimus tõelise pühapaiga Minu Jumalikkusele. 

47 Pange haigetele Minu tervendavat palsamit; aga kui te ei suuda kogu oma sisemise ettevalmistuse 

ja heategevuse juures mõnda neist terveks teha, jätke asi Minu hooleks ja Ma vastan selle eest. Ma ütlen 

teile: Kui mõni Minu jüngritest saavutaks täiusliku vaimsuse, oleks ta nagu Jeesus, kes tervendas haigeid 

ja äratas surnuid nägemise, hääle, tahte või pelgalt puudutusega. 

48 Jüngrid, nii nagu ma olen tulnud alla, et võtta vastu selle rahva vilja, nii kogun ma saaki ja maksu 

kogu universumist, kõigist loodusjõududest, kõigist kuningriikidest, kõigist maailmadest ja elupaikadest, 

kõigist inimestele tuntud ja tundmatutest olenditest, kõige täiuslikumast kuni täiuslikkusest kõige 

kaugemal asuvate olenditeni. Ma valan oma valgust kõigi peale ja panen neid tundma oma kohalolekut. 

49 Inimkond elab vaimselt kolmandal ajastul. Kuid igaüks, kes ei tea, mida tähendab "Kolmas 

Ajastu", peaks õppima ja süvenema Minu Sõnasse, mis teeb teile suuri ilmutusi; kuigi paljusid asju, mida 
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te peate veel mõistma õppima, te selles elus ei saa teada, sest teie intelligentsus ei ole piisav, et seda 

mõista. Kui te sisenete vaimsesse ellu, annan teile uusi ilmutusi. 

50 Sel hetkel räägin ma maa rahvastele. Kõigil on Minu valgus; sellega peavad nad mõtlema, et nad 

on julgenud käsutada elu, nagu oleksid nad selle omanikud. Tõesti, Ma ütlen teile, et teie häving ja valu on 

põhjustanud paljudes sügava meeleparanduse ja äratanud miljonid inimesed valguse juurde, kes otsivad 

Mind ja kutsuvad Mind, ning nende poolt tõuseb Minu poole kaebushüüd, milles palutakse: Isa, kas sõda 

ei ole 1945. aastal lõppenud ja kas Sa ei kuivata meie pisaraid ja ei too meile rahu? 

1. jaanuaril 1945 saadud ettekuulutus 

51 Siin ma olen teie keskel, te seitse rahvast! Seitse pead, te, kes te olete tõusnud Minu ette maailmas! 

52 ENGLAND: Ma valgustan teid. Minu õiglus vaevab teid ikka veel karmilt, kuid ma annan teile 

jõudu, puudutan teie südant ja ütlen teile: teie ambitsioonikad eesmärgid kukutatakse, teie rikkused 

võetakse teilt ära ja neid ei anta kellelegi. 

53 SAKSAMAA: Ma kummitan praegu teie uhkust ja ütlen teile: valmistuge, sest teie seeme ei 

hukku. Te olete palunud Minult uusi maid, kuid inimesed on sekkunud Minu kõrgetesse nõuannetesse. Ma 

kummardan oma kaela ja ütlen sulle: Võtke Minu jõudu ja usaldage Mind ning Ma päästan teid. Aga kui te 

ei usalda Mind ja annate järele oma uhkusele, siis te kukute ja jääte maailma orjaks. Kuid see ei ole Minu 

Tahe, sest see on aeg, mil ma kukutan isandad ja vabastan orjad ja vangid. Võta Minu valgus ja tõuse. 

54 VENE: Minu vaim näeb kõike. Maailm ei ole sinu päralt. See olen mina, kes valitseb teie kõigi 

üle. Te ei suuda kustutada Minu nime, sest Kristus, kes teiega räägib, valitseb kõigi inimeste üle. 

55 Vabastage end materialismist ja valmistuge uueks eluks, sest kui seda ei juhtu, murran ma teie 

ülbuse. Ma annan teile oma valguse. 

56 ITAALIA: Te ei ole enam peremees nagu minevikus; tänapäeval on teid hävitanud pilkamine, 

orjus ja sõda. Teie degeneratsiooni tagajärjel olete nüüd läbimas suurt puhastumist. Aga ma ütlen teile: 

uuenege, eemaldage oma fanatism ja ebajumalateenistus ning tunnustage Mind kui Isandate Issandat. Ma 

valan teie peale uusi inspiratsioone ja valgust. Võtke Minu tervendavat palsamit ja andestage üksteisele. 

57 FRANCE: Sa tood oma valu Minu ette. Teie kaebus jõuab Minu kõrge troonini. Ma võtan teid 

vastu. Varem tõusid sa üles Issanda juurde, nüüd näitad sa mulle ainult ahelad, mida sa endaga kaasa 

lohistad. Te ei ole vaadanud ega palvetanud. Sa oled andnud end liha naudingutele ja draakon on sind 

saagiks teinud. Aga mina päästan teid, sest teie naiste kaebus ja teie laste nutmine ulatub minu juurde. Sa 

tahad ennast päästa ja Ma ulatan sulle oma käe, aga tõesti, Ma ütlen sulle: Vaata, palveta ja anna andeks! 

58 UNITED STATES: Sel hetkel võtan ka teid vastu. Ma vaatan sinu südant - see ei ole kivist, vaid 

metallist, kullast. Sinu metallist aju ma näen kõvaks. Ma ei leia sinus armastust, ei leia mingit vaimsust. 

Ma näen ainult suurushimu, ambitsioonikust ja ahnust. 

59 Jätkake, kuid ma palun teid: Millal minu seeme teie seas sügavalt juurdub? Millal te lammutate 

oma "kuldvasika" ja "Paabeli torni", et ehitada nende asemele tõeline Issanda tempel? Ma puudutan teie 

südametunnistust, esimesest kuni viimaseni, ja annan teile andeks. Ma valgustan teid, et kõrgeimal tunnil, 

kui katsumus jõuab oma haripunkti, ei läheks teie mõtted segadusse, vaid mõtleksite selgelt ja mäletaksite, 

et ma tulen teie ette. 

60 Ma annan teile valgust, jõudu ja võimu. Ärge sekkuge Minu Kõrgete Nõuannete täitmisse, sest kui 

te ei kuuletuks Minu määrustele või ületaksite minu tõmmatud piiri, siis tabab teid valu, häving, tuli, katk 

ja surm. 

61 JAPAN: Ma võtan teid vastu ja räägin teiega. Ma olen sisenenud sinu pühamusse ja vaadanud 

kõiki asju. Te ei taha olla viimane, te olete alati tahtnud olla esimene, kuid tõesti, ma ütlen teile: see seeme 

ei ole minu ees meeldiv. On vaja, et te jootsite kannatuste karika, et teie süda puhastuks. On vaja, et teie 

keel seguneks teiste keeltega. On vaja, et maailm läheneks teile. Kui maailm leiab end valmis ja puhtaks, 

toob ta teile seemne, mille ma talle annan, sest ma ei näe kedagi valmis olevat. 

62 Ma ei näe sinus Minu jumalikkuse seemet. Aga ma sillutan teed. Varsti tekib universumis ideede 

kaos, teaduste, arvamuste ja teooriate segadus; ja pärast seda kaost jõuab valgus teieni. 

63 Ma valmistan teid kõiki ette ja annan teile andeks ning veendun, et te võtate õige tee. Kui aeg on 

määratud ja rahule saabub rahvad, ärge olge vastumeelsed, ärge segage Minu Kõrgeid nõuandeid ega 
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astuge vastu Minu tahtele. Kui rahvad on teinud rahu, ärge reetke neid, sest siis toon ma oma kohtuotsuse 

teie üle. 

64 Seitse rahvast! Seitse pead! Isa on teid eostanud. Sinu ees, sinu võimu all on maailm. Te olete selle 

eest Minu ees vastutav! 

65 Olgu "Seitsme pitseri raamatu" valgus igas rahvas, et inimesed saaksid end varustada nii, nagu Ma 

tahan. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 128  
1 Ma toon teile oma Sõna, mis on redel, mis viib Minu Kuningriiki. Kui te mõistate seda, mida ma 

teile õpetan, ärkate te uuele elule. Igaüks, kes tahab end täiustada, leiab tee sillutatud. Minu hääl kutsub 

teid, sest te kõik olete Minu palavalt armastatud lapsed. 

2 Tulge Minu juurde ja võtke Minu kuningriik enda kätte. Tulge, lapsed ja noored, sest Mulle 

meeldib kuulata teie palveid. teie, vallalised naised, Mina olen vooruslik abikaasa, kes tahab teiega kaasas 

käia; armsad mehed, kuuluge Minule. Ma näen, et teid kõiki on katsumused löödud, kuid ma tõstan teid 

neist üles. Ärge olge üllatunud, et ma otsin teid selle eest üles. kas te ei ole näinud, kuidas armastus 

peegeldub Minu hoolivuses? Kas te ei ole näinud, kuidas Ema nutab inimkonna armastuse pärast? Karikas, 

mida te kõik joote, on väga kibe, kuid see puhastab teid, sest need pisarad, mida te valate, on nagu need, 

mida Magdaleena valas välja, kui ta Jeesuse jalgu määris. Nüüd, nagu ka siis, annan ma teile teie patud 

andeks. 

3 Te käite läbi maailma ja kohtate kurjust ning peate sellest üle minema, ilma et te ennast 

rüvetaksite. Aga Minu jõud toetab teid, et te ei langeks, sest ilma selleta muutuksite te nõrgaks. Olge 

targad, valvake, palvetage ja te olete võitmatu. 

4 Ma näen inimkonda vaimselt vaesena, sest tema saavutatud võim on materiaalne. Võrreldes 

vaimsega on materiaalsed teod väikesed, need ei tee hinge surematuks. Ainult hea eest võitlemisel 

omandatud teened annavad talle igavese elu ja teevad ta tugevaks. 

5 Uhke mees usub, et ta on tugev, kuigi visiidid tuletavad talle igal sammul meelde, et ta ei ole 

suveräänne, et tema "suurus" on petlik. Kasutage jõudu, mille ma teile annan, et teha head. 

6 Ära kahtle Minu sõnades. Ma toon teile usu seemne, et te kasvataksite seda ja õpiksite selle kaudu 

hindama Minu imesid. Ma olen pannud teie vaimule südametunnistuse valguse, et te tunneksite seadusi, 

mis ma olen teile andnud, ja nende järgi saaksite juhtida oma hinge ja keha. Minu õpetuses leiate tervist, 

rahu ja rõõmu. Seepärast olen ma teile öelnud, et kes iganes seda leiba maitseb, ei jää enam kunagi nälga. 

7 Ma näitan ennast teile, et te saaksite mind ära tunda ja hiljem edasi anda teadmisi, mida ma teile 

praegu päranduseks annan. 

8 Te elate olevikus ja ei tea, mida ma olen teie tuleviku jaoks ette näinud. Ma valmistan ette suuri 

vaimude leegioone, kes hakkavad elama maa peal, tuues endaga kaasa delikaatse missiooni, ja te peate 

teadma, et paljud teist saavad olema nende olendite vanemad, kellesse Minu sõnumitoojad kehastuvad. 

Teie kohus on end sisemiselt ette valmistada, et te oskaksite neid vastu võtta ja juhtida. 

9 Maa on minu poolt valmistatud ja on sama puhas, nagu ma selle lõin. Kui seal on midagi halba, 

siis on see inimese süü. Kui palju kurja te olete oma pattude kaudu tekitanud, inimkond, kuigi keegi võib 

öelda, et te ei ole vastutav selle eest, mis juhtus minevikus. Kuid ma vastan teile: teie hing on juba muul 

ajal maa peal elanud, ta on olnud eemal ja rüvetanud maad. Kas te teate, kes te olete? Kui palju pingutusi 

peate tegema, et heastada inimkonnale kõik see, mida te temalt eitasite. 

10 Kui te olete väsinud, toetuge palvekepile, sest selle kaudu saate taas jõudu. Kui te kuulete Minu 

Sõna, siis tõusete kõrgematesse piirkondadesse, kust te tunnete Minu kohalolekut. Mõistke, et Minu 

Seaduse täitmiseks ei piisa sellest, et hinge tõstetakse palve abil; te peate tegema ka armastuse ja halastuse 

tegusid. 

11 Läheneb juba aeg, mil see ralli on lõppenud. Kuid olge alati teadlikud, et Minu Vaim ei lahku teie 

juurest. 

12 Kui ma lõpetan ennast sellisel kujul ilmutada, on see märk sellest, et ettevalmistusperiood on 

lõppenud. Ma pitseerin nende meeled, kes on Mind teeninud, ja annan neile puhkust suurel tööperioodil 

ning annan tasu neile, kes on olnud kuulekad teenijad Minu viinamäel. Neile jätan ma oma Vaimu rahu. 

Kuid nad on jätkuvalt kõrgema ilmutuse vahendid. 

13 Nii nagu "Sõna" ei saanud enam lihaks pärast seda, kui ta oli olnud Jeesuses, nii ei kordu ka see 

Minu Vaimu ilmutus inimese kaudu. Ainult Minu valgus jätkab kiirgamist lõpmatusest, et juhtida teid 

vaimselt tõelisel teel. 

14 Pöörake sellele valgusele tähelepanu ja te ei hakka eksima õigelt teelt. Järgige Minu seadusi, siis 

on teie usk ja usaldus teie vaimsetesse andidesse väga suur. Saage aru, millised on Maarja, Jeesuse ja 

Eelija väed, sest ma olen andnud teile osa neist. 
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15 Olge rõõmsad, kui kuulete Minu määrusi, mis ei ole ohvriks, vaid pigem rõõmuks teie vaimule. 

Olge nagu väikesed lapsed oma Isa kõrval, kes usaldavad ja loodavad Temasse. 

16 Olen näinud, kuidas see rahvas palvetab inimkonna eest, armastab seda ja on inspireeritud Meistri 

armastusest. Ka teie valu on suur, kuid just see ühendab teid ja teeb teist tõelise perekonna. Ma lohutan 

teid kogu teie elutee jooksul, kuni te jõuate tõotuse maale. 

17 Rahu, mida te loodate, saabub ja see on sama suur kui valu on olnud. (Kõikide vaimsete 

kogukondade) ühinemine saabub samuti, kuid enne seda saadan teile teateid, mis kuulutavad selle aja 

lähedust, mil need prohvetlikud ettekuulutused täituvad. 

18 Tere tulemast, te, kes te olete ületanud uue ajastu läve. Te olete kuulnud rahustavat kellahelinat ja 

olete kogunenud selle helistamise peale, sest olete ära tundnud, et see on teie Isa hääl, mis kutsub teid üles 

Teda kuulama. See soov ja kuulekus põhjustas selle, et te tunnetasite Minu häält, kui see jõudis teie 

südamesse. 

19 Kuna te ei tea teile antud (maise) elu pikkust, siis on vaja, et te siit hetkest alates teele asuksite, 

sest ükskõik kui pikk on teie elutee, see on alati täis stiimuleid, et te jõuaksite eesmärgini. Iga kord on teie 

silme ees selgunud saladus. Sel Kolmandal ajal, kui Minu Sõna muutub vaimulikuks viljaks, mis toidab 

teid, avaldan ma teile selle, mida hoitakse teie vaimu jaoks. Minu Sõna voolab välja vaimselt alandlikele 

ja lihtsameelsetele inimestele, sest see on nagu kristallselge veevool, mis voolab läbi meele ja meelest 

südamesse ning sealt edasi vaimusse, ilma et see oleks määrdunud ebapuhtuse tõttu, mida ta oma teel 

kohtab. 

20 Selle aja jooksul ei ole ma astunud maailma tolmu sisse. Ainult Minu Vaim asub teie olemuse 

sügavuses asuvas sisemises templis, kus ma jätan oma jäljed. Teie, kes te olete istunud oma Issanda laua 

ääres, tunnete selle leiva, selle veini ja selle vilja maitset, et te ei langeks kunagi pettusele. 

21 Ma leidsin su hinge haigena, kuid ma asetasin end selle ette ja ütlesin talle: "Mina olen Tee, ma 

pakun sulle oma abi. Suunake end Minu sõnade järgi ja te jõuate maale, mida te otsite." 

22 Kui teil polnud aimugi vaimsest elust, te teotasite Jumalat, kui tundsite end meeleheitlikult ja 

soovisite surra, et puhata - nagu te arvasite -, teadmata, et puhkust, nagu te seda ette kujutate, ei ole 

olemas, sest vaim leiab täiusliku õnne ainult tegevuses. Tegevusetus on egoistlik ja egoism kuulub lihale, 

mitte vaimule. Ainult keha leiab rahu siis, kui viimane eluhingamine on selles kustunud. Vaimustage end, 

inimesed, et te saaksite näha oma Meistri nägu, kes naeratab teile helluse ja rahuga. 

23 Nagu seeme, mis paljuneb ja levib, levib ka Minu õpetus üle inimkonna, et seda päästa. 

Päästetakse mitte ainult need, kes Mind kuulevad, vaid ka need, kellel ei olnud privileegi seda Sõna 

kuulda. 

24 Selle rahva peale olen ma valanud vaimseid andeid, mis homme teevad põllud viljakaks, kus 

idanevad armastus, üksmeel ja rahu; sest Minu seemet kannavad Minu käskjalad laiale maale, 

provintsidesse ja linnadesse. 

25 Ma otsisin teid üles teie kambrist, sest te olite materialismi, egoismi ja patu vangid. Kuid ma olen 

teid vabastanud, et viia see hea uudis südamesse. Te ei saa kunagi minust eemale liikuda. Te olete õrnad 

lehed võimsal elupuul, te olete oksad või võrsed. Läbi sinu hinge voolab puu mahl. See on leping, mis 

ühendab teid Minuga ja mida ei saa kunagi hävitada. Puu on perekond, selles on isa, ema ja lapsed 

igaveseks ühendatud. Selles peavad kõik Issanda lapsed end vendadeks ja õdedeks tunnistama: Vennad 

mitte ainult põhimõtteliselt või päritolu järgi, vaid armastuse järgi. 

26 Selle puu sümboliks oli rist, millele te Mind naelutasite. 

27 Siin on Meister, kes magustab teie teed oma Sõnaga, sest need, kes on kord tundnud rahu sellel 

teel, vaevalt lahkuvad sellelt teelt või langevad tagasi oma eelmise elu vigadesse, kus keeristormid neid 

piitsutasid. Minu Sõna, mis on alati täis uusi õpetusi ja ilmutusi, elavdab teid, nii et te ei jää seisma ega 

taandu. 

28 Ikka ja jälle ütlen ma teile, et kasutage ära aega, mil ma annan teile oma õpetusi oma Sõnaga, sest 

kui minu lahkumise tund saabub, ei kuule te enam seda "öölaulu" peksmist. 

29 Ma tahan, et "esimesed" oleksid "viimaste" head õpetajad. Tunnistage, et nende hulka tulevad 

suured vaimud, kes - olles läbinud kannatuste paagutuskolded 

- võtavad Minu vaimset tööd suure armastusega vastu ja alustavad oma võitlust inimeste seas, pidades 

silmas Minu õpetust oma südames ja Minu julgustust oma vaimus. 
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30 Las Ma õpetan teid, valmistan teid ette ja panen teid proovile, et te saaksite tugevaks ja teie usk 

oleks tõeline. Ma kasutan teid oma tahte tööriistadena ja teie vahendusel viin ma ellu palju tegusid. Teie 

huulte kaudu räägin ma rahvahulkadele ja valin nende hulgast need, kes mind sel ajal järgivad. 

31 Olge täis heategevust, tundke inimkonna traagikat, mõistke selle katsumusi ja lepitust, et te 

saaksite palvetada ja valvata selle eest. Pidage meeles, et Meister ei hülga teid kriisiaegadel, et te Minu 

jüngritena teeksite sama oma kaasinimeste heaks. 

32 Kas te arvate, et olete asendamatu selleks, et Minu sõnum jõuaks teie kaasinimeste südamesse? Ei, 

inimesed, vaid te peate täitma missiooni, mille olen teile usaldanud ja mille täitmiseks annan teile kõik 

vajaliku. Kas te teate, mida need, kellel ei ole teile täna midagi pakkuda, võivad teie jaoks homme teha? 

33 Inimkonda painab suur puhastus ja te võite tunda Minu õiglust isegi õhus, mida te hingate. Kuid 

just see kannatuste karikas muudab inimkonda moraalselt ja vaimselt. 

34 Püüdke end uuendada ja ärge olge enam väikesed lapsed Minu õpetuse ees, et te vähehaaval 

muutuksite jüngriteks - mitte ainult selle tõttu, mida te mõistate, vaid ka selle tõttu, mida te rakendate 

praktikas. 

35 Puhake selle puu varjus, oh väsinud rändurid, ja kui te olete taas jõudu kogunud, siis hakake selle 

puu valvuriteks ja hoolitsege selle eest. See hoolivus ja armastus selle säilitamise vastu on nagu vesi, mis 

muudab maa viljakaks ja värskendab seda. Siis paned sa oksad kasvama, nii et vari levib ja paljud 

abivajajad leiavad selle all varjupaiga. Paljud inimesed tulevad ja soovivad tervist ja vaimset rahu, ja te 

olete siis valmis, sest sellel puul leiavad nad vilja, mida nad ei leia mitte kusagilt mujalt. 

36 Tõuseb teie vaimust palve maailma rahu eest ja valgustuse eest neile, kes valitsevad rahvaid, sest 

te ei tohiks olla kõvasüdamilised ja raske meelega, et Minu Töö ei jääks seisma. Ma istutan ja levitan 

praegu Minu "puid" paljudes piirkondades, et päästa eksinud südamed. Nende "puude" ülesanne on 

kõrvaldada inimeste (religioosne) fanatism ja ebajumalateenistus. 

37 Ma ütlen teile veel kord: Mina olen Tee; ärge kõndige enam ohtlikel radadel. 

38 Kõik need kogukonnad koos moodustavad takistuse, mille Eelija esitab oma Issandale. Aga teie, 

kellele on antud ülesanne valvata nende kogukondade üle, hoidke oma kõrvad lahti, et kuulda Minu Sõna, 

mis on valgus, millega te peate sirgeks tegema kõverad teed. 

39 Tõesti, Ma ütlen teile, et Ma olen teile väga lähedal oma Sõna olemuses, ja teil on ka Minu 

"Vaimne Maailm" teiega koos oma abi, kaitse ja nõuannete kaudu. Minu halastus tugevdab teid, et te ei 

heidutaks teid teel, sest missioon, mille te praegu olete saanud, on väga delikaatne. Kuid ma jätan teid 

varustatud vajalike vaimsete andidega, et te saaksite edasi minna. 

40 Kandke oma risti mitte koormana, vaid õnnistusena. 

41 Olgu Minu kui Isa halastus ja Minu kui Meistri õpetus teiega. Tundke Minu soojust ja rahu ning 

ma kinnitan teile, et Minu õpetuse lõpus on teie usk suurem ja teil on rohkem julgust, et astuda vastu 

võitlusele. 

42 Minu sõna on kilp teie südames ja mõõk teie huultel. Aga oska seda õigesti kasutada nii lahingus 

kui ka rahus. 

43 Siin on teie Päästja. Kas te ei ole mind igal viisil vaevaliselt otsinud? Kas te ei ole kutsunud mind 

hümnide ja psalmidega appi, et ma teid päästaksin? Noh, siin ma olen, kuigi nüüd olen ma tulnud sellisel 

kujul, mida te ei oodanud. Kuid vorm, mis ei ole uus, ei tohiks teid võõrandada. Pigem püüdke otsida 

Minu õpetuse olemust, ja te veendute, et see toon, millega Ma teiega räägin, see armastus, mida Minu 

sõnad teile jagavad, ja see tarkus, mis paistab igas Minu õpetuses, on keel, mida teie vaim mõistab. 

44 Kasutage Minu Sõna valgust ja vabastage end sellega, sest pikka aega olete olnud hõivatud ainult 

maiste asjadega ja muutunud maiste hüvede hoidjateks, võtmata arvesse, et hing on määratud naasma oma 

vanasse koju ja et te peate valmistama ette varusid ja jalutuskeppe, mis aitavad teda tema teekonnal. 

45 Inimesed püüdlevad maailmas surematuse poole ja püüavad seda saavutada materiaalsete tegude 

kaudu, sest maapealne hiilgus - isegi kui see on ajutine - kipitab silmi ja nad unustavad vaimu hiilguse, 

sest nad kahtlevad selle elu olemasolus. Just usu puudumine ja spirituaalsuse puudumine on pannud 

inimeste silmade ette skeptitsismi loori. 

46 Kui see inimkond usuks Minu Sõnasse, kandes Mind oma südames, oleks neil alati olemas see 

Minu lause, mida Ma kord ütlesin rahvahulkadele, kes Mind kuulasid: "Tõesti, Ma ütlen teile, isegi kui te 

annate vaid klaasi vett, ei jää see ilma tasu." 
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47 Kuid inimesed arvavad: kui nad annavad midagi ja ei saa midagi vastu, siis säilitavad nad selle, 

mis neil on, hoides seda ainult endale. 

48 Ma ütlen teile, et Minu õigluses on täiuslik tasakaal, nii et te ei pea kunagi kartma midagi oma 

varast ära anda. Kas te näete neid inimesi, kes koguvad ja koguvad aardeid ega lase kunagi kellelgi oma 

varast osa saada? Need inimesed kannavad oma surnud vaimu endas. 

49 Need seevastu, kes pühendusid sellele, et anda oma ligimestele kõik, mis neil on, kuni viimse 

hingetõmbeni, kuni nad nägid end oma viimasel tunnil üksi, hüljatuna ja vaesena - neid on alati juhtinud 

usu valgus, mis näitas neile kaugelt "tõotatud maa" lähedust, kus Minu armastus ootab neid, et anda neile 

hüvitist kõigi nende tegude eest. 

50 Tõesti, ma ütlen teile, tänased vägevad saavad otsa, et teha ruumi neile, kes armastuse ja halastuse 

tõttu oma ligimeste vastu on suured ja tugevad, võimsad ja targad. 

51 Jüngrid, võtke Minu Sõna kui järjekordset tõestust Minu armastusest teie vastu. Tundke oma kehas 

ja hinges Minu tervendavat palsamit. Aga kui teie südametunnistus ütleb teile, et teie valu on teie patu 

tulemus, siis tõrjuge see oma olemusest välja, sest Minu õpetuses leiate te jõudu, et ületada oma liha 

nõrkus. Tulge kõik Minu juurde, et Ma annaksin teile jõudu vaimse vabanemise saavutamiseks. 

52 Las lapsed tulevad Minu juurde. Las noored lähenevad mulle. Mehed ja naised - mõned parimas 

eas ja teised vanaduses - tulevad Minu juurde, ma tahan nautida Sinu kohalolekut, tahan kuulda Sinu häält, 

mis kutsub Mind Isa. 

53 Patused, nutke oma Meistri poole, et teie pisarad teid puhastaksid. Aga teie nutmine olgu nagu 

Magdaleena meeleparandus, et teie armastus jõuaks Minuni nagu selle kahetseva patuse palve. 

54 Võitke oma uhkus, et te saaksite oma vendade ja õdede suhtes alandlikuks. Alandlikkus on võit, 

edevus on lüüasaamine, isegi kui te hindate neid asju maailmas erinevalt. 

55 Mille üle saab olla uhke, kui miski maa peal ei ole sinu? Ma ei teinud teid selles maailmas 

pärijateks. Ma usaldasin selle teile samamoodi, nagu teeb maaomanik oma töölistega: ta jagab nende vahel 

vastutuse põllu harimise ja hooldamise eest ning toob siis saagi sisse ja annab igale oma osa. 

56 Võtke maalt seda, mida vajate, rõõmustage ja nautige kõiki häid asju, mida see teile annab. Kuid 

ärge kunagi minge nii kaugele, et peate oma maapealset elu täiuslikuks vaimu koduks, ega pea seda, mida 

te maailmas omate, oma suurimaks aardeks. 

57 Maa ei ole määrdunud, see on õnnistatud ja puhas. Mehed on need, kes on tema südame rüvetanud. 

Kui maa oleks pattu teinud, oleksin ma selle juba hävitanud ja teid teise maailma saatnud, et te seal 

elaksite; kuid ma ei leia sellel mingit plekki. Seepärast ütlen teile, et see on inimkond, mille nimel te peate 

töötama - selle uuendamiseks -, et see tooks teile uuesti rahu, heaolu, armastuse, külluse ja tõelise arengu. 

58 Vaadake, kui suure kannatlikkusega ma teid õpetan, et ka teil oleks kannatlikkust, kui te õpetate 

oma kaasinimesi, ja kui abivajaja koputab teie uksele, ei keeldu te kunagi temalt ega võta teda vastu 

vastumeelselt. Mida võiksid teie käed talle pakkuda, kui teie südames ei ole armastust? Ma ütlen teile, et 

kui keegi tunneb väsimust, siis on see sellepärast, et tal ei ole tõelist vaimsust. Teisest küljest, kes leiab 

end alati valmisolekut anda, on suutnud oma tunded tõsta lihast egoistlikust egoismist kõrgemale. 

59 Mõnikord hoian ma oma halastust teie eest tagasi, et te oleksite sunnitud mõtlema neile, kellelt te 

seda samuti tagasi võtate. Kuid ma ei võta sind kunagi pärandist, sest see, mis ma sulle kunagi andsin, on 

sinu. 

60 Kas te arvate, et olete saanud inimestelt palju pettumusi? See juhtus siis, kui sa ootasid neilt 

midagi ja kui sul polnud neile midagi pakkuda. Kuid nüüd, kui te olete järk-järgult loobumas sellest 

materiaalsest huvist ja oma isekusest, nüüd, kui te teate, et see olen mina, kes valvab teie üle, isegi kui 

maailmal pole teile midagi pakkuda, ei saa te enam rääkida tänamatusest, pettumusest või pettusest. Te 

peaksite sulgema oma silmad ja südame kogu inimliku viletsuse ees ja avama need ainult selleks, et 

teenida oma kaasinimesi tõelise halastuse ja armastusega. 

61 Need, kes panevad teid kõige rohkem kannatama, on need, kes saavad teid vaimselt kõige rohkem 

edasi aidata. Julgustage igatsust vaimse arengu järele, kõrvaldage oma elu monotoonsus ja rutiin. Kas te ei 

leia, et Minu avaldumine inimmeele kaudu on kõige olulisem? Kas te ei ole teadlikud kõigi nende 

vaimsete andide väärtusest, mida ma olen teile andnud? 

62 Mina olen see, kes võtab vastu kõigi tänamatuse; mina, kes ma armastan teid ja annan teile kõik. 

Kuid kas te olete kunagi kuulnud, et ma olen teisse pettunud? Mitte kunagi, mu lapsed. Kes saaks teid 
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paremini tunda kui mina, et valmistada mulle pettumust, teades, et te armastate mind ja jõuate Minu 

Kuningriigi surnute juurde? Kui ma mõtleksin nii, nagu te praegu mõtlete, oleks see sama, kui ma 

nõuaksin teilt seda verd, mida ma valasin teinekord inimesena. Aga ma ütlen teile, et see veri oli see, mis 

sillutas teile tee ülespoole. 

63 On vaja, et te mõistaksite oma ülesannet, et saaksite seda täita, nagu on teie kohus. Pidage meeles: 

alati, kui te tunnete sügavalt ligimese valu, teete selle enda omaks ja toote selle Minu ette palvega, siis 

saate te tõeliseks eestpalvajaks ja vahendajaks Jumala ja teie kaasinimeste vahel. Ma panen teie eluteele 

selle, kes peab veel maailmas elama, ja ka selle, kes peab sellest lahkuma, sest te oskate äratada uuenemise 

igatsust selles, kes jätkab oma teed maa peal, ja te oskate näidata teed, mis viib teda valguse juurde sellele, 

kes peagi lahkub vaimsesse sfääri. Ma olen andnud teile vaimseid andeid, et te kasutaksite neid oma 

kaasinimeste hüvanguks ja enda hüvanguks, kuid mitte selleks, et te neid maailma eest hirmu pärast 

varjata või et te nendega uhkeldaksite ja isegi kiidaksite nendega. Rakendage halastust nii, et teadmatud, 

abivajajad ja süütud võiksid tunda soovi omada ka teie andeid, soovides teenida ka oma ligimesi. Siis 

õpetate neid ja avaldate neile, et iga olend kannab endas jumaliku Vaimu andeid. 

64 Ärgu keegi arvab, et ta solvab õpetustega, mida Minu Töö ei ole talle ilmutanud, sest need oleksid 

põhjuseks, et Minu Õpetust hakatakse taga kiusama, ja te peaksite selle eest vastutama Minu Õiguse ees. 

Räägi Minu Tõest ilma seda kunagi muutmata. Ärge kunagi vaikige hirmust, sest tõesti, ma ütlen teile, kui 

te vaikiksite, räägiksid kivid. Mõelge, et teie planeedi struktuur on tehtud kivist ja et selle seest kostaks 

mürisev heli, mis räägiks õigluse ajast. Ärge oodake seda tunnistust, rääkige pigem ise. Aga las see hääl 

tuleb teie südamest, sest selles kõneleb teie vaim. 

65 Inimesed, ma olen tulnud magustama teie olemasolu, et anda teile igavese elu leiba. Tehke Minust 

oma usaldusisik ja Ma panen oma rahu teie sisse. 

66 Mul on hea meel anda teile seekord Minu Sõna, nagu ma andsin selle teile Teisel ajal: lihtne sõna, 

et te mõistaksite seda ja kui te seda kuulete, küllastaksite oma südamed julguse ja voorustega. Vaadake, 

kuidas selle jumalik olemus on haaranud teie vaimu ja olnud palsamiks teie haavadele, nii et homme võite 

ka teie tervendada oma kaasinimesi, sundides neid kuulama Minu Sõna. 

67 Kui te valmistate end vaimselt ette, näete te imesid, saate terveks ja teie kaasinimesed saavad armu 

ja hüvesid. 

68 Inimkonna peale on tulemas suured hädad ja te peate olema prohvet ja kaitsevallid. Palvetage, 

tehke tööd ja loodusjõud lähevad teist üle ilma jälgi jätmata. Tõstke oma eestpalve ja ma luban teile, et 

armastuse ja kaitse mantel kaitseb teie lähedasi. Ma ei nõua teilt patukahetsusi ega ohvreid. Et olla Mulle 

meelepärane, piisab sellest, et tõsta teie vaimu ja Ma ujutan teid rahuga üle. Armastage üksteist ja ma 

õnnistan teid. 

69 Ma ei ole palunud teil minna kaugetesse kohtadesse, et levitada Minu õpetust; see aeg ei ole veel 

käes. Kuid saabub hetk, mil te koos oma lähedastega liigute teistesse kohtadesse, kus te asute elama ja 

jätkate väsimatuid külvikuid, kes külvavad väärtuslikku seemet, mille olen teile usaldanud. 

70 Minu rahvast hakkavad otsima eri rassidest ja usutunnistustest inimesed, ja on vaja, et Minu 

jüngrid näitaksid neile kõige lühemat teed Minu juurde, õpetades neid üksteist armastama. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 129  
1 Ma tulen oma kuningriigist inimese koju ja otsin tema usu lampi. Ma olen koputanud igale 

südamele, et näha igaühes head tahet kiirustada Minu kutsele. Mõnes leidsin pühamu, mida valgustas 

lambi leek, teistes aga ainult pimedus. Mõned on puhtad kohad, kuhu ma saan siseneda, teised on rüvedad 

ja peavad end kõigepealt puhastama, et mind vastu võtta. Kuid ma õnnistan neid kõiki sama armastusega. 

2 See, kes koputab teie uksele, ei tule kuninglike rõivastega, kuigi ta on kuningas. Ta tuleb ränduri 

rüüs ja otsib kõrtsi. Alati, kui ma näen teid ärkvel, valvel ja Mind ootamas, voolab Minu Sõna teie sisse 

nagu ammendamatu vool, et muuta teie südamed viljakaks. See süda, mis teie sees lööb, on sobiv pinnas 

jumaliku seemne külvamiseks. Teie vaim on jumalikkuse tempel, see on Minu kodu. Teie südametunnistus 

on Minu õigluse hääle tõlgendaja ja Minu skeptri tugi. Kõik need jõud ütlevad teile, et te ei ole iseseisvad, 

vaid et te tulete kõikvõimas olendist, kellele te peate oma tahte alluma, sest see on täiuslik. 

3 Isa läheneb oma lastele, et koguda neilt nende teeneid kui parimat saaki, ja mitte ainult teie 

kannatuste pisaraid, sest need ei ole see, mida ma oma viljahoidlatesse talletan. Peaaegu alati on teie 

nutmine teie sõnakuulmatuse vili Minu Seaduse vastu. Ainult harva nutate te armastusest või 

meeleparandusest. 

4 Ma olen leidnud, et teie süda on sel ajal paadunud. Aga kui ma raiusin oma Seaduse kivisse 

esimesel ajastul, miks ma siis ei peaks seda raiutama teie südame kaljusse sel ajal? Seal näitan ma teile 

oma Sõna väge ja kirjutan mitte lihtsalt lehekülje, vaid raamatu, mis sisaldab minu varjatud tarkuse 

saladusi, mida ainult mina saan avaldada. 

5 Ma räägin teiega kui Isa ja Isand; aga kui ma räägin teiega kui Kohtunik, siis kartke Minu õigust, 

kuid ärge põgenege selle eest, sest isegi see hääl on sõber, ja kui ta kutsub teid vastutusele, siis teeb ta 

seda, sest ta armastab teid. Nii näitan Ma ennast teie silmade ees, et te mind tundma õpiksite. Kuidas sa 

saaksid seda teha, kui ma elaksin igavesti varjatud saladuse loori taga? Mõistke, et Minu soov oli ilmutada 

end vähehaaval teie vaimule, et te saaksite lõpuks näha Mind kogu Oma hiilguses. Kui ma oleksin teie 

vaimse arengu alguses näidanud end teie vaimule kogu oma suuruses, mida oleksite näinud, tundnud või 

mõistnud? Mitte midagi! Kui te oleksite tundnud end Mulle lähedal, oleksite tajunud lõpmatut tühjust või 

oleksite püüdes mõista sügavat tõde leidnud, et teie mõistus on võimetu ja teie vaim liiga nõrk. Täna 

tõmban ma jälle pisut kõrvale oma saladuse loori, et te saaksite oma Jumalat paremini tundma õppida. 

6 Kes on pime, et ei näe Mind? Kes on tundetu, nii et ta ei suuda Mind tunda? Ma olen teid juba 

pikka aega valmistanud ette, et te kuulaksite Mind sellisel kujul, mis on nagu: vaadates Minu nägu, 

valmistades teid samal ajal ette tulevasteks aegadeks, mil teil on vaja Minust rohkem teada saada. Nii et 

kui te igatsete valgust, kui te nälgite ja janunete tõe järele, siis kuulake Mind kõigi oma meelte ja 

hingevõimudega ja te näete Mind. Ärge harjutage selle Sõnaga kui millegi tavalisega ega langege 

jumalateenistuse rituaalide rutiini. Ärge võtke Minu õpetust kui mingit materiaalset ideoloogiat ja ärge 

kasutage seda selleks, et saada kasu oma kaasinimeste heast usust või füüsilistest või vaimsetest 

kannatustest. 

7 Teie jaoks on saabunud mõistmise aeg, valgustumise hetk on käes ja mitte enam kaugel on aeg, 

mil peaksite hakkama seda valgust teistesse südamesse särama. Ma annan teile tundlikkust ja annan teile 

teadmisi, et te saaksite täita oma vaimset missiooni. Te kõik olete võimelised andma valgusküllast nõu 

neile, kes seda vajavad, et kuivatada nutva inimese pisaraid. Ma olen andnud teile ohtralt väärtuslikku 

tervendavat palsamit, mis ei jää päevagi kasutamata. Valu on teid puhastanud, et te saaksite oma vaimseid 

andeid avada. Ärge määrige end uuesti patuga. Teie huuled ja süda on samuti puhastatud - üks neist on 

saanud heategevuse ja heade tunnete allikaks ning teine väljendab puhast, ülevat. 

8 Siin on Minu õpetus, selge, läbipaistev nagu vesi, millega te kustutate oma janu. Ma muudan teie 

südame purskkaevuks, nii et see võib koguda seda vett ja tänu läbipaistvusele näete te selle põhja, mis on 

sama, kui te näeksite Minu Vaimu ilma igasuguse vormi või katteta. 

9 Kuulake Mind, õpilased, sest Minust lähtub kogu tarkus. Ma tulen teie juurde sõnade ja töödega, et 

teid unes üllatada. Aga tõesti, ma ütlen teile, enne kui ma tulen mingi rahva või südame juurde, saadan ma 

neile sõnumitooja või eelkäija, et nad võiksid mind ära tunda ja vastu võtta, kui ma tulen. Nüüd küsige 

endalt, milline Minu saabujatest oli tõesti valmis Mind vastu võtma. 
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10 Esimese ajastu prohvetid, kes kuulutasid Meistri tulekut, said linnades pilkata, taga kiusata ja 

kividega surnuks visata. Eelija, kes kõneles sel ajal ühe inspireeritud ja õiglase mehe nimega Roque Rojas 

suu kaudu, jutlustas "kõrbes" ja väga vähesed kuulsid tema häält. 

11 Kui te vaatate Moosese võitlust neil esimestel kordadel, siis näete ka usu puudumist, 

ettevalmistuse puudumist otsustavatel hetkedel. Pea meeles: Kui Mooses andis oma rahvale 

vabastamisööks korralduse, et keegi ei tohi magada ja et nad peavad veetma öised tunnid palves seistes, 

sandaalid jalas ja jalutuskepid käes, siis paljud jätsid end magama ja kui nad ärkasid, oli rahvas juba 

minema läinud. Ja kui Mooses jättis rahva üksi Siinai mäele palvetama, leidis ta tagasi tulles suure 

rahvahulga, kes oli pühendunud ebajumalakummardamisele; nad olid täielikult unustanud oma juhi ja 

prohveti kuulutused Jehoova tõotuste kohta. 

12 Ma ei tahtnud kunagi leida teid valmisolekuta või üllatada teid patustades või magades maailma ja 

liha põues. Sellepärast saatsin ma teile eelnevalt oma sõnumitoojad, et nad teeksid Minu hääle teieni, 

alates kõige tagasihoidlikumast majast kuni kõige uhkema elamuni. Seitse suurt prohvetit lasin ma selle 

rahva seas sündida, et nad kuulutaksid neile maailma Päästja tulekut - seitse meest, kes olid selle rahva 

vennad ja omasid selle verd ja keelt. Neisse ma panin oma hääle, et nad oleksid nagu lootuse majakas 

vaestele ja rõhututele ning õigluse ettekuulutus uhketele, kurjadele ja ülekohtustele. 

13 Kui tõotatu tuli oma rahva juurde, järgnesid talle väga vähesed - ainult need, kes nälgisid ja 

janunesid õigluse järele. Aga need, kellele anti palju au, kes olid täis edevust ja võimupüüdlusi ning 

tundsid, et Minu õiguse nimetissõrm osutab nende peale, need olid need, kes Jumala Poja eest ristile 

hoidsid. 

14 Te peate viima inimkonnale rõõmusõnumit, et see elab juba Püha Vaimu ajal, sellel ajal, mida on 

kuulutatud suurte märkidega looduses, et avada teadlaste silmad tõele, panna patuse inimese süda 

meeleparandusele ja panna maailm mõtlema. Aga see inimkond - soovimata tõlgendada neid hääli 

(loodussündmuste kohta) nende tõelises tähenduses - kui ta ei suutnud kõike omistada materiaalsetele 

põhjustele, langes ta ebausklikele hirmudele. Seepärast on Minu Sõna sel ajal jõudnud kivistunud 

südamesse, millega algas uus kirg Minu vastu. 

15 Valgus, mida Minu Vaim on teile sel ajal valanud, on veri, mida Jeesus valas ristil inimkonna eest. 

Nende ilmutuste eelaimusena ohverdasite te esimesel ajastul tallesid ja märgistasite oma kodude uksed 

nende verega. Veri on elu, ohver on armastus. Armastus on vaimu valgus. See on alati olnud teie tunnus 

või märk. 

16 Oo inimesed, kes te olete järginud seda häält - ärge kunagi unustage, et Issanda armastus on teid 

märgistanud suureks missiooniks. See jumalik märk on Minu armastuse suudlus, on kaitsev jõud, relv ja 

kilp. 

17 Elu, mida te täna läbite, on suurem kõrb kui see, mida Iisrael läbis esimesel ajastul. Aga kui teil ei 

puudu armastus ja usk, kui te seda läbite, siis ei ole puudust, nälga ega janu. Eluteel on manna ja vesi, 

oaasid ja rõõmud. Need, kes ei põgene kuuma liiva eest, ei tagane vaenlaste eest ega väsi pikal teekonnal, 

tunnevad varsti, et nad on jõudmas tõotatud maale. Kuid need, kes otsivad teel mugavusi, naudinguid ja 

vahendeid, et saada suureks, peatuvad teel ja viivitavad oma saabumist linna väravatesse. Tee on ülespoole 

suunatud areng, kõrb on usu proovilepanek ja vaimu teraseerimine. 

18 Ärge tehke sellest teest endale meelepärase tee, ärge püüdke kohandada Minu Seadust ja Minu 

Tööd oma elu, harjumuste ja kirgedega. Te peate kohandama end Minu seadusega. 

19 Mõnikord ei saa sa aru, miks ma sind nii väga armastan, miks ma sulle kõik su vead andestan. Siis 

ma näitan teile oma naabreid, et te teeksite nendega seda, mida Peremees on teinud teiega. 

20 Kes võib kahelda Minu õpetuste headuses sel ajal? Ma olen öelnud inimestele, nagu ma kunagi 

ütlesin: "Armastage üksteist", lastele: "Austage oma vanemaid", mehele: "Austage oma naist", 

vanematele: "Olge oma lastele hea eeskuju". See ei ole pimedus. Minu seeme toob rahu, armastust, 

harmooniat. Nii peatate te selle lepituse, mis on algusaegadest saadik läinud vanematelt lastele - see on 

kurblik heastamine, mis on olnud seemneks, mida te olete külvanud ja korduvalt korduvalt ära lõiganud. 

On vaja, et iga üleastumine pestaks ära, ja tõesti, ma ütlen teile, ükski üleastumine ei pääse Minu 

õigusemõistmisest. Aasta, sajand ja isegi ajastu võib mööduda, kuid kohtumõistmise aeg saabub. 

21 Armastage puhtust, elage vastavalt seadusele, mida südametunnistus teile näitab. Kasutage neid 

õppetunde selleks, et õpitut praktikas rakendada. Ärge magage, kui teised nutavad, ärge harjutage 
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sõjauudiseid. Pidage meeles, et need uudisteated on täis nuttu, kaebusi ja hirmu. Mõistke, et need teieni 

jõudvad teated on teie vendade ja õdede valuhüüded. Teile oleks parem, kui te Minu Sõna põhjal 

tunnetaksite nende inimeste valu ja kaastundest innustatuna palvetaksite nende eest ja omandaksite 

teeneid, et nad leiaksid rahu ja et sõda ei tabaks ka teie rahvast, ning siis väga kibedat karikat juues 

hüüaksite: "Nüüd ma saan aru, mida need rahvad on läbi elanud!". 

22 Mis saaks sellest rahvast, kelle ma olen kokku toonud, kui ma ei õpetaks neid õigluse, tõe ja 

armastuse sõnadega? Kas te ei usu Minu selle aja Sõna, sest Ma toon selle teie kõrvadele oma laste kaudu? 

23 Kui te tapsite esimese ajastu prohvetid teel ja hiljem allutasite Minu apostlid märtrisurma, siis 

ütlen teile, et see on ka surm, mida te põhjustate nendele häälekandjatele, kui nende huultelt tulevat sõna ei 

usuta. Kas te olete oma materiaalsete meelte poolt nii orjastatud, et te ei tunne selle sõna jumalikku 

olemust? Tuletage meelde, et ma ütlesin teile: "Puu tuntakse tema vilja järgi." 

24 Ma valmistan teid ette selleks ajaks, mil te ei kuule enam Minu Sõna, sest siis nimetavad inimesed 

teid Jumalata rahvaks, jumalateenistuskohata rahvaks, sest teil ei ole enam uhkeid kirikuhooneid, kus mind 

kummardada, ega te ei pea pühitsevaid jumalateenistusi ega otsi mind kujutistes. Kuid ma jätan teile 

testamendiks raamatu, mis on teie kaitseks katsumustes ja tee, millele te oma sammud suunate. Need 

sõnad, mida te täna häälekandja kaudu kuulete, voolavad homme Pühakirjast välja, nii et te saate nendega 

taas kord end värskendada, ja neid kuulevad need inimhulgad, kes sel ajal teiega ühinevad. 

25 Ärge põlgake seda, mis on kirjutatud teistel aegadel, sest siis oleksite fanaatilised. Ärge laske 

kirgudel teid kontrollida ja õppige austama oma vendi, kes teistel aegadel kirjutasid oma armastuse, usu ja 

isegi oma verega lehekülgi sellesse raamatusse, kuhu on kirjutatud nende nimed ja eeskuju, kes on andnud 

tunnistust Minu tõe kohta. 

26 Kas te armastate Mind ja tunnete Mind ära? Kas sa armastad Maarja, oma Taevase Ema? Sest 

nende lehekülgede seas on üks, mis on kirjutatud teie Päästja verega ja Maarja pisaratega - selle, kes hoiab 

oma rinnal Jumala emaarmastust. 

27 Kui te tahate, et uued põlvkonnad austaksid Kolmandat Testamenti, siis austage varasemaid 

Testamente. 

28 Suured visiidid raputavad maailma ja siis hakkavad inimesed pöörama tähelepanu uuele 

Ilmutusraamatule, mida nad leiavad, mis on tahke nagu kalju, raiutud rahva südamesse. 

29 Mõista Minu Sõna õigesti. Ma olen teile palju rääkinud Minu puudumisest ja lahkumisest. Kuid 

saage aru, et ma rääkisin teile piltlikult. Ma ei räägi teiega enam sellisel kujul, kuid kas te suudate ette 

kujutada, et ma võin lahkuda ühestki teist, kui ma olen teie vaimu elu ja elan selles igavesti? Kas te 

suudate lõpetada oma Isa hääle kuulmise oma sisemuses? Mitte kunagi, kui te teate, kuidas end ette 

valmistada. 

30 Te liigute selle eesmärgi poole, selleks ma tulin teid nende ilmingute abil varustama. Kui te olete 

valmis, siis kuulete Minu häält puhtalt ja selgelt; kui te ei ole valmis, siis olete segaduses ja ei suuda 

edastada midagi muud kui tunnistust. Mida te siis annate üle, millest te räägite pärast Minu Sõna 

lahkumist? 

31 Ma tahan - ilma, et te eemalduksite loomulikust ja lihtsast elust ja ilma, et langeksite seisundisse, 

mida võiks pidada väljaspool normaalset, et te jääksite alati varustatud ja et te hoiaksite oma südames 

spirituaalsust, nii et igal ajal, kui teid kutsutakse, oleksite valmis oma missiooni täitma. 

32 Ma olen teile öelnud, et 1950. aastal kogun ma 144 000 tähistatud inimest maa peal. Kuid keegi ei 

tea, millisel hetkel Ma lasen maa peal sündida neil, kes on veel vaimses olekus, et nad saaksid täita Minu 

missiooni. 

33 Teie saatus on minus, sest mina olen ülestõusmine ja elu. Hiljem tulete taas kokku Vaimses Kodus 

ja sealt alates lõpetate oma töö. 

34 Vaimustage oma ülesande täitmine. Aasta 1950 läheneb juba ja te ei tohiks jääda ettevalmistamata. 

Ma tahan, et te täidaksite oma missiooni innukalt, kuid mitte fanaatiliselt. Kasutage aega, mis on hingele 

valgus ja pääste. 

35 Kuigi inimkond on jõudnud kaugele, on ta endiselt vaimselt lõhestatud. Kas igale rahvale on 

teatavaks tehtud erinev tõde? Ei, tõde on üks. 

36 Inimeste vaimne eraldatus on tingitud sellest, et mõned võtsid ühe haru ja teised teise. On ainult 

üks puu, kuid selle oksi on palju. Kuid inimesed ei ole tahtnud Minu õpetusi sellisel viisil vastu võtta, ja 
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vaidlused lõhestavad neid ja süvendavad nende erimeelsusi. Igaüks usub, et tal on tõde, igaüks tunneb, et 

tal on õigus. Kuid ma ütlen teile: seni, kuni te maitsete ühe oksa vilju ja eitate ülejäänud oksi, ei jõua te 

arusaamisele, et kõik viljad pärinevad jumaliku puu viljadest, mille terviklikkus esindab absoluutset tõde. 

37 Kui ma räägin teile nendest tõdedest, siis ärge arvake, et Meister mõtleb erinevate religioonide 

jumalateenistuse väliseid vorme, vaid põhiprintsiipi, millel iga religioon põhineb. 

38 Praegu annab tugev äikesetorm endast märku. Selle tuulepuhangud, mis raputavad puud, lasevad 

alla selle erinevaid vilju ja neid saavad maitsta need, kes neid varem ei tundnud. Seejärel ütlevad nad: 

"Kui ekslikud ja pimedad me olime, kui me oma fanatismist liigutatuna lükkasime tagasi kõik viljad, mida 

meie kaasinimesed meile pakkusid, lihtsalt sellepärast, et need olid meile tundmatud!" 

39 Osa Minu valgusest on igas inimrühmas, igas kogukonnas. Ärgu siis keegi uhkeldagu sellega, et 

tal on kogu tõde. Mõistke siis, et kui te tahate tungida sügavamale Igaviku olemusse, kui te tahate jõuda 

kaugemale, kui te tahate rohkem teada Minust ja iseendast, siis peate kõigepealt ühendama ühe teadmise 

teise teadmisega ja samamoodi kõigi teistega. Siis paistab sellest harmooniast välja selge ja väga hele 

valgus, mida te seni olete maailmas otsinud, kuid ei ole seda leidnud. 

40 "Armastage üksteist", see on Minu põhimõte, Minu kõrgeim käsk inimestele, ilma usutunnistuse 

või religiooni vahet tegemata. 

41 Lähenege üksteisele selle kõrgeima käsu täitmise kaudu ja te leiate Mind igaühes teist. 

42 Olge tähelepanelikud vaatlejad ja te mõistate, et ideede, usundite ja religioonide võitlus on juba 

alanud. Teie inimlike võitluste tulemus viib teid samm-sammult sellesse uude lahingusse. 

43 Oh, kui inimesed vaid oleksid vastuvõtlikud, kui Minu valgus neile läheneb - kui palju valu ja 

segadust nad endid säästaksid! Kuid nad ei mõista veel, kuidas valmistuda rahu vastuvõtmiseks. Nad 

püüavad ainult valmistuda sõjaks või vähemalt kaitseks. 

44 Pärast seda, kui ma olen seda kõike teatanud ja teid hoiatanud - kas te võiksite ikka veel ehmuda 

nagu mõni teadmatus inimene, kui lahingu aeg on kätte jõudnud? 

45 Saatke endid rahu, harmoonia, leppimise ja vendluse eest. 

46 Te näete, kuidas suured religioonid üksteist ründavad, kuidas segaduses olevad inimhulgad 

põgenevad metsikus põgenemises. Sel tunnil on sellel rahval täielik teadmine oma ülesandest, nad on 

vabad eelarvamustest, plekist või eksimusest, et sirutada oma käsi täis kaastunnet neile, kes vajavad rahu, 

lohutust, valgust ja tervist. 

47 Uuendage oma elu, vaimustage oma tegemisi, uurige Minu Sõna, sest selles annan teile maitse 

kõigist jumaliku puu viljadest, nii et kui teie kaasinimesed pakuvad teile vilju, mida nad omavad ja on 

kasvatanud, teades selle vilja maitset, mille Ma olen teile andnud, võite võtta selle vilja vastu armastusega, 

kui leiate selle puhtaks, või lükata selle tagasi lahkesti, kui te ei leia seda puhtaks. 

48 Vaim omab kõrgemat mõistust, mis võimaldab tal avastada tõelist, puhast ja täiuslikku. Kuid see 

anne peab arenema, et mitte langeda eksituse ohvriks, s.t. toituda ebatervislikest õpetustest ja lükata tagasi 

see, mis on teie vaimule tõeliselt toitu. 

49 Ma annan teile oma õpetuse; kuid kõigepealt pange oma mure Minu juurde, nutke Meistri 

südames, taastuge, ja kui olete oma valu leevendanud, kui pisarad teie põskedel on kuivanud, tõstke oma 

vaim üles, et Minu õpetus saaks selle peale tulla. 

50 Ma ei taha näha nälga ega janu ühelgi Minu jüngril; Ma tahan näha teid rahulolevatena, kui olete 

söönud ja joonud Minu laua ääres. Ainult nii saate te teha Minu väärilisi tegusid selles maailmas. Ärge 

unustage, et iga päev, mis möödub, toob lähemale Minu lahkumise, ja kes ei kasuta seda õpetamise aega 

ära, tunneb end hiljem orvuna. 

51 See ei olnud juhus, mis viis teid Minu Kohalolekusse. Minu hääl kutsus teid mööda eluteed ja 

Minu halastus juhtis teid. Nüüd te teate, et olete jõudnud teada, millist ülesannet ma olen teid saatnud 

täitma maa peal. Minu Sõnast olete õppinud, mis on teie päritolu ja mis on teie eesmärk. Te olete saanud 

ilmutuse, et kuulute rahva hulka, kes sai Vaimu mannat kolmes etapis. 

52 Kui te kannate kõik, mis juhtus Iisraeli rahvaga kahel esimesel ajastul, üle vaimsesse, siis mõistate, 

et sama on juhtunud ka teiega praegusel ajal. 

53 Selle rahva elu, selle ajalugu on õppetund kogu inimkonnale, see on tähendamissõna, see on 

raamat, mille kivialused olid seadus, mille ma teile Siinai ääres ilmutasin. Selle sisu säilitab prohvetite 
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hääle, rahva arengu, tema võitlused, võidud ja kaotused, rõõmud ja kibedused. Samuti on selles Kristuse 

täiuslik töö inimeste seas ja nende missioon, kes järgnesid talle. 

54 Täna avaneb see raamat teie vaimu ees ja te näete, et sellest purskavad välja uued valguskiired, sest 

täna on teile selgitatud see, mida tol ajal ei mõistetud. Täna võib teie vaim koputada ülestõusmise 

väravatele tarkuse sooviga. Täna võimaldab teie vaimne võime teil tulla Meistrile lähemale, et Ta saaks 

teile näidata uusi õppetunde oma Jumalike Müsteeriumide kohta. 

55 Minu rahvas, kuigi Minu Vaimu hiilguses on rahu, ei saa Ma hoiduda saatmast teile Oma abi, sest 

Ma näen teid maailma teedel kõndimas, vedades endaga kaasa vaevade ja puuduste ahelad. 

56 Te olete teel läbi kõrbe, ja ma olen lasknud selle keskel kasvada palmipuid, et te leiaksite varju ja 

puhkust. Ma olen lasknud teie maailma viljatust kaljust välja purskuda ammendamatu allikas, et te saaksite 

sellest juua ega janustaks enam. Täna ei anna ma teile põllud maailmas, mida harida; te leiate oma põllud 

südametes. Mõned on alles alustanud viljelemist, teised lõpetavad juba ammu alustatud tööd ja kolmandad 

lõikavad oma külvi vilja. 

57 Pereisad ei tohiks vabandada end sellega, et neil on palju lapsi, et nende aeg on pühendatud ainult 

igapäevase leiva hankimisele ja et seetõttu ei saa nad mõelda teiste heaks tegemisele. 

58 Ärgu mehed öelgu Mulle, et nad tunnevad end võimetuna Minu Seaduse õpetamiseks. Teile 

kõigile ütlen, et teie eluteel on rohkem kui piisavalt võimalusi, kus te saate külvata Minu seemet, ilma et 

raiskaksite oma aega ja jätaksite oma kohustused hooletusse. 

59 Teenige Mind ja Ma teenin teid. 

60 Teie süda ei tohiks pettuda, kui te külvate oma lastesse või kaasinimestesse armastust ja lõikate 

neilt ainult valu. Te teate täpselt, mida Kristus maailmas külvas ja mida Ta korjas. Kuid Ta teadis, et saak 

ei ole mitte maailmas, vaid taevas, kui aeg on õige. Ka teie, õpilased, kui te jäljendate Meistrit 

kannatlikkuses, siis ärge otsige tasu või hüvitist maa peal, vaid oodake pigem oma õndsuse tunnini 

tulevases elus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 130  
(väljakuulutamine püha nädala neljapäeval) 

1 Maailm on sügavalt liigutatud Minu kannatuse mälestusest. Täna pärastlõunal, kui te mälestate 

neid sündmusi ja kui Minu jumalik kiir laskub alla, et tuua kaasa 

Et anda inimeste hingele sisemine rahu, näeb Jeesus teie emotsioone. 

2 Teie, kes te armastate Mind ja pakute Mulle oma elu apostlina, kes te pakute oma armastuse 

kristallselget vett janunevale rabile - tunnete, et tegelikult on Meistri Püha Vaim teie keskel. 

3 Nüüd on aeg, et tõe vaim valitseks ja et usufanatism eemaldataks inimeste südamest. 

4 Sel hetkel tunneb Minu Vaim väga suurt rõõmu, sest ma olen oma jüngrite keskel, kellele ma 

pakun oma armastuse laual veini - mitte viinamarja veini, mis ei lakka kunagi olemast viinamarjamahl -, 

vaid oma vaimset elu. 

5 Möödunud on aeg, mil ma käskisin teil mälestada püha õhtusöömaaega, võttes leiba ja veini Minu 

mälestuseks. Täna õpetan ma teie vaimu toituma Minu armastuse õpetuse tähendusest ja loobuma 

igasugusest sümboolikast. 

6 Ma ei püüa teile meelde tuletada kannatusi, mis kuuluvad teise ajastusse, ja ometi nutate te Minu 

juhiste peale, kuid see nutmine tuleb meeleparandusest. 

7 Maailm on kibeduse karikas; aga Kristus, Isa "Sõna", tuleb täis armastust ja jätkab piiramatu 

armastuse õpetust, mille ma olen inimestele andnud. Sel ajal näitan teile teed, mida peate järgima, et 

saavutada päästmine teie pattudest. Kuid ma ei taha, et te kannaksite oma mõtetes ainult Kristust, vaid 

annaksite armastuse tegude kaudu tunnistust Tema õpetuse tõesusest. 

8 Vaadake, kuidas tänapäeval sümboliseerivad paljud Minu lapsed ekslikult seda õhtusööki, kus Ma 

viimast korda ühinesin Oma jüngritega; Minu Sõna, Minu Armastusõpetus on võltsitud. Sel hetkel annab 

Jumalik Sõna, kes on otseses ühenduses kõigi hingedega, teile oma armastust, nii nagu Ta jagas leiba oma 

apostlite vahel. 

9 Siin on Kristus, rahuvürst, keda rahvahulgad pidasid agitaatoriks ja mässajaks. Pidage meeles, et 

Jumal-mees tuli maailma ja ütles: "Need on minu lapsed, kelle eest ma annan isegi viimase tilga oma 

verest." Täna, Mu armsad lapsed, räägin ma teile lihtsal viisil. Tol ajal rääkisin ma teile 

tähendamissõnades ja sageli ei mõistnud te mind, sest te andsite minu sõnadele vale tähenduse. 

10 Inimkond, ma armastan teid lõpmatult! Ma olen tulnud tagasi teie juurde, mitte nii, nagu te mind 

esimesel korral kuulsite, ega nii, nagu te mind teisel korral nägite ja kuulsite. Täna annan ma teile oma 

õpetuse Minu tarkuse poolt ettevalmistatud aju abil. 

11 Minu rahva hulgas on alati olnud nii neid, kellel on vaimne tunnetus, kui ka neid, kes otsivad 

ainult materiaalseid hüvesid. Esimesel ajastul oli olukordi, kus mõned kummardasid "kuldvasikat", samal 

ajal kui teised nuttisid Jehoova hirmust; ja teisel ajastul oli Minu apostlite seas üks, kes soovis saada 

Minult volituse muuta kivid kullaks, tuues ettekäändeks, et see oleks hea, et toetada rahaga vaeseid, kes 

olid näljas. Sellele vastasin ma: "Raha andmine inimestele põhjustaks selle, et nad seda enam ei 

väärtustaks, sest seda on lihtne saada." Ja ma lisasin: "Kes Mind järgib, see on vaene nagu tema Meister." 

Seepärast kummardusin ka mina alandlikult, et pesta oma jüngrite jalgu, ja ütlesin neile: "Ärge kunagi 

pidage ennast esimeseks, vaid viimaseks Isa ees." 

12 Teile, Minu uued jüngrid, ütlen: "Mida te näete, et Ma teen teile, seda tehke ka teie vendadele." 

13 Te olete valmistanud oma südamed ette, et võtta vastu Minu Sõna põhiolemus ja koos sellega ka 

lohutus, julgustus ja valgus, mida te vajate. Te usaldate Mind, sest teate, et nagu kõik olendid, saate ka teie 

Minu kaitset. Ometi olen ma teile öelnud, et te elate parandamise ja puhastumise ajal ning et te tunnete 

veel suurimat valu. 

14 Tulevik toob inimkonnale ikka veel suuri võitlusi ja kannatusi, ja teie kui osa sellest inimkonnast 

peate samuti kannatama. Ainult palve ja "ärkvel olemine" muudavad kannatused talutavaks. Paljud 

kaotavad nendes katsumustes oma orientatsiooni, satuvad meeleheitele ja otsivad oma kannatustele 

lahendust teistest võimalustest. Kuid ainult siis, kui nad pöörduvad tagasi headuse, rahu ja õigluse teele, 

saavad nad oma rahu tagasi. Ja isegi selle rahva seas, kes on saanud oma märgi sel ajal, 144 000-st, kes on 

tähistatud oma otsaesisele - kui paljud neist hülgavad Mind, kuigi nad ümbritsevad nüüd Meistrit ja 

kuulevad Tema õpetust lõpmatust armastusest? 
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15 Seepärast olen ma praegu tulnud, et anda teile jõudu teie võitluses, et näidata teile, kuidas töötada 

kõrge ideaali nimel, mis on sama, mille eest ma olen alati võidelnud - teie vaimse kõrgema arengu nimel. 

16 Tehke kõik oma vaimsed anded enda omaks ja väärtustage neid kõrgelt, et suudaksite sellele 

suurele katsumusele vastu pidada. Ärge andke neid ära, et te ei tunneks end vaeslapsena, sest te olete 

sunnitud koguma suure hulga usku, vaimset jõudu ja julgust, et mitte meeleheitele sattuda. 

17 Kuid kõik see, mida ma teile teatan, ei hävita teid, vaid teeb teid suureks, sest te leiate lugematuid 

võimalusi, et teha head ja levitada oma armastustegevust. Kui te oskate end ette valmistada, siis unustate 

end, et tulla oma kaasinimestele appi, ja te leiate nende hinged vastuvõtlikuks nagu neitsi maad, et võtta 

vastu teie armastuse tööde seemet ja heategevuslikku vihma. 

18 Sel viisil valmistan Ma oma laste vaimu ette, et kui saabub aeg, saavad nad tunnistada, et kõik 

sündmused, mida nad kogevad, on rääkinud neile Minust, et nad on tundnud, et Minu Vaim on olnud 

nende ümber. 

19 Sest ma ei ole ainult sõna, ma olen tegu. Ma võitlen lakkamatult oma laste hinges, et neid muuta, 

ja ma olen tähelepanelik, et vastata teie küsimustele, vastata teie üleskutsetele ja tulla teile appi, et te 

saaksite täita oma saatust. 

20 See on aeg, mil Minu valgus on valatud igale vaimule. Igaüks, kes on olnud valmis Minu õpetust 

praktiseerima, on tundnud end täis jõudu, elavdatud kõrgemast tahtest, ja tema tehtud teod on andnud talle 

elu ja tugevdanud tema usku. See inimene ei saa enam kõrvale kalduda õigelt teelt, isegi kui ta peaks 

kõndima üle okaste, sest tema vaimu tugevus on kasvanud ja ta teab, kuidas ületada kannatusi, et jõuda 

oma ideaalini. Kes ei ole veel alustanud seda töö teed, peaks alustama seda täna ja ei tohiks lõpetada. Isegi 

kõige vähemat tema tööd võtan Mina arvesse. Te ei leia maa peal suuremat rahuldust kui see, kui te tulete 

ühele oma naabrile appi, sest tunnete tema valu. 

21 Kõik tööd, mida Ma tegin Teisel ajastul, et näidata teile Minu õpetusi aktiivsest heategevusest, 

peate te nüüd kordama. Te nägite, et ma taastasin pimedate nägemise - te saate teha võimalikuks, et selle 

aja pimeduses elavad pimedad näeksid Minu õpetuse helget valgust. Pane halvatud kõndima, kes on 

takerdunud õpetuse puudumise tõttu. Äratage ellu see, kes on surnud armu ja vaimulikkuse elu. Pane 

rääkima vaiksed, kes ei suuda öelda armastuse ja andestuse sõnu. Kõik, mida te tahate saavutada, annan 

ma teile, sest ma olen andnud teile hindamatu väärtusega andeid, et te saaksite anda tunnistust Minu tõe 

kohta. 

22 Minu armastus inimkonna vastu on olnud pidev. Ma ei ole teinud imesid mitte ainult siis, kui ma 

olen maale tulnud; Minu töö, millega ma annan inimestele armastust ja kaitset, on igavene, ja Minu õpetus 

on samuti ammendamatu. Millal te mõistate Minu võitlust, millal te tunnete ära Eelija, kes töötab 

väsimatult teie seas? 

23 Juba läheneb aegade lõpp ja ma pean korjama saaki. Ainult küpset nisu võtan ma vastu, ainult 

lõpetatud ja täiuslikud armastuse teosed toon ma oma viljahoidlasse. Ja teie kui Minu jüngrid peate 

näitama Mulle oma tööd sel viisil ja aitama oma kaasinimesi. Kõikides rahvastes on minu jüngrid, 

prohvetid, pioneerid, kelle vaimne and ilmutab end nagu teie. Nad otsivad palves palsamit, mis ravib 

haigeid, nad suhtlevad Minuga vaimselt, nad otsivad valgust, mis valgustab nende teed, ja nad tunnistavad 

Mind oma Juhiks ja Meistriks. 

24 Ärge imestage, kui nad - ilma, et nad oleksid saanud Minu kuulutust inimese mõistuseorgani 

kaudu - teavad seda õpetust, sest Ma olen teile juba öelnud, et hing on arenenud ja igal olendil on 

ülesanne, mida täita. Tema hing on end valusalt puhastanud, ja kuna ta ei ole leidnud maa peal ühtegi 

tõelist juhti, on ta otsinud Mind, sest ta teab, et Ma elan vaimses ja valgustan ja juhin kõiki Minu lapsi. 

25 Siin ma olen - valmis võtma vastu teie mõtteid ja teie südant, et pakkuda teile Minu Sõna 

tähendust kui igavese elu tõelist veini, millest ma ütlen teile, et kes sellest joob, ei tunne enam kunagi janu. 

26 Ärge ajage jätkuvalt segi Minu Sõna, mis on Elu Leib, ja kultuslikke vorme, mis on vaid selle 

kujutis. 

27 Püha Vaimu valgus valgustab teie teed ja täidab teie hinged rahuga. Milline arm on maa peal, kui 

Minu rahvas, kes on laiali inimkonna seas, pühendab oma elu ülesandele õpetada oma kaasinimesi üksteist 

armastama. Kui ma räägin teile ühtsusest, peate mõistma, et ma näen teie ebakõla ja harmoonia 

puudumist. Aga teadke, et ma pöördun selle etteheitega kõigi inimeste ja rahvaste poole, sest lahkhelide 

seeme on paljunenud ja tunginud kõikidesse südamesse. 
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28 Ebakõla on märkamatult tunginud inimeste elu sisemusse ja on jõudnud raputada impeeriume, 

rahvaid, perekondi, usukogukondi ja sektid. Väga kibedad on olnud need viljad, mida harmoonia 

puudumine inimeste vahel on andnud, ja ikka veel ei maitse nad kõige kibedamaid vilju. Kuid Minu 

tahtmine ei ole olnud, et inimesed vajaksid seda kannatuste karikakest, et mõista oma eksimust ja avada 

silmad tõele. Sest ehkki ma mõistan praegu teie üle kohut, ei lakka ma kunagi olemast teie Isa ja ma tahan, 

et te mõtiskleksite ja kahetseksite, et päästa teid sellest kuristikust, millesse te praegu sukeldute. Millised 

neist on need, kes lasevad Mind oma südamesse? Millised rahvad avavad Mulle oma uksed? Millised on 

need, kes ei kuula oma südametunnistuse kutset? 

29 Palvetage! Mida te saate praegu teha, kui ma näen teid veel väiksena oma vaimse arengu poolest, 

kui te olete veel nõrgad ja kohmakad? Muutuge tugevaks Minu õpetuste praktiseerimise kaudu! Teie elu 

pakub teile päevast päeva võimalust omandada teeneid ja täiustada ennast. Olge inimesed, kes 

peegeldavad Minu Vaimu valgust igas oma teos, ja ma saadan teid varsti välja oma õpetuste alandlike 

apostlitena, et täita oma missiooni. 

30 Kui te arvate, et ma olen lahkunud oma troonilt, et ennast teile teatavaks teha, siis te eksite, sest 

seda trooni, mida te kujutate ette, ei ole olemas. Troonid on ülbete ja ülbete jaoks. Kuna Minu Vaim on 

lõpmatu ja kõikvõimas, siis ei asu Ta ühes kindlas kohas: Ta on kõikjal, igal pool, nii vaimulikus kui ka 

materiaalses. Kus on see troon, mida te mulle omistate? 

31 Ärge võtke Minu sõnu kui etteheidet teie halva arusaamise ja tõe äratundmise pärast. Ma ei ole 

tulnud teie juurde, et teid alandada, rõhutades teie ebaküpsust. Vastupidi, ma olen tulnud, et aidata teil 

tõuseb tõe valgusesse. 

32 Kas te arvate, et ma ei ole teadlik edusammudest ja arengust, mida teie uskumused ja teadmised on 

saavutanud pärast seda, kui te seda sõna kuulsite? Tõesti, ma ütlen teile, et ma tunnen paremini kui teie 

ise, milliseid samme te praegu vaimsel teel astute. 

33 Kui te tulite Minu ilmsiks, siis te ei uskunud Minu õpetusse inimliku mõistuse abil, arvates, et 

võite Mind leida ainult kujutistes, sümbolites ja muudes objektides, mida teie religioossed kogukonnad on 

pühitsetud. Pärast seda, kui te vaatamata oma usupuudusele tundsite, et Minu õpetus liigutas teie südant ja 

teie hing tundis Minu rahu, saite aru, et jumalikku valgust ilmutab nende olendite kaudu, kes on määratud 

Minu jumalikku sõnumit edasi kandma. Teie südames sündis uus usk, süttis valgus, mis õpetas teid 

mõistma, et inimene võib olla otse ühenduses oma Jumalaga. Kuid see polnud veel kõik, te pidite veel 

õppima mõistma, et inimlik mõistus ei ole Isa jaoks absoluutselt vajalik, et anda teile oma õpetust. Siis 

teadsite, et see jumalik ilmutus häälekandja kaudu on ajutine, sest hiljem saabub aeg, mil tekib vaimuga-

vaimude ühendus, kui inimesed eemaldavad oma meelest materialismi, fanatismi ja kogu selle teadmatuse, 

mida nende traditsioonid ja rituaalid sisaldavad. 

Kirik peaks eemalduma oma jumalateenistustest, uskumustest ja rituaalidest. 

34 Mõned teist on sellest juba aru saanud, teised elavad selle järgi. Kuid teil on veel palju puudu, et 

jõuda selle eesmärgini, kust te saate Mind mõista Minu tões ja Minu hiilguse tegelikkuses, mitte enam teie 

väikese inimliku kujutlusvõime väljamõeldud fantaasiate abil. 

35 Lõpetage, et annate Mulle materiaalse kuju troonil, nagu need, mis on maa peal, vabastage Mind 

inimlikust vormist, mida te alati Mulle omistate, lõpetage unistamast taevast, mida teie inimlik mõistus ei 

suuda mõista. Kui te vabanete kõigest sellest, on see nii, nagu oleksite murdnud ahelad, mis teid sidusid, 

nagu oleks tihe udu tõusnud ja lubanud teil näha piirideta horisonti ja lõpmatut, säravat taevalaotust, mis 

on aga samal ajal teie vaimu jaoks käegakatsutav. 

36 Mõned ütlevad: Jumal on taevas, teised: Jumal elab tulevases elus. Aga nad ei tea, mida nad 

ütlevad, ega tea, mida nad usuvad. On tõsi, et ma "elan" taevas, kuid mitte selles konkreetses kohas, mida 

te olete ette kujutanud: Ma elan valguse, väe, armastuse, tõe, õigluse, õndsuse ja täiuslikkuse taevas. 

37 Ma olen taga, jah, aga taga inimlikust patust, taga materialismist, uhkusest, teadmatusest. Ainult 

sel põhjusel ütlen ma teile, et ma "tulen" teie juurde, sest ma tulen teie alandlikkusse, sest ma räägin teile 

nii, et teie meeled saavad mind tunda ja teie mõistus saab mind mõista, mitte sellepärast, et ma tulen 

teistest maailmadest või kodudest, sest minu Vaim on igal pool kodus. 

38 Te olete vaeva näinud ja võtnud kaua aega, et muuta oma uskumusi, ja teil on veel palju teha, et 

saavutada vaimne eesmärk, mille ma olen teile määranud, milleks on teie Isa tundmine, Tema 
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armastamine ja Tema austamine Vaimu kaudu. Siis hakkate tundma vaimu tõelist hiilgust, seda kõrgust, 

harmooniat, rahu ja heaolu seisundit, mis on tõeline paradiis, kuhu te kõik tahate jõuda. 

39 Täna avad sa oma südame ja meele uksed Minu õpetuse valgusele. Milliste tegudega te mind 

ülistate? 

40 Te kõik olete vait, vaim on vait ja keha on vait Minu ees. Te kummardate oma kaela ja alandate 

end. Kuid ma ei taha, et minu lapsed alandaksid end minu ees. Ma tahan, et nad oleksid väärilised tõstma 

oma nägu ja vaatama Minu poole, sest Ma ei otsi ei sulaseid ega orje; Ma ei otsi olendeid, kes tunnevad 

end seadusetute, tõrjututena. Ma tulen oma laste juurde, keda ma nii väga armastan, et nad, kuuldes oma 

Isa häält, saaksid oma hinged tõsta oma vaimse ülespoole liikumise teele. 

41 Aga vaata, ma tulen Jaakobi koja juurde ja leian sealt ainult hirmu; ma loodan leida pidu, aga seal 

on ainult vaikus. Miks, mu rahvas? Sest teie südametunnistus heidab teile ette teie üleastumist ja takistab 

teil rõõmu tundmast Minu tulemise üle. Põhjus on selles, et te ei ole ennast armastanud, et te ei ole 

töötanud nii, nagu Jeesus teid õpetas. 

42 Teil puudub vaimne varustus, et tajuda valu varju, mis teid ootab, ja nii on vaja, et teie Isa teeks 

end materiaalselt kuuldavaks ja räägiks teiega teie keeles, et te teaksite, et sõjaingel läheneb, et tema 

relvad on väga võimsad ja et tema vastas nohiseb rahuingel. 

43 Tuule tiibadel ratsutades läheneb nuhtlus üha enam ja enam ning vaimse ruumi sees hõljuvad 

tuhanded olendid, langedes päevast päeva viha ja ebakõla väljadele, ning nende häiritus pimestab teie 

mõtted ja südamed. 

44 Loodusjõud on vallandunud ja äratavad teadlased oma unistustest üles; kuid nad, kangekaelselt 

oma enesekesksuses, jätkavad oma hävitavat tööd inimkonna seas. Kui te unustate palvetada, siis te ei 

täida ülesannet, mille Isa on teile usaldanud. 

45 Te teate väga hästi, et rahutegemise ülesanne on olnud teie vaimus juba sellest ajast peale, kui ma 

ütlesin Jaakobile: "Vaata, ma annan sulle arvuka järeltulija, kellega õnnistatakse kõiki maa rahvaid." 

Sellepärast te vaikite Minu ees. 

46 Kas te ootate, kuni inimeste seadused teid võõrandavad ja sunnivad teid sulgema oma huuled, 

mida ma olen õpetanud minust tunnistama? 

47 Ärge olge vähese usuga inimesed. Kui ma olen teid valinud, siis sellepärast, et ma tean, et te 

suudate mind teenida ja mõistate, kuidas seda teha. 

48 Sel päeval ütlen ma teile: Kui rahvad tahavad rahu, teen ma selle saavutatavaks vastavalt nende 

armastusele. Kui nad tahavad rohkem sõda, siis las nad saavad seda; kuid selle kaudu langeb Minu õiguse 

skeptik maa peale. 

49 Kui inimkond peaks taga kiusama Minu uusi jüngrid ja püüdma takistada neid haigete 

tervendamisel ja Minu Õpetusest rääkimisel, siis levivad inimeste seas kõige kummalisemad haigused. 

Teadlased haigestuvad, paljude silmad jäävad kinni, teised kannatavad mõtteviisi segaduse all. 

Teispoolsuse väravad avanevad ja segadusse sattunud hingede leegionid laastavad terveid piirkondi ning 

teevad inimesed riivatud. Siis tõusevad Minu alandlikud töötajad teaduse jõuetuse ees üles ja annavad oma 

teadmistest tõendeid, mille kaudu paljud saavad usklikuks. Kõik need õnnetused on teile juba ammu 

teatavaks tehtud, kuid te olete ikka veel kurdid ja pimedad. Te olete tänamatu. 

50 Mõnikord on vaja, et ma räägiksin teiega sel viisil. Aga ärge ajage Minu armastuse sõna segamini 

piitsaga. Ma armastan sind. Tulge lähemale, et te tunneksite Minu soojust. Tulge Minu juurde, et saaksite 

tunda Minu Kuningriigi rahu. Teie olete need, kes otsisid Mind "kõrbe" läbides, teie olete need, kes alati 

Minu lubaduse järele jahtisid. 

51 Kas olete sellest elust väsinud? Siis puhake hetkeks selle puu varjus. Räägi Mulle oma muredest 

siin ja nuta Minu rinnale. Millal sa oled igavesti minuga? Ma tahan juba praegu näha rahu igas hinges. 

52 Lase "lõokil" nüüd oma tiivad üle kogu universumi välja sirutada, et sa tunneksid tema rahu ja 

soojust. 

53 Naised, teie olete need, kes oma palvetega säilitavad seda vähest rahu, mis maa peal valitseb, need, 

kes kodu ustavate valvuritena tagavad, et kodust ei puuduks armastuse soojus. Nii ühendate te end oma 

emaga, Maarjaga, et murda inimlik uhkus. 

54 Mehed, ma olen teid teinud meistriteks siin maa peal, et esindada Mind siin. Teie vaim on nagu Isa 

vaim ja teie keha nagu universum. Ärge hindage oma keha täiuslikkust selle mõõtmete järgi, vaid selle 
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imelise elu järgi, mis selles on olemas, selle korra ja harmoonia järgi. Kuid isegi kõige täiuslikumal kujul 

on keha piiratud ja tuleb aeg, mil ta lakkab kasvamast. Intelligentsus ja tunded aga arenevad edasi, kuni 

surm teda peatab. Kuid kogu tarkus ja kogemus, mille ta maa peal omandas, jääb hinge, mis kasvab ja 

areneb kogu igavikuks. 

55 Tehke oma kodu teiseks templiks, teie kiindumused teiseks jumalateenistuseks. Kui te tahate mind 

armastada, siis armastage oma naisi ja armastage oma lapsi, sest sellest templist lähtuvad ka suured teod, 

mõtted ja eeskujud. 

56 Te kõik olete praegu Eelija lambad. Mõned elavad tema takistuseks, teised on ikka veel kadunud. 

Kuuenda pitseri valgus valgustab kõiki sel ajal kehastunud ja enam mitte kehastunud hingi. Samal ajal kui 

mõned kasutavad seda seadust maa peal oma hingede arenguks ja päästmiseks, kasutavad teised seda 

selleks, et tungida teaduse saladustesse ja avastada uusi imesid. See on profaanne ja sõnakuulmatu käsi, 

mis ikka veel murrab vilja teaduse puult, et mürgitada inimeste südamed. Te elate kuuendas ajaperioodis, 

mille inimkond läbib maa peal, mis on peegeldus teest, mille ta peab läbima igavikus. 

57 Esimesel ajastul kehastas Mind maa peal Aabel, teisel Noa, kolmandal Jaakob, neljandal Mooses, 

viiendal Jeesus, kuuendal praegune Eelija ja seitsmendal valitseb Püha Vaim. 

58 Mida te olete teinud Minu sõnumitoojatele? Esimene langes omaenda venna löögi alla, keda 

kadedus ajas selleni. Teist hindasid valesti ja pilkasid hulgaliselt uskmatuid ja ebajumala kummardajaid. 

59 Kolmas andis tõendeid Minu võimust oma elus ja sai vastutasuks tänamatust isegi oma sugulastelt. 

60 Neljas pidi seaduse tahvleid murdma oma rahva vähese usu tõttu, keda ta nii väga armastas. 

61 Viiendat - kuigi Tema tulekut kuulutati välja - ei oodatud, ei leitud usku ega armastust, ja pärast 

seda, kui Ta oli andnud maailmale oma armastuse sõnumi, sai Ta inimestelt kõige häbiväärsema surma, 

mida prohvet või sõnumitooja kunagi on kannatanud. 

62 Kuues on sel ajal vaimus tulnud. Sellegipoolest jälitavad teda kahtluse, ükskõiksuse ja 

naeruvääristamise nooled. 

63 Kui Seitsmes pitser on lahti lastud ja saadiku asemel valgustab inimesi Igavese Vaim ise - kes siis 

püüab Mind haavata või tappa? 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 131  
(Lihavõttepühade laupäev) 

1 Sel päeval, mil kellad helisevad, et teatada maailmale, et taevas on avanenud Kristuse 

vastuvõtmiseks, ütlen teile, et teie jaoks on need traditsioonid möödas. Nüüd on teie jaoks kohane 

sisemine kogunemine segase jutu asemel; mäletamine ja meditatsioon lärmakate rõõmurallide asemel. Mis 

juhtuks, kui Püha Vaimu jüngrid hakkaksid jumalikku õpetust materialiseerima? 

2 Vaim on elu ja seepärast ei lakka kunagi olemast. Ta peab end täiustama, et ta saaks elada 

taevastes kõrgustes; te olete arenenud, selle tõestuseks on see, et te pöörate end vabatahtlikult eemale 

pühadest kujutistest või sümbolitest, millega inimesed püüavad Mind kujutada, sest te juba kujutate Mind 

kui Püha Vaimu - lõpmatut ja kõikvõimas - ja ei taha Mind piiratud kujul näha. Te olete lõpuks mõistnud, 

et teie Jumala ees ei ole paremat ohvrit kui teie head teod. 

3 Kas ma ütlesin teile, et ma tõusen kolmandal päeval surnuist üles? Siis olen ma teile ka 

sümboolselt rääkinud tulevastest sündmustest: Ma olen siin vaimus kolmanda ajastu alguses, andes ennast 

teada inimliku mõistmisorgani kaudu, ja ma olen tulnud ka surnute juurde - vaimse elu jaoks. Selle 

kuulutuse kaudu, mida te olete kuulutanud ja lubanud muul ajal, olete kuulnud, et uhkeldavad rõivad ja 

tseremooniad on kasutud, et te peaksite oma hinge varustama puhtusega. Te olete juba mõistnud, et 

väliselt puhtana ja hiilgavana esinemine ilma südame puhastamata on reetmine, mis ei jää Isa poolt 

märkamatuks. 

4 Sa võid avaldada muljet ja isegi petta inimest, oma venda, kuid mitte Mind, sest Minu läbitungiv 

pilk avastab ja juhib kõike. Lisaks kogete, kuidas sel suure vaimse valguse ajal lükkavad inimesed tagasi 

kõik, mis sisaldab silmakirjalikkust. Ma valmistan teid ette nii, et teid ei üllata keegi, ega keegi meelita 

teie kaasinimesi. 

5 Kui keegi peaks ilmuma ja väitma, et ta on reinkarneerunud Kristus, siis ärge uskuge teda, sest kui 

ma teile teatasin, et ma tulen tagasi, andsin teile mõista, et see toimub vaimus. Kui keegi peaks teile 

ütlema: Mina olen Jumala sõnumitooja, usaldage teda, sest tõelised sõnumitoojaid ei kiidelda ega trumpata 

missiooniga, mille ma olen neile usaldanud. Nad identifitseerivad end ainult oma tööde järgi. Inimeste 

otsustada on, kas see on Issanda sõnumitooja. Kas mäletate, et ma ütlesin teile, et puu saab tuntuks tema 

vilja järgi? 

6 Ma ei keela teil maitsta "puude vilju", kuid te peate olema varustatud, et te oskaksite eristada head 

vilja halvast. 

7 Need, kes armastavad tõde, panen ma üles nagu lambipostid, et valgustada oma kaasinimeste teed. 

8 Mul on soov teie hinge järele, selle teie silmadele nähtamatu olendi järele, kelle pärast ma kord 

inimeseks sain ja valasin oma verd, et õpetada teda täitma oma ülesannet. 

9 Ärge kartke kohtuda oma teel inimestega, kes eitavad Minu kohalolekut selles vormis. Nad on 

pimedad inimesed, kelle hinges ei ole veel valgust. Omal ajal lükkasid ka nemad Mind tagasi, kuid kui nad 

nägid Minu imetegusid, pidid nad kuulutama, et Jeesus on tõotatud Messias. 

10 Te näete sel ajal neid, kes on Mind eitanud, teie ees kahetsevat ja kahetsevat, leidmata sõnu, et 

tunnistada, et see õpetus on tulnud Jumalalt. 

11 Sel päeval, mil rahvahulgad tormavad oma kirikutesse suure sõnavooluga, et tähistada hetke, mil 

Taevas avanes Minu vastuvõtmiseks, ütlen teile, et see kõik on vaid traditsioon, et muljet avaldada 

inimeste südamele. Need on vaid rituaalid, mis materialiseerivad Minu jumalikku kirge täna. 

12 Te ei tohi järgida seda suundumust ega püstitada altareid ja kujusid. Ärge tehke pühade sündmuste 

kujutisi ega kasutage erilisi rõivaid, et ennast eristada, sest see kõik on ebajumalateenistus. 

13 Kutsuge Mind oma südamega, pidage meeles Minu õpetust ja võtke Minu eeskuju. Paku Mulle 

oma paranduse austust ja sa tunned, et taevaväravad avanevad sind vastu võtma. 

14 Uskuge, et nii nagu Jeesus tõusis kolmandal päeval surnuist üles, olen ka mina täna, kolmandal 

ajastul, tõusnud üles inimeste hulgast, kes on surnud usu ja armu poolest, et õpetada teid inimliku 

mõistmisorgani abil Vaimse Elu ilu. 

15 Rahvahulgale, kes Mind kuulab, ütlen Ma: Miks te katate end pühapäevarõivaste ja juveelidega 

ega riieta oma hinge pigem puhtusega? Ma tahan ainult seda riietust teie seas näha. 
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16 Vältige valesid ja profaanseid kujutlusi, mida Minust ja Minu Kirgastumisest tehakse, sest keegi ei 

saa Mind esindada. Elage Minu eeskuju ja Minu õpetusi. Igaüks, kes tegutseb sel viisil, on esindanud oma 

Isandat maa peal. 

17 Kui mõned põletavad Minu Jumalikkusele ohvriks suitsu ja mürri, siis Mina õpetan teid pakkuma 

Mulle oma südame sisemist olemust, oma hinge lõhna. See vaimne pakkumine on see, mida ma sinult 

tahan. 

18 Sel armu hommikul meenutab inimkond kolmandat päeva, mil Kristus tõusis surnuist, et lohutada 

oma apostleid, ja kui ta ületas surma läve, et otsida üles neid, kes on vaimses hädas. Pea meeles, et ma 

ütlesin sulle: Mina olen Suur Maamees või Karjane. Ka need ülesanded on teile antud. Kes muu kui 

karjane saab juhtida hingi ja suunata rahvaid? Ja kas pereisa, kes hoolitseb südameid, või õpetaja, kes 

juhib meelt - kas nad ei ole maamehed? 

19 Igaühele on määratud hulk hingi, keda juhendada või kasvatada, ja see ülesanne ei lõpe kehalise 

surmaga. Hing jätkab külvamist, viljelemist ja lõikamist nii vaimses maailmas kui ka maa peal. Suuremad 

hinged juhivad väiksemaid, ja need omakorda juhivad teisi veel madalama arenguastmega, samal ajal kui 

Issand on see, kes juhib neid kõiki oma takistuseks. 

20 Kui ma nüüd ütlesin teile, et suuremad hinged juhivad väiksemaid, siis ma ei taha öelda, et need 

hinged on algusest peale olnud suured ja et teised peavad alati olema väikesed võrreldes oma vendade ja 

õdedega. Need, kes on praegu suured, on seda seetõttu, et nad on tõusnud ja arenenud selle õilsa ülesande 

täitmisel, et armastada, teenida ja aidata neid, kes ei ole veel saavutanud seda vaimse arengu astet, neid, 

kes on veel nõrgad, neid, kes on eksinud ja neid, kes kannatavad. 

21 Need, kes täna on väikesed, on homme suured, sest nad on arenguteel püsivad. 

22 Vaimse täiuslikkuse redel, mida Jaakob nägi oma prohvetlikus unenäos sümboliseerituna, on tee, 

mis algab maa peal ja lõpeb taevas, mille algus on materiaalses maailmas ja lõpp on vaimse elu 

täiuslikkus. 

23 Te ei jäta oma lapsi, oma õpilasi, oma rahvaid isegi surmaga, sest vahemaa ühe maailma ja teise 

maailma vahel on ainult näiline. Vaimsest sfäärist on teil võimalik jätkata oma arvu eest hoolitsemist, 

juhatamist ja hoolitsemist, ning sageli suudate te siis teostada selliseid suuri tegusid, mida maa peal 

oleksite pidanud võimatuks. 

24 Õnnistatud on teie hinge tee, mis paneb teid iga päev selgemalt mõistma oma Isa armastust ja 

õpetab teid mõistma Tema tegude suurust. 

25 Kas on võimalik, et pärast neid õpetusi jätkab keegi lootust, et surm vabastab ta oma ristist, või et 

leidub keegi, kes kardab, et see võtab temalt tema seemne? 

26 Kõik elab Minus, kõik püsib Minus, midagi ei lähe kaduma. 

27 Sel ajal otsin ma teid oma kodus, sest kui te otsite mind, siis otsin mina teid. Ma tahan teiega 

rääkida, laske Minul tungida teie südame põhjani ja ärge püüdke Minu eest varjata oma mure või oma 

üleastumisi. 

28 Proovige kuulda Mind vaikuses, tõstke oma vaim oma Isa juurde, siis kuulete varsti Minu häält, 

mis räägib teiega keeles, mida te pole kunagi kuulnud, kuid mida te siiski suudate mõista, nagu oleksite 

seda alati kuulnud. 

29 See ei tohiks teid üllatada, sest te peate mõistma, et mina olen "Universaalne Sõna". Ma räägin 

südametunnistusega, Ma räägin südamega, hingega, mõistusega ja meelega, Ma räägin kõigis olendites, 

Minu hääl ei lakka kunagi. 

30 Õppige Mind kuulama ja uurige Minu õppetunde. Pidage meeles, et ma olen teile öelnud, et 

igaüks, kes joob Minu Sõna vett, ei janune enam kunagi. Ma olen valanud oma tarkust kogu eksistentsile, 

et te saaksite seda koguda kogu oma elutee jooksul. 

31 Isegi kui maailmas ei oleks ühtegi religiooni, piisaks sellest, kui te keskenduksite oma olemuse 

põhja, et leida Minu Kohalolu oma sisemises templis. Ma ütlen teile ka seda, et piisab, kui te jälgite kõike, 

mida elu teile esitab, et avastada selles tarkuse raamat, mis näitab teile pidevalt oma kõige ilusamaid 

lehekülgi ja kõige sügavamaid õpetusi. 

32 Siis mõistate, et ei ole õiglane, et maailm eksleb, kuigi ta kannab südames õiget teed, ega ka see, et 

ta rändab teadmatuse pimeduses, kuigi ta elab keset nii palju valgust. 
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33 Ma ei ole tulnud teie üle kohut mõistma ainult selleks, et langetada kohtuotsus iga patuse üle. Ma 

olen tulnud teie üle kohut mõistma, kuid mitte ilma, et ma ei pakuks teile kõigepealt uut võimalust 

vabastada oma hinge kõigist selle üleastumistest. 

34 Ma kutsun kõiki, sest ma tahan näha end ümbritsetuna sellest suurest perekonnast, mis minu jaoks 

on inimkond, kellele ma olen andnud nii palju heatahtlikkust ja hellust, et olen teinud end üheks nende 

poegadest. 

35 Te, kellel on olnud võimalus Mind sellisel kujul kuulda, teate, et olete tulnud õigel ajal. Ma ei ole 

tulnud enne või pärast õiget aega, ega te ole tulnud liiga hilja või liiga vara. See on aeg, mis on teie 

vaimule lubatud juba kõige kaugematest aegadest alates, et ta saaks selles ajas jätkata õpetust, mis vaevu 

algas varasematel aegadel. 

36 Te ei saaksite Minu juurde tagasi pöörduda, ilma et oleksite kõigepealt maitsnud kõiki elu vilju ja 

nautinud kõiki rõõme. Kui vähe on neid olendeid, kes on osanud jääda Isa kõrvale truuks ja puhtaks! Nad 

on teinud ainult Tema tahtmist. Aga teie, kes te olete oma palvetes korduvalt korrutanud: "Issand, Sinu 

Tahe sündigu, nii maa peal kui ka taevas" - see on vale, et te olete alati tegutsenud Minu Tahte kohaselt. 

Just sellepärast, et te olete elanud oma tahte järgi, mis on ebatäiuslik, olete teinud nii suuri vigu, mille eest 

te nüüd maksate suure kibeduse, haiguse ja raskustega. Kuid te ei suru enam oma tahet peale ja allutate 

end jumalikku autoriteeti, mis juhib kõike targalt ja õiglaselt. Siis te ei tee enam vigu ja ei kannata nende 

pärast. 

37 Palvetage ja otsige oma sisemise pühamu üksildust ja vaikust, siis selles palves tulevad teie 

sisemuses praegu uinunud meeled ja võimed esile ja räägivad teile mineviku õpetustest ja tuleviku 

sündmustest, mis on praegu teie meelele kättesaamatud. Siis saate teada, et peate lõpetama töö, mille olete 

eelmistes eludes pooleli jätnud. Praegusel ajal hakkab inimene ennast vaimselt tundma. Ta seisab juba 

pühamu värava ees, kus ta leiab seletuse kõigile saladustele, mis on teda seni ümbritsetud, ilma et ta oleks 

suutnud neid endale seletada. Kuid häda neile, kes Minu pidevast kutsest hoolimata osutuvad kurdiks või 

tundmatuks selle hääle suhtes, mis koputab lakkamatult nende südame uksele, sest neis saab olema 

eluväsimus ja seni kujuteldamatu süngus. 

38 Oo, selle rahva naised, kes te kuulete Minu Sõna, mis puudutab teie südamete kõige sügavamaid ja 

õilsamaid lõngaid, valvake oma südameid, hoidke neis põlevat usu leeki, kasvatage voorust, rahu ja 

vendlust. Ma pöördun teie poole, sest teie süda on Minu Sõnale vastuvõtlikum, kuigi teie vaim on sama, 

mis kõigil inimestel. 

39 Ma teen teist kõigist armastatud jüngrid, kes õpivad parandama ilma kedagi vigastamata või kohut 

mõistmata - need, kes oskavad haavu ravida, ilma et see veritseks, kes oskavad andestada, ilma et see 

põhjustaks alandamist. Kui te olete niiviisi valmis, saadan teid rahvaste juurde nõuandjateks, 

rahukuulutajateks, selle hea sõnumi kuulutajateks, selle väärilisteks jüngriteks, kes on teid nii palju 

õpetanud. Kuid te ei tohi unustada, et ainus, kes saab anda, on Isa, ja Tema on ka ainus, kes saab hingele 

tagasi anda kõik, mis ta on kaotanud. 

40 Pärast 1950. aastat, kui Minu ilmumine selles vormis lõpeb, ei jäta Ma teid üksi. Ma jätkan oma 

kohalolekut teises vormis, delikaatsemal viisil, ja kui te jälgite tõeliselt teile usaldatud õpetusi ja 

vaimustate end, siis tunnete Minu kohalolekut veelgi lähemal. Kui teil on usku, siis näete Mind oma 

vaimse silmaga, ja kui te ühinete vendadena ja õdedena Minu töös, siis tulevad inimesed teie juurde, nagu 

nad on kogunenud sel ajal, kui Ma olen ennast häälekandjate kaudu teatavaks teinud. 

41 Keegi ei suuda seda seemet teie südamest välja kiskuda, sest see läheb põlvest põlve edasi. 

42 Toimub võitlus: Õelad ja silmakirjatsejad osutavad teie peale ja kiusavad teid taga, sest te järgite 

seda rada. Kuid miski ei suuda seda rahvast tagasi tõmmata, sest see minu poolt teie südamesse külvatud 

seeme idaneb katsumuse hetkedel kui valguse sõna teie laste huultel. 

43 Nii nagu kristlusel õnnestus Minu Armastuse Õpetus teatavaks teha ajal, mil inimestel oli raske 

tunda armastust üksteise vastu, nii võitleb ka spiritism tänapäeval, ajastul, mil materialism on inimeste 

südamed kivistanud. Ja kui tol ajal raputas Kristuse Sõna inimeste elu alustalasid, siis nüüd paneb see 

valgus ka nende südamete kõige tundlikumad keeled värisema. On perioode, mil Minu seeme näib olevat 

kadunud. Kuid see on edukas ja püsib kõigi sündmuste keskel maa peal. 

44 Kui mõnel õnnestub Minu tõde varjata, siis teised töötavad selle avalikustamise nimel. Kui 

vanemad peaksid vaikima, siis räägivad lapsed. Aga Minu Sõna voolab Minu jüngrite huultelt ja 
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tunnistused ilmuvad kõikjal. Kuid ärge nõudke, et kogeksite kogu selle täitumist, mida ma teile praegu 

teatan. Laske esmalt seemnel idaneda, siis laske taimel kanda kauaoodatud vilja, ja ka pärast seda laske 

viljal küpseda. Siis näete te, kuidas kõik Minu ettekuulutused ükshaaval täituvad. Mõned teist on hoolsad, 

teised hooletud; kuid ma ütlen teile, et te kõik peate olema kannatlikud ja järjekindlad. 

45 Kui te teate, mida maksab vilja või seemne korjamine pärast selle kasvatamist, siis on teil tõeline 

armastus selle vastu. Seepärast tahan, et Minu seeme läheks läbi teie käte, et te armastaksite seda ja 

tunnustaksite selle väärtust. Et aidata teil oma ülesannet täita, tugevdan teid võitluseks. 

46 Karjane toob armastusega oma karja oma armastuse takistuseks, mis on Issanda hingede põue. 

47 Liigu edasi, ütleb Minu hääl sulle, ära peatu teel. Armastage aega nagu väärtuslikku aaret, kasutage 

seda oma vaimse elu kohustuste täitmisel ja nende kohustuste täitmisel, mida teie maapealsed kohustused 

teile peale panevad. Kasutage seda kõiges, mida Minu Seadus käsib, ja tasu, mille te saate, on valgus ja 

rahu teie vaimule. 

48 Paljude selle aja inimeste jaoks on nende lepitus maa peal lõppemas. Teie, kes te kuulete neid 

ilmutusi ja ei tea, kas kuulute nende väljavalitute hulka - kasutage isegi oma eksistentsi viimast hetke, 

uurige seda oma südametunnistuse valguses. Uurige katsumusi, mida peate taluma, tasuge võimalikult 

palju kõiki oma (vaimseid) võlgu, ja selle ettevalmistusega saate meeldivat vilja, mida teie hing lõikab, 

niipea kui ta ületab vaimse elu läve. 

49 Ärge mõelge surmale, et tundmatus ei muutuks teie jaoks masendavaks fikseeritud mõtteks. Pea 

meeles, et sa elad, ja ole kindel, et kui sa näed vaimse sfääri teed, hüüab su hing rõõmu ja üllatusest: Mulle 

tundub, et ma olen siin varemgi käinud! 

50 Õppige ja tõlgendage Minu õpetusi õigesti, sest kui te seda ei teeks, langeksite fanatismi, sest te 

annate Minu õpetajatele vaimsuse vaimustamise kohta kehva tõlgenduse, ja kuna see on vaimu 

kõrgendamine, ei luba see eksimusi. 

51 Ela puhtalt, alandlikult, lihtsalt. Täitke kõik, mis on õiglane inimmaailmas, samuti kõik, mis 

puudutab teie vaimu. Eemaldage oma elust üleliigne, kunstlik ja kahjulik ning värskendage end selle 

asemel kõigega, mis on hea teie eksistentsis. 

52 Tee on nii sile ja ristikoormus on nii kerge, kui olete juba õppinud elama, nii et teile näib olevat 

kerge täita oma lepituskohustust. Kuid sellele, kes kannab rasket koormat ja lohistab ahelatega läbi 

maailma, näib võimatu minna Issanda teed ja järgida tema jäetud jälgi. 

53 Mõistke, et Meister ei nõua teilt midagi võimatut. Ma isegi ei ütle teile, et te peaksite oma elu 

hetkega ümber kujundama. Vabastage oma süda materiaalsetest asjadest, vabastage see isekusest, ja te 

liigute edasi teel, mille ma olen teile õrnalt ja armastusega ette määranud. 

54 Mitte need ei ole Minu sulased, kes teesklevad, et teenivad Mind asjatute sõnadega, kiitlevad 

teadmistega või mõistavad kohut oma kaasinimeste tegude üle. Minu sulased, Minu jüngrid, Minu sõdurid 

on need, kes puhta, tööka ja kasuliku eluga külvavad Minu valgust oma teele ja jätavad vooruse ja hea 

eeskuju jälje. 

55 Kellelgi ei ole õigust oma kaasinimese tegude üle kohut mõista, sest kui see, kes on puhas, ei tee 

seda - miks peaks siis see, kellel on plekid südames, seda tegema? 

56 Ma ütlen seda sulle, sest sa oled alati innukas uurima oma venna seemet, lootes leida selles vigu, et 

siis talle oma seemet näidata ja teda alandada, öeldes talle, et sinu töö on puhtam ja täiuslikum. 

57 Ainus kohtunik, kes teab, kuidas teie tegusid kaaluda, on teie Isa, kes elab taevas. Kui Ta ilmub 

oma kaaludega, ei ole Tema silmis suurem väärtus sellel, kes mõistab rohkem, vaid sellel, kes on 

mõistnud, kuidas olla oma kaasinimese vend ja oma Issanda laps. 

58 On vaja, et Minu rahvas ilmuks rahvaste seas ja näitaks eeskuju vendlusest, harmooniast, 

heategevusest ja mõistmisest, olles rahu sõduriks nende seas, kes taas kord kuritarvitavad jumalikke 

õpetusi, et tülitseda, üksteisele haiget teha ja omaenda elu võtta. 

59 Kõigi ühenduste, kirikute ja sektide Minu lastega räägin Ma nende südametunnistuse kaudu. Ma 

innustan neid lepitusele ja innustan neid suurte, valguse täis mõtetega. Kuid on oluline, et te teaksite, et ma 

jätan neile teie kaudu sõnumi, mille te peate neile Minu nimel edastama. 

60 Te peate olema tagasihoidlik. Te ei tohi pahandada, et teid solvatakse. Olge õrnalt. Teid tabavad 

alandused ja kannatused. Aga teie sõna, mis on minu sõnum, ei suuda nad oma meelest välja ajada. 
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Seepärast ütlen ma teile: Kui mõned jäävad teie kutsele tundmatuks ja kurdiks, siis teised ärkavad oma 

pikast unest ja asuvad edasi liikuma ning panevad oma elu õigele, uuenduse ja meeleparanduse teele. 

61 Varustage end julguse, usu ja jõuga, et suudaksite lahingule vastu astuda. Kuid ma juhin teie 

tähelepanu: ärge laske end hirmutada, kui te räägite ühe oma kaasinimesega, sest näete teda hästi riietatuna 

või kuna teda kõnetatakse kui vürsti, isandat või ministrit. 

62 Võtame näiteks Pauluse ja Peetruse, kes tõstsid oma häält nende ees, keda maailm nimetas 

meistriteks. Nad olid vaimult suured, kuid nad ei kiitnud kellelegi, et nad on isandad; pigem tunnistasid 

nad, et nad on teenijad. Järgige nende eeskuju ja andke tunnistust Minu tõe kohta oma tegude armastuse 

kaudu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 132  
1 Tere tulemast, te, kes te hakkate endas tundma armastuse leeki oma Meistri vastu. Tervitan teid, 

kes te püüate oma elu magustada Minu Sõna hellusega. Tere tulemast ka teile, kes te kahtlete Minu 

kohalolus, sest Ma vabastan teid teie kahtlustest ja see annab teed Minu armastusele. Tere tulemast ka 

teile, kes te tulete kurva südamega, sest ma annan teile vajaliku lohutuse. Minu armastus hõlmab teid 

kõiki. 

2 Kui sa näed, kuidas Ma sind vastu võtan, ütled sa Mulle südamest: "Issand, ma olen Sind oodanud, 

ma olen juba igatsenud Sinu tulekut, samuti Sinu armastavat Sõna." - Kas te otsite Jumala Kuningriiki? 

Ma viin teid selleni samm-sammult, kuni saavutate kõrgeima täiuslikkuse taseme. Paljud, kes on teile 

eelnenud maa peal, on juba saavutanud selle kõrgtaseme. Nad on valguse vaimud, Jumala sõnumitoojad 

või saadikud, kes tulevad nähtamatult inimeste juurde, et tuua neile sõnumeid ja innustusi. 

3 Oo õpilased, püüdke vaimse arengu poole ja te õpite selgitama kõiki neid probleeme, mille 

lahendamist te peate võimatuks, kuigi see on teie võimaluste piires. Kui teil on nii suured anded, miks te 

tahate, et 

Ma teen kõike sinu eest? Pidage meeles, et peate Minu juurde jõudma oma teenete, jõupingutuste ja isegi 

ohvrite kaudu. Ma näitan teile, kuidas liikuda mööda teed, et jõuda eesmärgini. 

4 Vaadake, Minu Sõna on nagu hea seeme. Mõnikord langeb see kõvale pinnasele, kivide ja okaste 

alla: see on materialism, südamete ükskõiksus, milles Minu õpetus ei saa idaneda. Mõnikord hakkab taim 

just õitsema, kui ebapuhas käsi tuleb ja lõikab taime maha. See juhtub siis, kui süda juhindub halbadest 

kirgedest. Kui seeme langeb viljakasse mulda, idaneb see õigeaegselt, õitseb ja paneb pungi, mitmeaastane 

taim sirgub iga päev kõrgemale ja annab rikkalikult vilja. 

5 Te küsite endalt mõnikord: "Miks ei võta Meister - selle asemel, et valida oma sulased ja jüngrid - 

meid kõiki, kes me kõik oleme tema lapsed?" Ja ma vastan teile: Ma valin need, kelle jaoks on õige aeg, 

nagu küpsete seemnete puhul. Teistele jätan aega, kuni nad saavutavad täieliku küpsuse, et saaksin neid 

teenida. Peremees käitub nagu hea kalamees, kes läheb varakult paati, viskab võrgu sinna, kus teab, et kala 

on palju, ja kui ta on selle täis tõmmanud, laseb ta kasututel väikestel kaladel võrgust läbi libiseda, valides 

seeläbi välja suuremad kalad. Ma olen hingede kalur, kes paneb oma võrgu, et püüda teie südamed sinna. 

Kui paljud, kes olid Minu armastuse võrkudest kinni püütud, pöördusid tagasi oma rahutuse ja kirgede 

merre! Nad ei saa veel kuuluda valitute hulka, kes järgivad Mind ustavalt ja loobunult. Kuid nad ühinevad 

nendega hiljem. 

6 Ma püüan teha oma häält kuuldavaks kõigis hingedes, kuid inimeste materialism võimaldab neil 

kuulda ainult maailma ja liha häält. Siiski on mõned, kes kuulevad Mind, ja need on vaevatud, abivajajad, 

haiged, põlatud, need, keda maailm enam ei vaja ja kes on unustusse jäetud, sest neil ei ole enam midagi 

anda. Nad kuulevad Mind väga hästi, sest nad teavad, et nad võivad Minult ainult midagi oodata. Mida 

võib Minu hääl, Minu Sõna tähendada kellelegi, kes leiab maailmas kõik, mida ta soovib? See näeb ainult 

oma materiaalset õnne, ja kui ta kuuleb mingil ajal Minu kutset, siis ütleb ta ka Mulle, nagu on kombeks 

öelda kerjusele: "Täna ei ole mul midagi sulle anda, tule homme uuesti!" Aga kes teab seda "homset"? Kes 

võib teada, kui kaua läheb aega, enne kui talle uuesti helistatakse? See võib olla homme, nagu see on 

võimalik ka teises eksistentsis. Õnnistatud on see, kes unustab oma kannatused teiste valu üle. 

7 Palvetage, mõistke, et nüüd on aeg, mil Minu õiglus ja Minu valgus on raputanud kõik pimedad 

jõud. See on raske ja ohtlik aeg, sest isegi pimeduses elavad olendid teesklevad end teie seas valguse 

olenditena, et teid võrgutada ja segadusse ajada. Ma annan teile oma valguse, et te ei eksiks teelt ega 

laseks end eksitada nendel, kes kasutavad Minu nime vääralt. 

8 Petturid ei ole mitte ainult nähtamatud olendid, vaid te leiate neid ka kehastunud inimestes, kes 

räägivad teile õpetustest, mis teesklevad, et nad on valguses, kuid mis on vastuolus Minu õpetustega. Te ei 

tohiks neid kuulata. Minu Sõna tunneb ära selle kõrge vaimsuse, tähenduse ja jumaliku "maitse" järgi. 

Igaüks, kellel õnnestub õppida tundma Minu Sõna "maitset" ja tutvuda sellega, ei lange eksitusse. Ma olen 

andnud teile õiguse uurida ja uurida Minu Sõna, et te saaksite seda altpoolt tundma õppida. 

9 Kuna ma valvan teie üle nagu karjane, kes hoolitseb oma lammaste eest, siis kui ma heidan oma 

võrgud, et päästa teie hinged ookeani rahutute lainete eest, siis palvetate teie omakorda oma kaasinimeste 

eest ja teie palve levib nagu rahu mantel üle inimkonna. 
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10 Te mõistate nüüd, et ma olen jaotanud oma jumaliku ilmutuse kolmeks suureks ajastuks. 

11 Just inimkonna vaimses lapsepõlves andis Isa talle Seaduse ja lubas talle Messiat, kes avab ukse 

uuele ajastule. 

12 Messias oli Kristus, kes tuli inimeste juurde, kui nad olid oma "vaimses nooruses". Ta õpetas 

inimestele kõrgemat vormi seaduse täitmiseks, mille nad olid varem saanud Isalt ja mida nad ei osanud 

täita. "Jumala Sõna" kõneles Jeesuse huulte kaudu, mistõttu ma ütlen teile, et maailm kuulis jätkuvalt oma 

Isa häält ja käsku täiusliku Meistri armastuse õpetuse kaudu. 

13 Jeesus pakkus omalt poolt, et ta saadab inimestele tõe Vaimu, et nad mõistaksid kõike seda, mida 

nad ei olnud tema õpetusest mõistnud. 

14 Nüüd siis, armsad inimesed, see lihtne, alandlik sõna, mida te praegu kuulete, on Tõe Vaimu hääl, 

on Jumala vaimne valgus, mis voolab teie olemusse, et te saaksite avada oma silmad uuele ajastule. See 

valgus, mis hakkab teid selgusega mõistma kõiki teie Meistri ilmutusi, on teie Isa, Püha Vaimu valgus, mis 

üllatab inimkonda vaimse arengu kõrgemal tasemel, st täiskasvanueale lähenedes, et mõista Jumala 

ilmutusi. 

15 Kõiges, mida see valgus teile ilmutab, saate Isa õpetuse, sest "Sõna" on Minus ja Püha Vaim on 

Minu enda Tarkus. 

16 See kuulutamise vorm inimhääle kandjate kaudu on vaid sissejuhatus inimese tõelisse vaimsesse 

ühendusse oma Looja ja Issandaga, kui te, täis tõe vaimu, räägite oma Isaga vaimust vaimule. 

17 Neile, kes veel ei usu Minu ilmumisse sel ajal, ütlen: ärge eitage, et Meister suhtleb taas kord 

inimestega, sest Ta lubas teile, et Ta tuleb tagasi, ja ükski jumalik lubadus ei ole jäänud täitmata. Samuti ei 

tohi te end oma Isast kaugeneda, öeldes, et Temaga on võimatu suhelda. Tõesti, ma ütlen teile, et Issand 

on alati olnud inimestega kontaktis eri vormides vastavalt nende vaimsele küpsusele. 

18 Seda uut ajastut, kuna see on spirituaalsuse ajastu, nimetatakse Püha Vaimu ajastuks, sest seda 

valgustab jumalik valgus, mis seletab kõike ja õpetab teid kõike mõistma. 

19 Uus ajastu on juba alanud ja see ei lõpe kunagi, sest selle ajastu kulminatsioon abiellub igavikuga. 

20 Kas te ei tea veel seda suurust ja imesid, mida valguse aeg teile lubab? Kas te ei rõõmusta mõtte 

üle, et aeg on juba lähedal, mil maailm pääseb pimedusest ja avab silmad uuele päevale? 

21 Segased olud lõppevad, petlikkus kaob, saladused lahustuvad ja särav, kuid samas armas ja leebe 

valgus - sest see on Jumala Vaimu valgus - ütleb inimestele, kes on kaua otsinud, kahelnud ja piinelnud: 

Siin on tõde. 

22 Mõistke, et Kristus tõlgendas Isa seadust ja et Meistri õpetust valgustab sama Isa valgus, keda te 

nimetate Pühaks Vaimuks. 

23 Et jõuda selle valguseni, tõstke oma mõtteid, laske vaimul olla vaba, avage oma südamed, sest ma 

valan teie peale õnnistuste voo. 

24 Teie, kes te alles täna olete tulnud Minu Sõna valguse juurde: avage oma vaevatud käed ja võtke 

Minu õpetuse leiba ja veini. 

25 Katsumused on möödunud kõigi üle; mõnede puhul on need olnud lühikesed, kuid rasked, teiste 

puhul on need olnud pikad ja kibedad: hetked, tunnid, päevad ja aastad, mil te olete kannatanud, on 

möödas ja rahu naaseb teie südamesse. Minu Vaimust voolab sinu juurde Minu palsam, Minu jõud ja 

Minu valgus. 

26 Laske endid ümbritseda Minu kiirgusega, nii et te unustate siinkohal kurbuse, leina, viletsuse ja 

pisarad. Nüüd on teie jaoks aeg avastada aare, mida te endas peidus kannate, ja lõpetada maailma parajaks 

olemine. 

27 Inimesed, ärge kartke, sest ma ei pane teile mingeid ülesandeid ega kohustusi, enne kui olete 

saavutanud rahu, hingetugevuse ja tervise, millest teil puudu on. Niipea, kui tunnete end tugevana, tänab 

teie süda Mind ja palub samal ajal kohta Minu viinamäel. 

28 "Paluge ja teile antakse", ütlen ma haigetele, neile, kes vajavad rahu, vaestele, neile, kes nälgivad 

ja janunevad õigluse järele, leskedele, orbudele, neile, kellel ei ole maailmas ühtegi armastavat inimest, 

ühesõnaga, kõigile, kes joovad kibeduse karika. Aga ärge lubage mulle midagi Minu hüvede eest. Lubage 

Minul teid oma armastusega üle ujutada, kuid teil on täielik vabadus Mind järgida või Minust ära 

pöörduda. Kes Mind järgib või mitte, jätan teie südame, mõistuse ja südametunnistuse tänulikkuse 

hooleks. 
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29 See ei ole käsk, mida Ma teile annan, kuid te ei tohi ka Mulle tingimusi seada, et Mind järgida. 

30 Peaksite meeles pidama, et igaühele, kes uuendab ennast, kes elab õiglast elu ja paneb oma 

tegudesse vooruse sädeme, on tema käsutuses kõige kallimad vaimu aarded, nagu rahu, tervis ja tarkuse 

valgus. 

31 Kui te olete kuulekad ja alandlikud, ei ole teil midagi karta. Minus näete ainult armastust, õiglust ja 

headust ilma piirideta. 

32 Teie hirm on õigustatud, kui te eksite. Siis aga peate kartma oma ebatäiusliku tegevuse tagajärgi. 

33 Teie seas on keegi, kes ütleb Mulle: "Issand, miks Sa kutsusid mind, kui Sa tead, et mul on väga 

kõva süda, mis ei ole kunagi tundnud heategevust kellegi vastu?" Ma ütlen talle, et ta ei peaks muretsema, 

sest Minu vägi on suur ja paneb kristallselge vee voolama isegi kaljudest. 

34 Kuulake järjekindlalt Minu Sõna, see on ainus asi, mida ma teilt palun. Siis, kui te kõige vähem 

mõtlete sellele, lahustub teie mõistuse pimedus, nii et valgus võib tungida sisse; ja see süda, nagu surnud 

mees oma kirstus, tõuseb ellu, tundes ja armastades, nagu igale Jumala lapsele kohane. 

35 Õppige palvetama, ütleb teie Meister. Ma räägin teiega teie vaikses kambris. Ma räägin oma 

haigetega, võidan neid ja panen nad tundma minu jumaliku tervendava palsamiga lohutust. Ma annan teile 

selle, mida te olete kaua oodanud. 

36 Õppige rääkima arstide arstiga, oh õnnistatud haiged, sest te peate veel homme, kui olete jälle 

terved ja teile on usaldatud teisi haigeid, sageli Minu poole pöörduma. 

37 Uskuge alati, et ime saaks teoks, ja omandage teened, et te oleksite alati väärt seda, mida te palute. 

38 Milliseid teeneid saab omandada haige inimene, kes ei ole võimeline mingisuguseks võitluseks? 

Tema teeneid võib olla palju ja suuri, kui ta oskab end varustada kannatlikkuse ja alistumisega, kui ta 

oskab olla alandlik Jumaliku Tahte ees ja suudab Mind õnnistada keset oma valu, sest tema eeskuju 

valgustab paljusid südameid, kes elavad pimeduses, kes on meeleheitel ja annavad end pahede kätte või 

mõtlevad surmale, kui neid tabab katsumus. Kui need inimesed kohtuvad oma teel usu, alandlikkuse ja 

lootuse eeskujuga, mis pärineb südamest, mis samuti palju kannatab, sest kannab väga rasket risti, siis 

tunnevad nad, et nende südant on puudutanud valguskiir. Ja nii see tõesti ongi, sest kuna nad ei suutnud 

kuulda oma südametunnistuse häält, pidid nad vastu võtma südametunnistuse valguse, mille neile saatis 

teine kaasinimene oma eeskuju ja usu kaudu. 

39 Ärge andke alla, ärge kunagi kuulutage end läbikukkunuks, ärge kummarduge oma kannatuste 

koormale. Hoidke alati oma usu põlevat lampi oma silmade ees. See usk ja teie armastus päästavad teid. 

40 Mehed, kes kannatavad vaikselt raskusi ja viletsust, kes joovad päevast päeva alanduse karikat, ma 

õnnistan teie samme. Eile olite te peremehed, nüüd olete teenijad; enne kattis teid pidulik rõivas, nüüd aga 

vaesus. Sa elad viletsas nurgas, kust sa mäletad oma minevikku, ja seal valad sa oma pisaraid salaja, nii et 

ei su naine ega su lapsed ei näe sind nutmas. Te tunnete neil hetkedel argust ja ei taha oma lähedasi 

meeleheitele ajada. Ainult mina tean seda kurbust, ainult mina tean, kuidas neid pisaraid kuivatada. 

Kõigile teile räägin ja õpetan teid, sest kogu selle valu, mida te olete endasse kogunud, võin ma eemaldada 

ja jätta teie südamesse ainult selle õnnistatud kogemuse valguse. Ma kinnitan teile, et ma toon välja 

parimad meistrid neist, kes on kõige rohkem kannatanud. 

41 Te peate tundma Minu Sõna, et te saaksite taastuda ja tõusta tõelisse ellu, oh teie, kes te olete 

surnud südames ja vaimus! 

42 Valu on valanud kogu oma sisu maailma ja annab end tunda tuhandes erinevas vormis. 

43 Millises kohutavas kiirustuses te elate, inimkond! Kui vaevaliselt te sõtkutate tainast igapäevase 

leiva jaoks! Seetõttu tarbivad mehed end enne aega ära, naised vananevad enneaegselt, tüdrukud närbuvad 

täies õitsengus ja lapsed muutuvad õrnas eas tuimaks. 

44 Valu, kibeduse ja katsumuste ajastu on see aeg, milles te praegu elate. Kuid ma tahan, et te 

leiaksite rahu, saavutaksite harmoonia, lükkaksite tagasi valu. Selleks ilmun ma vaimus ja saadan teile 

oma Sõna, mis on teie hingele lohutus-, tervendus- ja rahukaste. 

45 Kuulge Minu Sõna, mis on ülestõusmine ja elu. Temas saate tagasi usu, tervise ja rõõmu võidelda 

ja elada. 

46 Ma annan teile armastuse, mis on Minus ja mis ei ammendu kunagi. Te olete osa Minust ja Ma 

toidan teid, Minu heategevuslik vari katab teid igavesti. Isana olen õpetanud teid astuma esimesi samme 

oma ülesande täitmiseks. Olete täiuslikkuse mäe jalamil, ronige sealt ülespoole. Minu Vaim on 
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tippkohtumisel ja ootab teie tagasitulekut. Inimkond järgib teie samme. Ma esitan neile oma üleskutse, Ma 

räägin pereisa, kes on määratud Minu esindajaks ja kelle ülesanne on juhtida talle usaldatud hingi; Ma 

räägin ka sellele, kes on valitseja, et igaüks neist tegutseks Minu seaduste kohaselt ja täidaks oma 

ülesannet, ületades selle aja katsumused. 

47 Ma olen aegade algusest peale loonud kodu, mis koosneb mehest ja naisest, ning olen valanud 

sellele tarkust ja armastust. Ma olen mõlemale pannud risti ja täiusliku saatuse. Selle kodu aluseks on 

armastus ja vastastikune mõistmine. Juhtimine kuulub mehele, austus ja kuulekus naisele. Ma olen pannud 

mõlemasse väärtuslikke kingitusi, et nad saaksid end täiustada. Ja minu tahe ei ole, et seda õnnistatud 

institutsiooni valesti hinnatakse või rüvetatakse. Vaatamata tormidele, mis möllavad ja ähvardavad kõikjal 

- olge valvsad ja kaitske neid põhimõtteid. Ehitage inimkonna tulevik kindlale alusele. Mina, kes ma olen 

teie tegudes kohal, õnnistan teid ja paljundan teie seemet. 

48 Kui teie hing ei ole võimeline suuri ideid või inspiratsioone mõistma, siis palvetage, valmistuge ja 

ma valgustan teid. 

49 Kõik ülesanded, mis ma teile annan, on väga olulised ja vastutustundlikud. Kui ma usaldan mõnele 

laste eestkoste, siis teistest teen suure hulga inimeste vaimseid juhte või paljude rahvaste valitsejaid. 

Õnnistatud on see, kes tõuseb üle maise, et otsida minult jõudu ja valgust, sest ta on minuga ühenduses ja 

ma toetan teda tema missiooni täitmisel kõigis tema katsumustes. 

50 Tundke Minu soojust kui Isa, kuulake Mind ja mõistke Mind. Ärgu need, kes mind esimest korda 

kuulevad, arvaku, et see mees, kelle kaudu ma annan teile oma Sõna, tahab, et te usuksite, et ta on Issand, 

Meister. Ei, teie silmad ei näe Mind, kuid teie vaim võtab Mind vastu ja teie südames tunnete Minu 

kohalolekut. Ma räägin teile lõpmatusest ja see on Minu hääle magus kaja, mida te kuulete nende huulte 

kaudu, mille Ma olen valmistanud, et te kuulaksite Minu püha Sõna. 

51 Sest miks on see kuulutus? Ma lubasin teinekord jälle teie juurde tulla. Ma teatasin, et Minu tulek 

saab olema siis, kui sõjad on vallandunud, kui inimeste korruptsioon on saavutanud oma haripunkti ja kui 

katkud on levinud maa peal. Lisaks andsin mõista, et Minu tulek toimub vaimus. Minu tagasituleku aeg on 

juba käes, Minu kohaloleku aeg teie keskel on see, kui sõjad raputavad kogu maad, kodud hävitatakse, 

voorused tallatakse jalge alla ja seadus võltsitakse. Seepärast, kui paljud seda kõike mõistavad, küsivad 

nad endalt: "Millal tuleb Kristus, meie Päästja?" Nad ei tea, et ma olen juba maailmas ja valmistan ette 

seemet, mis toob neile valgust ja rahu. Ma olen vaevalt alustanud oma lubaduse täitmist. 

52 Uuesti olen ma tulnud alandlike, vaeste ja teadmatute juurde, kes siiski nälgivad ja janunevad 

õigluse, armastuse ja tõe järele. Ja kui see lihtne ja tundmatu rahvas mõistis, et keegi oli neid silmas 

pidanud ja et see keegi oli nende Issand, siis läksid nad - väga suurest sisemisest jõust ajendatuna - Minu 

Sõna otsima. Ta tuli kurb, väsinud ja haige - Minu Kohalolekust leidis ta palsamit kõigile oma hädadele. 

Ta tuli kahetsedes oma pattude, vigade ja pahedega, kuid kui ta tundis hellust, mida Minu andestus annab, 

tekkis temas kindel otsus uuendada, parandada. Ta tundis, et tema vaimust puudusid tema Isa väärilised 

teod, ja ta sai juhiseid, et ta suudaks teha suuri tegusid ja imesid. 

53 Inimlik ja vaimne elu olid saladused, mida nende vähesed teadmised ei suutnud mõista. Kui ta siin 

Mind kuulas, sai ta teada tõde kõigi loodud asjade kohta. Kui tol ajal ootas Iisraeli rahvas Messia tulekut 

kui vägeva, sõjakuulutava ja tugeva maise kuninga tulekut, kes annaks neile tagasi nende vabaduse, 

annaks neile relvad, et võita ja alandada nende rõhujaid, ja seejärel üle ujutaks neid maiste hüvedega, et 

teha neist suurim ja võimsaim rahvas maa peal - tol ajal ei tulnud see rahvas, et ma teeksin nad rikkaks 

maailmas, ega et ma teeksin nad suureks ja teiste üle isandaks. Need siin on tulnud Minu juurde, et leida 

tõde, päästet ja rahu. Ma olen neile andnud ka materiaalsed hüved, kuid see on tehtud lisana. 

54 Vaeste leib sel ajal - kuigi see on nii kibe - ei ole nii palju nagu see, mida söövad võimsad, suured 

isandad, kuningad. 

55 Inimesed, tulge Minu juurde tagasi, hakake palvetama, nagu Ma teid õpetasin, et te tunneksite 

Minu tuleku rahu. Palvetage vaimselt Minu ees ja tundke fraase, mida Ma teile õpetasin, mis on: "Meie 

Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu." Mitu korda olete te neid sõnu, mis on 

palve Minu tulemise kohta, välja öelnud, mõistmata, mida nad ütlevad, mida nad tähendavad, ja seega neid 

tundmata. Kristus õpetas teid palvetama, tõstes oma mõtted Taevase Isa poole, ilma et mingi kujutis või 

mis tahes jumalakummarduse vorm oleks Isa ja lapse vahele asetatud. Mis ajast sa oled need juhised 

unustanud? 
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56 Oo, Minu uus rahvas Iisrael! Ma usaldan selle töö teile, nagu oleks see puu. Täna on see veel õrn, 

homme on see võimas. See on määratud andma varju ja vilja väsinud ja haigele palverändurile. Aga kui 

teie, kes te tulete provintsidest ja maakondadest, mägedest ja küladest, soovides selle vilju, ei hoolitse selle 

eest, siis see puu kuivab ära, tema viljad langevad ja ta ei anna enam varju. Tuleb päev, mil te pöördute 

selle juurde uuesti tagasi, sest tunnete nälga ja elust väsimust, kuid kui te siis jõuate sinna, kus see puu oli, 

ei leia te sellest enam ühtegi jälge, sest te ei osanud selle eest hoolitseda, sest te rahuldusite sellega, et 

sööte selle viljadest, kuni te oma nälga rahuldasite, ja siis pöörasite sellele selja. See puu kasvab Minu 

laste südames. Selle viljad on armastus ja halastus, teie usaldus ja tänulikkus on parim kastmine, mida te 

saate oma puule anda, et see elaks, kasvaks ja kannaks vilja. 

57 Nii et siin ma olen keset seda alandlikkust, sellepärast ma ei pöördunud (selle maailma) suurte 

poole, sest nad püüaksid Mulle meeldida, pakkudes Mulle maapealseid aardeid. Pidage meeles, et Jeesusel 

ei olnud sel ajal isegi maju, kus ta oleks sündinud. See oli lihtne koobas, mis pakkus Talle peavarju ja 

õlgedest oli tema voodi. "Minu Kuningriik ei ole sellest maailmast," ütlesin ma teile hiljem, ja ma 

tõestasin seda teile juba oma sünnist alates. Minu Ihu oli kaetud lihtsa ephodiga, mis oli palju kordi 

niisutatud patuste, palju kannatanud inimeste pisaratest; ja nende usk, kes seda puudutasid, tegi nende peal 

tõelisi imesid. 

58 Täna, kui ma tulen teie juurde Vaimus, ütlen ma teile, et mantel, mis katab Mind ja millega Ma 

katan teid, on ainult Minu Armastuse mantel. Tulge Minu juurde ja kuivatage oma pisarad selle õnnistatud 

mantli peal, sest teie usule, teie päästele, paistab uus ime. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 133  
1 Tere tulemast, Minu armsad, kes te tulete kuulama Minu Sõna. Siin on inimkonna Meister. Nüüd 

annan ma ennast teada nende häälekandjate kaudu, nii nagu ma teinekord kõnelesin rahvastele prohvetite 

suu kaudu. 

2 Kas sa leiad inimeste seas midagi suuremat kui see, mida su Jumal on sulle ilmutanud? - Ei. Miks 

te siis järgite eksitavaid teid, kui ma olen teile ette pannud sirge tee? Ainult mina üksi saan teile avaldada, 

mis on olnud teie jaoks saladused. Kes veel saab Jumala nõuannete vahendajaks olla? Ainult Minu 

Jumalik Valgus võib teile paljastada, et teie praegune elu on teile antud selleks, et heastada mineviku 

rikkumisi, mida teie süda ei tea. Selle kibeda karikaga lepitate oma vead, et puhastada oma hinge ja 

saavutada ülespoole suunatud areng. 

3 Ärge unustage, et teie eksistents ei piirdu ainult teie materiaalse kehaga. Seega, kui see lakkab 

elamast, ei sure teie hing. Kas olete unustanud, et hing on igaviku seemne? 

4 Ärge piirake Mind ka Jeesuse kujul. Kui te tahate Mind meenutada või mõtiskleda Minu kui 

inimese välimuse üle, siis tehke seda, meenutades Minu õpetusi, Minu tegemisi. Mõistke Mind kui 

lõpmatut; tunnistage esimest armastuse tõestust, mille Ma andsin teile, kui Ma tegin end teie sarnaseks, et 

te võiksite edaspidi voorusi harjutades sarnaneda Minu Jumalikkusele, eeskuju järgides. Ma räägin sinuga 

niimoodi ainult sellepärast, et sa oled juba võimeline Mind mõistma. 

5 Ma olen ainult vaim, kuid kõigis Minu töödes olen ma kohal. Kui te otsite Mind kõiges, mis teid 

maa peal ümbritseb - õhus, kosmoses, valguses -, siis näete Mind seal. Kui te otsite Minu kohalolekut 

kõige tähtsusetumast loodust - puu lehes, mida tuul liigutab, või lille lõhnas -, siis leiate Mind sealt, 

avastate seal armastuse jälje, millega Looja kõik oma teosed pitseerib. Teie teadus on avastanud ja loonud 

palju imelisi asju, kuid inimene ei teinud kõike üksi, sest ma panin temasse elu põhimõisted. Kõige 

aluseks on Minu isalik armastus. Vaim on inimvaimu kaudu peegel, mis peegeldab tagasi Jumala valgust 

ja jõudu. Mida kõrgemal on vaim ja mida arenenum on vaim, seda suuremaid ilmutusi ta peegeldab. Kui 

teie teadus on täna andnud teile väga kibedaid vilju, siis selle põhjuseks on see, et te olete suunanud selle 

valguse ainult Vaba Tahte (või omavoli) teele. 

6 Kas ma ei ole teile öelnud, et te olete eksinud lambad? See on põhjus, miks ma teid jälgin, et teid 

tagasi tuua. Kui te pöördute tagasi Minu tõelisele teele, siis põhjustab teie ja Isa vaheline harmoonia, et te 

annate inimkonnale tõelisi eluvilju. Miks peaksite alati kõndima kõveraid teid, kuigi teie sisemise 

kohtuniku hääl ei väsi kunagi teiega rääkimast? Miks te ei peaks headust omaks võtma, kui teie hing - iga 

kord, kui teete head tegu - on rõõmust tulvil? 

7 Inimkond, ma ei ole kunagi tahtnud, et te kaotaksite end. On ebaõiglane, et teil on Minust selline 

ettekujutus, et te arvate, et Ma olen loonud olendid, kes peavad paratamatult kaduma, et Ma olen 

määranud Jumala lastele sellise saatuse. Mõistke, et teie saatus on teistsugune - see on elada igavesti - ja 

mitte ainult mõned, vaid kõik, sest te kõik olete Minu lapsed. Kui ma tulin siia maailma ja sain inimeseks, 

siis selleks, et näidata teile selle ohvri näite kaudu, kuidas täitub missioon, mis anti Minu kaudu. 

Jumalikkus oli määratud. Ma ütlen teile, et see Veri valati selleks, et tähistada tee kõigi Minu laste 

taastamiseks, ja kui mõni ei oleks seda kasu saavutanud, siis muutuksin Ma taas inimeseks ainult selle ühe 

jaoks ja annaksin oma Vere, et teda päästa. 

8 Ei ole olemas nii täiuslikku õigust kui minu oma. Kui te täna kurdate, et süütuid inimesi 

mõistetakse hukka ja et teisest küljest on mõned süüdi, ilma et maailma õiglus oleks neid karistanud, siis 

ärge muretsege, kuid ärge mõistke nende üle kohut. Pidage meeles, et kõigel on oma piir, et miski ei jää 

Minu eest varjule ja et lisaks sellele on kõigel maa peal lõpp. Minge edasi, Minu lapsed, ärge peatuge, vaid 

kõndige seda teed, mille Minu Seadus on teile ette määranud. Ütle mulle, et sa armastad mind, kuid mitte 

sõnadega, vaid tegudega, armastuse tegudega oma kaasinimeste vastu. Ärge püstitage materiaalseid 

altareid, et mind kummardada. Aga kui teil on vaja altarit, et teid inspireerida, siis vaadelge seda imelist 

loodust, mis teid ümbritseb, ja armastage Mind selles; nii jõuate Minu juurde. 

9 Armsad jüngrid, alati kui te lähete Minu juurde, hinges ja kehas valmis, saate Minu jõudu ja 

lohutust, teie mure lahkub ja te saate nautida piima ja mett. Pange maha kõik, mis painab teie südant, ja 

ma otsustan teie elus nii, nagu see on minu tahtmine. Ma tahan, et te kõik võitleksite, et keegi ei lonkaks, 
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et te oleksite hoolsad ja töötaksite pühendunult ja kuulekalt, sest nüüd on täitumise ja heastamise aeg ning 

teie töövahendid saavutavad hiilguse alles pärast töövõitlust. 

10 Inimkond ootab Minu uusi jüngrid; aga kui teie, kes te olete Minu töömehed, loobute maailma 

arvamuse kartuses seemnest ja põllutööriistadest - mis saab sellest inimkonnast? Kas te ei ole tundnud 

vastutust oma missiooni eest? Teie südametunnistus ei peta teid kunagi ja ütleb teile alati, kas te olete oma 

kohust täitnud. See rahutus, mida te kogete, on märk sellest, et te ei ole kuuletunud Minu käskudele. 

11 Ma olen andnud teile rahu kingituse ja te ei ole seda külvanud oma kaasinimeste südamesse. Te ei 

ole oma mõtetega ja palvetega avaldanud mõju, et leevendada sõdivate rahvaste valu. Ärge olge nagu 

pimedad, kes juhivad teisi pimedaid; pidage meeles, et ma olen teile öelnud, et te olete maailma valgus. 

Teie missioon ei ole raske, kui teil on armastust selle asja vastu. Kui te näitate mulle häid kavatsusi, siis 

ma aitan teid. Teil ei ole vaja minna haigeid otsima, kuid teid otsitakse. Ma toon nad teie juurde ja nii 

saate te täita seda õnnistatud lohutusülesannet. Need, kes teie juurde tulevad, valmistatakse Minu poolt 

ette, et te ei puutuksite kokku kõva südamega ja ütleksite Mulle: "Kui raske on see ülesanne, mille Sa 

mulle oled andnud, Isa, ja kui raske on see põllu, mida ma töötan." Olen tellinud kõik, et te saaksite 

töötada armastusega ja täiustada ennast. 

12 Olen valinud teid, et usaldada teile see ülesanne, sest te armastate Mind ja olete näidanud Mulle 

oma alandlikkust ja alistumist. Kuid ma ei taha, et pärast seda, kui ma olen teid kasutanud vahendajatena, 

et valada oma halastust abivajajatele, tunneksite end oma kaasinimestest kõrgemal ja eitaksite mind. 

13 Et oma hinge tõsta, peate loobuma selle maailma üleliigsetest naudingutest. Minu tee on kitsas ja 

on vaja valvata ja palvetada. Aga kui te armastate Mind tõeliselt, siis ei ole teile ohvriks, kui te eraldute 

neist inimlikest viletsustest. Ma olen teinud teie ristist valguse ja valgustanud neid, kes teid ümbritsevad, 

et nad ei oleks teie teel takistuseks. 

14 Homme toimub doktriinide ja ideede sõda. Paljud teie kaaslased, kes on väsinud valelubadustest, 

tulevad teie juurde tõde otsima, ja kui te ei ole selleks valmis, siis hirmutab teid nende inimeste kohalolek. 

15 Võitle inimeste päästmise eest ja kasuta seda aega ära, sest 1950. aasta on juba lähenemas ja ma ei 

räägi siis enam häälekandjate kaudu. Paljud teist teenivad Mind enne seda aastat ja teised pärast seda. 

Pärast seda aastat ei lange te, kes te olete edastanud Minu Sõna, enam vaimustusse, ja te, kes te olete 

lasknud "vaimsel maailmal" (kaitsevaimudel) end praegusel ajal teatavaks teha, kuuletute selle 

üleskutsetele ja tunnete end igal hetkel kaitstuna. Ma olen kõigi oma lastega, et te jätkaksite Minu õpetuste 

tutvustamist inimestele. Sel ajal püüavad teie vaenlased teid hävitada ja luua takistusi Minu Töö arengule. 

Kui te siis ei nõustu, siis tunnete end nõrgemana. Aga paljud neist tagakiusajatest, kui nad saavad teada 

Minu õpetuse tähendust, tunnustavad Mind, pöörduvad ümber ja viivad Minu õpetuse teistele rahvastele ja 

riikidele. 

16 Ma tahan, et te viiksite seda valgust kõigile Minu lastele, väikestele ja vägevatele, et hoolitseksite 

nende hingede eest, mis haigutavad, ja näitaksite neile teed, ja et teie, kes te olete harimata, oskaksite 

tõlgendada Minu tahet maailma ees. 

17 Igaüks on sellel kohal, mille ma talle määrasin. Ärge pilkake neid, keda ma olen pannud teie ette 

Minu suulakke, kui neid, kes vastutavad rahvahulkade eest, vaid pigem aidake neid oma heade mõtetega. 

Kui ma olen valinud nad, et anda neile tähtis ülesanne, siis palvetage nende eest, et nad saaksid oma raske 

ülesande täita. 

18 Teie, kes te olete kannatanud katsumusi, mis on teie südameid terastanud, saate nüüd mõista 

kannatajat ja suudate tungida salakambrisse - mis on inimsüda - ning avastada kannatusi või kurjust, mis 

teda vaevavad, et teda lohutada. 

19 Mõistke Mind, inimesed, ja pidage meeles: kui Ma olen oma Sõna materiaalselt kuuldavaks teinud, 

siis ainult sellepärast, et Ma armastan teid ja tahan, et te tunneksite Minu soovi, et te üksteist armastaksite. 

20 Ühendage käed sõpruse tõestuseks, kuid tehke seda siiralt. Kuidas te saate olla vennad ja õed, kui 

te ei ole mõistnud, kuidas olla sõbrad? 

21 Kui te tahate, et Isa elaks teie keskel, peate õppima elama nagu vennad ja õed. Kui te astute selle 

sammu vennaskonna teel, siis on teie võidu auhinnaks vaimu ja vaimu ühinemine. Ma olen andnud teile 

palju vaimseid andeid ja kuulutan teile: Kui olete ühinenud tahtes ja mõtetes, annan teile võimaluse luua 

inspiratsiooni kaudu ühendus oma vendade ja õdedega, kes elavad väljaspool teie maailma. 
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22 Minu töö on valgusest, Minu tõde on selge, mistõttu ütlen teile, et keegi ei saa käia pimeduses ja 

väita, et mina olen seal. 

23 Sel ajal, kui Ma elasin teie seas inimesena, juhtus sageli, et öösiti, kui kõik puhkasid, otsisid 

inimesed Mind ikka ja jälle üles ja tulid salaja Minu juurde, sest nad kartsid, et nad avastatakse. Nad 

otsisid Mind üles, sest nad tundsid kahetsust, et nad olid Minu vastu hüüdnud ja solvunud, kui Ma 

rahvahulgale rääkisin, ja nende kahetsus oli tugevam, kui nad mõistsid, et Minu Sõna oli jätnud nende 

südamesse rahu ja valguse kingituse ning Ma olin nende kehadesse imbunud Oma tervendavat palsamit. 

24 Langetatud peaga leidsid nad end Minu ees ja ütlesid Mulle: "Meister, anna meile andeks, me 

oleme avastanud, et Sinu sõnas on tõde." - Ma vastasin neile: "Kui te olete avastanud, et ma räägin ainult 

tõtt - miks te end varjate? Kas sa ei lähe välja, et võtta vastu päikesekiiri, kui see ilmub, ja millal sa oled 

seda häbenenud?" 

25 See, kes armastab tõde, ei varja seda kunagi, ei eita seda ega häbene seda. 

26 Ma ütlen teile seda, sest ma näen, et paljud tulevad salaja Mind kuulama, kuid valetavad, kus nad 

on käinud, ja varjavad seda, mida nad on kuulnud, mõnikord isegi eitavad, et nad on olnud Minuga koos. 

Kelle ees te häbenete? 

27 On vaja, et te õpiksite rääkima Minu Tööst ja Minu Sõnast nii, et te ei annaksite inimestele põhjust 

teid mõnitada või teie peale näidata. Samuti peate olema siirad, nii et kui te tunnistate Minust, siis teete 

seda sõnadega, mis väljendavad, et need tulevad südamest. See on seeme, mis alati idaneb, sest selles on 

tõepärasus, mis puudutab südant ja jõuab hinge. 

28 Minu jumalik sõnum, kui ma panen selle teisse, peab muutuma vennalikuks sõnumiks. Kuid 

selleks, et see avaldaks muljet ja liigutaks tänapäeva inimeste materialistlikku ja skeptilist südant, peab see 

olema läbitud tõega, mille olen teile ilmutanud. Kui te midagi varjate või varjate, siis ei ole te andnud 

täielikku tunnistust sellest, mis on olnud Minu ilmutus kolmandal ajastul, ja selle tulemusena ei usuta teid. 

29 Ma olen teile tõestanud, et pimeduse sideme saab teadmatuselt või eksitavalt inimeselt ära võtta, 

ilma et see teda kahjustaks, teda solvaks, solvaks või haavaks, ja seega tahan, et te teeksite samamoodi. 

Ma olen teile ise tõestanud, et armastusel, andestusel, kannatlikkusel ja leebusel on rohkem jõudu kui 

karmusel, hukkamõistul või jõu kasutamisel. 

30 Hoidke seda õppetundi, õpilased, ja ärge unustage, et kui te tahate end õigesti oma ligimeste 

vendadeks nimetada, siis peab teil olema palju headust ja voorusi, mida neile sisse valada. Ma luban teile, 

et kui vendluse valgus paistab maa peal, teen oma kohalolekut võimsalt tuntavaks. 

31 See, kes teab, kuidas ennast ette valmistada, läheb vaimusesse vaimse õpetuse üle mõtiskledes, mis 

on inspireeritud Meistri sõnast. Teie pinnas 

süda ei ole olnud viljatu ja varsti kannab nisu vilja. 

32 Minu valgus on lõhkunud teie teadmatuse tiheda pimeduse, teie süda on äratatud Mind armastama 

ja teie mõistus on valgustatud, et mõista Minu ilmutust. See valgus on pannud teid vaatama elu hiilgust, 

loodu täiuslikkust, looduse imesid ja tarkust, millega iga saatus on ette nähtud. 

33 Mõnikord ütlete Mulle: "Meister, Sinu õppetundi on lihtne õppida, kuid raske on seda ellu viia." - 

Sellest tulenevalt julgustab Meister teid ja sisendab teile oma armastusega usaldust. Siis paneb Ta teid 

igapäevaelus proovile, mis puudutab teie võimet toime tulla. Ja nii hakkate märkamatult praktiseerima 

Meistri õpetusi. Arusaamine, usk ja armastus on kõik, mida vajate sellel teel käimiseks. 

34 Pea meeles: Kui te tulite Minu Kohalolekusse ja enne, kui Ma nõudsin, et te kohe alustaksite mingi 

ülesande täitmist, lubasin teil kuulata Mind, et te saaksite küllastuda Minu Sõnaga, mis on tarkus ja jõud, 

palsam ja rahu. Ma lasin sul kõigepealt otsida Minu Tõde, kuni sa selle leidsid, Ma lasin sul uurida Minu 

Tööd ja tungida sellesse nii palju kui sa soovisid; nii nagu Ma käskisin Toomasel panna oma sõrmed Minu 

kõrval asuvasse haavasse, et ta saaks uskuda. Ainult nii suudate te püsida kindlalt ja visalt teid ootavas 

võitluses. 

35 Ma olen lubanud teil kuulda Minu Sõna lugematuid kordi ja tunda end Minu õpetussessioonide 

ajal distsiplineerituna. Minu Jumalikkus on ilmnenud ja ma olen lubanud oma "vaimumaailmal" anda 

tunnistust oma kohalolekust, tehes teie seas imesid. 

36 Kui te mõistate ja näete õigesti kõike seda, mida ma olen teile andnud, siis veendute, et teil ei ole 

enam nälga ega soovi tõendeid ja imesid. 
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37 Te olete näinud imesid, mis on toimunud teie endi või teie vendade ja õdede juures, ja just need 

imed süütasid teie usu leegi ja ehitasid teie südamesse armastuse altari. 

38 Teil on kõik selleks, et te saaksite praktiseerida Minu õpetust nii puhtalt ja kõrgelt, nagu te nüüd 

mõistate. 

39 Täna esitate te Minule pidevalt küsimusi, homme olete teie need, kes vastavad küsimustele, mida 

teie kaasinimesed teile esitavad. 

40 Raske ja ilus on see ülesanne, mille ma teile usaldan. See on armastuse rist, mille all te kokku 

kukute ja mis siis oma jõuga teid jälle üles tõstab. 

41 Kes saab läbi selle elu minna ilma risti kandmata? Ja kes on see, kes seda kannab ja ei varise 

kokku, mõnikord selle koormast kurnatuna? 

42 Ärge unustage, et ka Minul, teie Messial, teie Lunastajal, oli maa peal oma rist ja ma pidin selle 

raskuse all mitu korda kokku varisema. Aga tõesti, ma ütlen teile, et liha võib painduda ja kokku variseda 

valu, kurnatuse ja piinade raskuse all, kuid vaim ei löö, sest pärast iga langust tõuseb ta kõrgemale, igas 

hädas õnnistab ta oma saatust ja isegi surmas tõuseb ta tõelise elu valgusesse. 

43 Kristus ei põlganud oma risti võtta. Kandes seda oma õlgadel Golgatale ja hingates oma elu välja, 

andis ta teile suurima näite alandlikkusest, ja pärast seda oli ta Isa paremal käel. 

44 See rist oli pliiats, millega ma kirjutasin oma kannatuse inimeste südamesse. 

45 Oo inimesed, kellele ma olen usaldanud valguse ja inimkonna päästmise missiooni. Te olete 

Kolme korra õpilane, kes nüüd, Kolmandas, saab Meistriks. 

46 Täna olete ühendatud ja moodustate kogudusi, rahvahulki ja gruppe; homme lähete te erinevatele 

radadele, et tunnistada ja õpetada Minu õpetust. Kuid vaimselt ei ole te teineteisest kaugel. 

47 Isegi kui teid lahutavad mered ja suured maad, löövad teie südamed tihedalt koos, teid ühendab 

teie missiooni täitmise ideaal. 

48 Selle rahva ühendamine saabub pärast 1950. aastat ja Isa rõõm on väga suur, kui Ta näeb, kuidas 

viljastub seeme, mille Ta kasvatas oma Sõnaga, mis oli nagu viljakas kaste ja mille rahvas sai 1866. 

aastast kuni 1950. aastani. 

49 Inimesed, aeg on juba lähedal, mil te peate oma missiooni esimesed viljad pakkuma oma Isa 

Jehoovale uue Siinai mäe jalamil. 

50 Ma tahan, et te sel õnnistatud tunnil esitaksite Isale selle ühtsuse, mille te olete kaotanud 

minevikus ja mida ma olen teilt praegu nii palju palunud. Ärge tulge Tema juurde fanatismi või 

ebajumalateenistusega oma südames ja pettuse viljadega oma kätes. 

51 Kuidas võiks see, kes kummardab ebajumalaid, avastada oma eksimust, kui ta satub teie juurde, 

sest ka teie kummardate sarnaseid esemeid? 

52 Minu hooliv armastus muudab kõik põllud viljakaks, et spirituaalsuse seemned võiksid neile 

langeda. 

53 Ärge kartke oma saatust, inimesed. Selles teie misjonitöös ei ole mingeid ahelaid, ega see 

"takistus" (vaimne kogukond) ole vangla, ega ka ülesanded, mis ma olen teile usaldanud, ei ole ahelad. 

54 Õndsad on need, kes usinalt ja heast tahtest otsivad varjupaika selles lademes, sest nad saavad 

päästetud selle aja kiusatustest, nad saavad tugevaks, sest nende valu ajal on neil tervendav palsam, nende 

vaesuses on neil selle töö aare, ja kui tänamatus ja laimamine neid jälitavad, on neil Minu armastuse Sõna 

lohutus. 

55 Ma ei palu teil teha üliinimlikke ohvreid. Ma ei ole palunud mehel lakata olemast mees, et mind 

järgida, ega ka naisel lakata olemast, et täita vaimset ülesannet. Ma ei lahutanud meest tema kaaslasest ega 

eemaldanud naist tema abikaasast, et ta saaks Mind teenida, ega käskinud vanematel jätta oma lapsed või 

loobuda oma tööst, et Mind järgida. 

56 Ma andsin neile mõista, kui ma tegin nad töölisteks selles viinamäes, et selleks, et olla Minu 

teenijad, ei tohi nad lakata olemast inimesed ja et nad peavad seetõttu mõistma, kuidas anda Jumalale 

seda, mis kuulub Jumalale, ja maailmale seda, mis talle kuulub. 

57 Ma ütlen teile vaid, et te ei laseks mööda ühtegi võimalust, mille ma teie eluteele asetan, et te 

saaksite täita armastuse missiooni, mida ma teile õpetasin. 
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58 Te leiate, et teie vaimsed ja materiaalsed kohustused on omavahel seotud ning sageli täidate te 

mõlemat seadust samaaegselt. 

59 Seitse vaimset etappi, mida teie hing peab läbima, et saavutada oma täiuslikkus. Täna, kui te elate 

maa peal, ei tea te, millisel arengutrepi astmel te olete. 

60 Kuigi ma tean vastust teie vaimu küsimusele, ei pruugi ma seda teile esialgu öelda. 

61 Töötage suure innuga, et - kui surm saabub ja te sulgete oma keha silmad selle elu jaoks - teie hing 

tunneks end ülespoole tõstetuna, kuni ta jõuab koju, mille ta on saavutanud oma teenete kaudu. 

62 Selle teose jüngrid kogevad kehalise surma saabudes, kui kergesti rebenevad sidemed, mis seovad 

hinge ja keha. Tal ei ole valu, sest ta peab lahkuma maapealsetest mugavustest. Tema hing ei rända nagu 

vari inimeste seas, koputades ukselt uksele, südamelt südamele, soovides valgust, armastust ja rahu. 

63 Vaadake ja palvetage, vaadake, kuidas seal teistes rahvastes külvab sõda oma teel laastamist, 

samas kui teie keskele laskub Minu Sõna täis headust ja rahu. 

64 Palvetage maailma eest, inimesed. 

65 Teie, mehed, kui te naasete kiirustavate sammudega oma kodudesse, sest tahate oma abikaasat 

omaks võtta või näha end oma laste silmis, ja teil on rõõm südames, sest tahate anda töö vilja oma 

lähedastele - palvetage nende meeste eest, kes on surmapõllul ja ei saa naasta oma kodusid külastama, sest 

need on maatasa tehtud. 

66 Kui te kogete midagi rõõmsat, siis ärge unustage, et samal tunnil on palju neid, kes nutavad. 

67 Emad ja emad, kui te kummardate oma näo alla, et suudelda hällis magusalt uinuva lapse otsaesist, 

siis mõelge neile emadele, kes olid kunagi nagu kärnkonnad ja on nüüd kaotanud oma pesa, kaaslase ja 

lapsed, sest sõda hävitas kõik nagu orkaan. 

68 Kui te sulgete maja ukse ja tunnete kodu mõnusat soojust ja kaitset, siis mõelge ka neile emadele, 

kes otsivad oma lapsi surma eest kaitsvat kohta maa sees. Mõelge väikestele lastele, kes kutsuvad oma 

vanemaid, kuid ei saa vastust, ja neile, kes ulguvad vaid ühe sõna: Leib. 

69 Aga kui inimesed jätkavad üksteise hävitamist, siis te palvetate ja teie palve on nagu rahuingel, mis 

hõljub nende rahvaste kohal. 

70 Ma olen rääkinud teiega nagu Meister jüngriga ja nagu Isa lapsega. Mõtiskle minu sõna üle. 

71 Kogukond, mille te koos Minu Jumalusega moodustate, on nagu võimas puu, mis kutsub rändajat 

puhkama. Mina olen selle puu juur ja tüvi ning teie olete laiuvad oksad täis lehestikku. Ma toidan teid 

mahlaga ja te saate sellega elu ja jõudu. Mõtle, kui sa saaksid elada Minust lahus. - Te ütlete mulle 

mõnikord, et olete muutunud nõrgaks ja et kannatate, sest ajad on muutunud. Kuid ma ütlen teile, et ajad 

on jäänud samaks; muutunud on teie süda, sest see ei ole mõistnud, kuidas elada ja püsida armastuses, 

harmoonias ja rahus, ja see on teie kurbuse põhjus. 

72 Minu õpetus uuendab teie vaimu usku, annab teile uut jõudu ja valgustab teid. Minu Sõna on 

kristallselge vesi, mis kustutab teie janu ja voolab teie peale ammendamatult. Ma annan teile "nisu" 

rohkesti, et te kasvataksite seda oma kaasinimeste südames. Ma tahan, et te armastaksite üksteist ja ka 

iseennast, sest ma ei ole teile usaldanud mitte ainult paljude inimeste juhtimist ja juhtimist, vaid teie 

esimene kohustus Minu ees on valvata iseenda üle. Te peate armastama ennast teadmises, et olete oma 

Looja elav kuju. 

73 Saak, mida te mulle tänaseni pakute, on valu ja vähesed teadmised Minu seadusest; ometi ei ole 

ma andnud teile seda karikat juua. Ma olen teile öelnud: Kui te külvate nisu, siis te ka lõikate nisu. Aga sa 

pead hoolitsema selle seemne eest, mille sa külvad. Täna on saagikoristuse aeg ja igaüks lõikab oma saaki. 

Pärast seda on maa jälle puhas ja inimene alustab uut elu ning ma olen talle väga lähedal ja innustan tema 

südant. See saab olema rahuriik, millest ma olen teile, armsad jüngrid, palju rääkinud ja mille jaoks ma 

praegu kõiki hingi ette valmistan. 

74 Ma tahan, et te koguneksite Minu laua ümber nagu väikesed lapsed, kuulaksite Mind ja toidaksite 

end, suhtleksite Minuga ja võtaksite Minu õpetusi vastu ning teeksite otsuseid, et neid järgida. Ma tahan, 

et te teeniksite oma kaasinimesi. Ma saadan teid nende juurde niipea, kui armastus ja halastus on teie 

südames õitsenud. Teie elu peaks olema nagu puhas peegel, et teie teod peegelduksid selles ja te teaksite, 

kas olete teinud õigesti või olete ebaõnnestunud. 

75 Minu jüngrite vooruste avanemine on stiimuliks neile, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen. 

Inspiratsioon saab olema rikkalik ning Minu arm ja Minu imetegusid valatakse inimeste peale. Teie 
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vaimsed vennad ja õed, kes on teie varustuse tõttu hästi meelestatud, aitavad teid, teevad teie tee lihtsaks ja 

teie töö meeldivaks. Teie mõju ulatub teie kodust, piirkonnast või rahvusest kaugemale ja aitab teisi 

südameid. Headusel on jõud, mida te veel ei tea. 

76 Ma olen andnud oma Sõna lihtsate ja teadmatute inimeste vahendusel. Kuid nende hulgas, kes 

Mind kuulavad, on ka õpetlasi, neid, kellel on koolitatud mõistus, kes on suutnud avastada Minu 

jumalikku olemust selle Sõna alandlikkuses. Ma olen päevast päeva töötanud teie südamed, et muuta need 

vastuvõtlikuks Minu ilmingutele, ja Minu Armastus on võidutsenud. Kaljust, mida sa oled näidanud Mulle 

oma südames, olen teinud templi, milles sa pakud Mulle armastuse kummardust. 

77 Ma usaldan teile oma Töö, kaitske seda, sest see on hindamatu väärtusega pärl. Olge valvurid ja 

jälgige, et seda austataks ja mõistetaks. Mitte miski ei pane teid teel tagasi tõmbuma. Minge alati edasi. 

78 Kui teie süda januneb armastuse järele, siis tõstke end Minu juurde. Kui kannatused on nagu raske 

koorem, siis pidage meeles, et on Isa, kes armastab teid ja on valmis teid lohutama. Kui te mõtlete Minule, 

siis tunnete, et hirm ja mure kaovad. Usaldage oma haiged Minu kätte ja Ma tervendan nad. 

79 Elupuu on sirutanud oma oksad, et anda teile puhkust ja jahedust, ja selle viljad on teinud teie 

südamed armastavaks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 134  
1 Ma toon rahu teie südamesse selle armastuse sõnumiga, sest ma olen näinud, et teie pühamu on 

avatud, ja ma olen sisenenud sinna elama. 

2 Kristus räägib teiega, Meister, ja Ta tuletab teile meelde oma tegusid maa peal, et teil õnnestuks 

end minu eeskujul innustada. 

3 Te peate kasutama Minu kohalolekut teie keskel, armsad inimesed, sest aeg, mida te praegu läbi 

elate, on teie hingele oluline. 

4 See valgusolend, kes elab teie sees, teab, et tema töö ei ole lõppenud, ta mõistab, et eelmistes 

eksistentsides ei kasutanud ta ära talle antud aega ega võimalusi, mis tal olid oma vaimse arengu 

saavutamiseks. Seepärast teab ta, et ta peab täna pingutama, et saavutada oma ülesande täielik täitmine ja 

kõigi oma vaimsete annete avanemine. 

5 Minu tahe oli, et selle töö kaudu te tunneksite kõiki oma vaimu andeid ja võimeid. Ma olen 

edastanud teile oma armastuse õpetuse, olen andnud teile piisavalt aega, et arendada oma vaimseid andeid 

ja valgustada oma tõe valgusega nende teed, kes käivad pimeduses. 

6 Olen andnud teile mõista, et see on aeg, mil Minu väljavalitu ilmub prohvetite, nägijate või 

valgustatuna ja teatab maailmale, et Valguse ajastu on saabunud. Vähesed on need, kes tunnetavad neis 

teadetes Minu kuningriigi lähedust, mis on valmis teid varjutama ilmutustega, armu ja tarkusega. 

7 Paljud on nii hämmingus sellest, mida nad näevad, tunnevad ja kogevad, et lõpuks küsivad Minult: 

"Issand, mis on see, mida mu silmad näevad, mis toimub maailmas ja mis on nii paljude kummaliste 

ilmingute ja märkide tähendus inimeste seas?" 

8 Kuid need, kes oma uskmatuse, ülbuse või südametunnistuse tõttu ei suuda näha, tunnetada või 

intuitiivselt näha selle ajastu teadmiste valgusi, kuuluvad nende hulka, kes nimetavad pimedust valguseks 

ja pettust tõeks. 

9 Kas te ei arva, et teie, kes te olete rõõmustanud selle Sõna valguses, mis on julgustanud teie 

südameid, kes te olete kutsutud selgitama selle kõige põhjust, kuulutama rõõmusõnumit ja viima Minu 

õpetust Minu õpetusraamatu kaudu kõigile neile, kes seda vajavad? 

10 Ma olen andnud teile seaduse, teejuhi, tee ja teadmise sellest, mis on õiglane ja mis on lubatud, et 

te ei komistaks kunagi, et te ei kahtleksite konfliktihetkedel ja et te ei rüvetaks seda, mis on püha. Ma tean, 

et kõikjal maa peal ilmuvad mehed ja naised, kes prohvetlikult kuulutavad kummalisi õpetusi kõigile neile, 

kes elavad vaimsest maailmast eemal - mehed, kes ravivad haigusi, mida nimetatakse ravimatuteks, ja kes 

kuulutavad spirituaalsust kui ainukest õpetust, mis suudab anda maailmale rahu. 

11 Paljude nende inimeste ilmingud ei ole selgelt määratletavad ega valjemad, sest neil puudus 

Meistri juhatus. Aga seni peab see rahvas, kes on olnud Minu jüngrid, levitama Minu sõnumit kõikjal maa 

peal. 

12 Paljudel on põhjust imestada, et Vaimne Elu on inimeste tööde teejuhiks, sest juba ammu on 

inimesed sulgenud oma südame uksed Minu sõnumi ja Minu inspiratsioonide eest. Selles vabatahtlikus 

pagenduses kuuleb inimene ainult oma vaba tahte häält ja tema eluteed valgustab ainult tema materiaalsete 

teadmiste nõrk valgus. Kuid see hääl on peaaegu alati pikk hädaldamine, nutt või laamendamine, ja selle 

"valgus" avaldub tema teaduse kaudu, mis teda ülespoole viimise asemel veelgi sügavamale tema 

kannatustesse upitab. 

13 Need, kes pärast sajandite pikkust undamist üles tõusevad ja uue ajastu valgust kuulutavad, on 

"surnud", kes tõusevad Vaimse Elu juurde, olles eelnevalt olnud jäigad tõelise elu jaoks. Kus on armastus, 

tarkus ja õiglus, kus valitseb inspiratsioon ja headus, seal on tõeline elu. Aga kus valitseb patt ja pahe, kus 

pesitseb tüli, pahatahtlikkus ja isekus, seal on ainult surm, viletsus ja pimedus. 

14 Kui inimesed langevad materialismi, on nende töö loomingulisuse asemel hävitav. Siis 

meenutavad nad hunnikut ussikesi, kes on valmis korjuseid närima, samas kui oma loomingulise töö 

kaudu võivad nad meenutada mesilaste parve, kes ehitavad oma kämblaid täiuslikus harmoonias. Nende 

väikeste olendite töö seisneb mee otsimises, mis hiljem magustab suu. Aga teie: millal te lõpuks avastate 

elu tõelise maitse, et seda üksteisele anda? 

15 Selle maitse moodustab jumalik armastus - see on maitsev nektar, mille ma olen pannud igasse 

südamesse ja mida te ei ole osanud mõista ega otsida, mistõttu see ei magusta veel teie olemasolu. 
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16 Täna valatakse Isa valgust ohtralt igale vaimule, et see, kui ta ärkab oma letargiast, mõtiskleks oma 

kogemuse üle, mis on tarkuse ja valguse poolest rikas raamat, ja saaks seeläbi teadvustada tõde. 

17 Inimesed, valmistuge, mõelge oma ülesandele, mõõtke oma vastutust sel ajal, mis on nii soodne 

vaimseks ärkamiseks, ja olge valmis töötama Minu viinamäel, sest Ma aitan teid teie missiooni täitmisel. 

18 Ma kuulen teie palveid, teie kaebusi. Ma tahan, et te õpiksite vestlema oma Isaga. 

19 Ärge arvake, et ma olen tulnud ainult teie juurde: Ma olen tulnud alla kõigi juurde, sest selle 

inimkonna hädakisa on jõudnud taevani, kui hädakisa, nagu valguse inspiratsioon. 

20 Kui te võtate Minu Sõna sellisel kujul vastu, küsite Minult sisemiselt, kas Ma tulen Isa või 

Kohtunikuna; kuid Ma ütlen teile: Juba enne seda, kui te kuulsite Minu esimest Sõna sel päeval, oli teie 

südametunnistus teile kõik teie üleastumised ja ka kõik teie head teod hukka mõistnud. Aga kui ma 

peaksin teid mõistma kohut oma sõnaga, miks te siis kardate? Kas Minu otsus ei tulene armastusest, mida 

ma teie vastu tunnen? 

21 Ma äratan teid üles, et katsumused ei tabaks teid ootamatult ja et nende aegade tormid ja tormid ei 

jätaks teid pimedusse. 

22 Kindlasti on see katsumuste aeg, nii et on vaja olla tugev ja valmis, et mitte alla anda. 

23 Elu maa peal on alati olnud inimese jaoks täis katsumusi ja lepitust, kuid kunagi ei ole see teekond 

olnud nii valus kui praegu, ega karikas nii täis kibedust. 

24 Sel ajal ei oota inimene küpsesse vanusesse, et astuda vastu eluvõitlusele. Kui paljud olendid 

tunnevad juba oma lapsepõlves pettumusi, ikke, lööke, takistusi ja ebaõnnestumisi. Ma võin teile veel 

rohkem öelda: praegusel ajal algab inimese valu juba enne tema sündi, st juba ema emakas. 

25 Suur on nende olendite lepitus, kes sel ajal maa peale tulevad. 

26 Kogu valu, mis maailmas eksisteerib, on inimeste töö. Kas Minu õiglus on täiuslikum, kui lubada 

neil, kes külvavad elu teele okkaid, tulla ja neid korjata? 

27 Kõik ei ole võrdselt süüdi selles kaoses, mida te läbi elate. Kuid rahu eest vastutavad need, kes ei 

ole sõja toimepanijad. 

28 Olge halastusväärsed enda ja oma ligimese vastu. Et see halastus saaks teoks, tunnista oma andeid 

Minu Sõna õppimise kaudu. Sest kes armastab oma kaasinimest, see armastab Mind, sest tema 

kaasinimene on Minu palavalt armastatud laps. 

29 Te olete rahvas, keda valmistan ette palvetamiseks, Minu Sõna levitamiseks ja tervendamiseks. Elu 

oma viletsuse, vaeva ja kibedusega on nagu kõrb, kuid ärge elage selles, sest siis ei tunne te tõelist rahu. 

30 Pidage meeles ajaloos viidatud Iisraeli eeskuju, kes pidi pikka aega rändama läbi kõrbe, et 

eemalduda Egiptuse vangistusest ja ebajumalateenistusest ning samal ajal jõuda rahu ja vabaduse maale. 

31 Tänapäeval sarnaneb kogu inimkond sellele vaarao poolt vangistatud rahvale. Sellele on peale 

surutud usutunnistused, doktriinid ja seadused. Enamik rahvaid on teiste, võimsamate riikide orjad. 

Võitlus elu eest on raske ja tööd tehakse nälja ja alandamise kiuste. Kibuvitsa on leib, mida kõik inimesed 

söövad. 

32 Kõik see tekitab inimkonna südames üha enam ja enam igatsust vabanemise, rahu järele, et 

saavutada parem elu. 

33 Sõja möll, inimveri, mis valatakse, isekus, võimuiha ja vihkamine, mis kannavad vilja tuhandes 

vormis, äratavad inimesi nende sügavast letargia seisundist. Ja kui nad ühinevad ühtses vaimulikkuse 

ideaalis, nagu Iisraeli rahvas ühines Egiptuses Moosese innustusel - milline jõud võiks neid südameid 

peatada? Mitte kedagi, sest selles igatsuses on Minu valgus, selles võitluses on Minu jõud ja selles ideaalis 

on Minu jumalikud lubadused. 

34 Kas maailm vajab oma ahelatest vabanemiseks uut Moosest? Õpetus, mille ma olen teile sel ajal 

toonud, on valgus, mis inspireeris Moosest, on õigluse ja prohvetluse sõna, on jõud, mis tõstab üles nõrga, 

argliku, argpüksliku ja muudab ta julgeks, otsustavaks ja innukaks - on seadus, mis juhib ja juhatab tõe 

teel - on jumalik õrnus, mis toetab teid pikkadel rändamise päevadel. 

35 Inimesed, te tunnete, et Minu Sõna julgustab teid, justkui oleks teie haavadele manustatud 

imepalsam. Te tunnete end tugevdatuna, uuenenud, täis lootust homseks. Kas te siis ei arva, et kui te 

viiksite selle sama sõnumi maailma rõhutud rahvaste juurde, siis toimiks nende peal sama ime? 
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36 Seepärast ütlen ma teile, et te varustaksite end, et te ei viivitaks aega, mil te peate selle kuulutuse 

sõnumitoojatena teele asuma. 

37 Kui ma ütlen teile, et valmistuge, siis sellepärast, et seda head uudist tuleb levitada nii, et see ei 

saaks kunagi olla põhjuseks, mis põhjustaks valu, vennatapurluse või ühegi tilga vere valamise. 

38 Minu sõnum on veenev, lahke, tõene. See puudutab nii südant kui ka mõistust ja veenab vaimu. 

39 Kuulake Mind, õppige, harjutage, ja te suudate avada lõhed usule, vabaduse ja rahu valgusele. 

40 Te teate, et ma olen alati valmis andma teile veel ühe minu õpetuse. Täna alustan ja ütlen teile, et 

Minu teie keskele tuleku eesmärk on õpetada teid, et te saaksite oma ülesannet puhtalt täita. 

41 Kindlasti on see maapealne eksistents uus etapp teie vaimule, kes oli jätnud pooleli talle määratud 

töö, kuid nüüd on talle antud võimalus seda täiuslikkuse teel pisut edasi viia. 

42 Mina, Jumalik Meister, pidin samuti naasma inimeste juurde, sest Minu Töö jäi sel ajal pooleli. 

Mõned eitavad seda väidet ja ütlevad, et Jeesuse töö oli lõppenud, kui ta suri ristil. Aga see on ainult 

sellepärast, et nad on unustanud, et ma teatasin ja lubasin tagasi tulla. 

43 Teie, kellele Ma praegu neid õpetusi avaldan, mõistate, et reinkarnatsioon ei ole Minu jaoks 

vajalik, sest Minu vaimus on võime avaldada ennast inimestele tuhandel viisil. Ma ei tulnud ka uuesti, et 

otsida oma vaimu täiuslikkust. Kui ma nüüd teie juurde tulen, siis ainult selleks, et näidata teile teed, mis 

võib teid valguse juurde viia. Tuletage meelde, et prohvetid ütlesid teile esimeses ajajärgus: see on "uks". 

Ja kas ma ei öelnud teile, kui ma olin teie keskel, inimene: "Mina olen Tee"? Kas ma ei ütle teile täna: 

"Mina olen selle mäe tipp, millele te ronite"? 

44 Ma olen alati olnud täiuslik. 

45 Mul on hea meel teada, et te kõnnite turvaliselt Minu teel. Homme on rõõmusõnum üleüldine, kui 

te kõik elate Vaimulikus Kodus, mis on juba ammu oodanud Issanda laste saabumist. 

46 Nii räägin ma teie vaimule, sest ma tean, et ta saab sellest õpetusest juba aru, ja ma võin talle 

öelda, et ta ei ole selle maa laps, et ta peaks end siin maailmas ainult külaliseks pidama, sest tema tõeline 

isamaa on vaimne. 

47 Mõistke seda sõna selle tõelises tähenduses, sest muidu jõuaksite järeldusele, et Minu õpetus on 

igasuguse inimliku arengu vastu, ja oleks ebaõiglane, kui te süüdistaksite sellist viga Isa, kes püüab ainult 

oma laste täiustumist erinevatel eluteedel. 

48 See, mida Minu õiglus vastuvaidlematult jälitab, on kurjus, mis võtab inimeste südames 

mitmesuguseid vorme ja väljendub mõnikord isekates tunnetes, alandlikes kirgedes, teinekord 

mõõdutundetutes ahnuses ja isegi vihkamises. 

49 Jüngrid, te peate uurima seda, mida ma teile nüüd allegooriliselt räägin: elu on puu, selle oksi on 

lugematu arv, ja neist okstest ei ole kaks ühesugust, kuid igaüks neist täidab oma ülesannet. Kui vili 

ebaõnnestub, kukutatakse see puu otsast maha, ja kui haru kasvab välja, siis kärbitakse see maha. Sest 

elupuust tuleb ainult elu vilju. 

50 Iga teadust, mis on põhjustanud kurja, ja iga religiooni, mis ei ole toonud tõelist valgust, võite 

pidada oksteks ja viljadeks, mida elupuu mahl enam ei läbi voolata, sest nad on sellest juba lahutatud. 

51 Õnnistatud on see, kellel on kõrge eesmärk järgida Minu teed; õnnistatud on see, kes püüab oma 

vaimu suureks muuta. Ma võtan vastu need, kes vaigistavad oma kaebused ja mõtlevad ainult Minu Sõna 

kaste saamisele - need, kes ei lase usul ja lootusel Minusse surra. Oma Sõnaga panen ma kõik lõpuks 

laulma usu kiitust. 

52 Ma õpetan teile spiritualiseerimist, sest see annab teile vaimse ja füüsilise tervise. See paneb teid 

ennast armastama ning annab teile jõudu ja enesekindlust. 

53 Läbi selle, kes mõtleb Minust ja armastab Mind, voolab elu jõgi, temas on Minu jumalik ilmutus. 

Ma olen andnud teile elu, et te oleksite armuline ja avaldaksite oma võimet armastada. Ma olen andnud 

selle teile ka selleks, et te omandaksite tarkust. Elu on Jumala peegeldus, see on suur tunnistus Minu 

olemasolust. Elage seda ja nautige seda, kuid mõistke seda ka. Te olete seda väga nautinud, ilma et 

oleksite sellest aru saanud. Ülistage elu, kuid laske oma laulus tunnistada mõistmist, imetlust ja armastust. 

Kui teie hing on üles tõstetud, laulab ta Loojale paremat psalmi. 

54 Elu on lõputa kulgemine. Selleks, et vaim saaks suureks, targaks, tugevaks ja lahkeks, on vaja, et 

ta elaks igavesti. Inimesed, te arvate, et ma külastan teid, kuid tõde on see, et ma elan teie sees. Ma otsin 

teid sellisel kujul üles ainult selleks, et teha ennast teatavaks, et saada mõtte, sõna ja vaimse näo kujul, ja 
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seda seetõttu, et te ei taju Minu sisemist ilmutust oma olemusse nii selgelt kui teie südame peksmist. Sest 

selleks, et olla võimeline tundma Minu peksmist oma olemuses, peab teil olema tundlikkus. Kuid ärge 

kaotage lootust, et teil õnnestub Mind tunda, sest lootus tuleb usust, mis on valgus teie teel. Häda sellele, 

kes kaotab usu! Usk on majakas, mis valgustab tulevikku, usk on jõud, mis toob esile selle, mida te 

nimetate imedeks. Mis saaks teie elust, kui teil ei oleks usku Minu Seadusesse? 

55 Ma annan teile elu, kuid ma ütlen teile: Püüdke usku oma Jumalasse, usku iseendasse, usku ellu ja 

sellesse, mis on loodud. Ärge kahelge Minu halastuses teie elu keerdkäikudes. Minu armastus on tugevam 

kui teie katsumused. Kuulge Mind rohkem vaimuga kui kõrvaga. Neile, kes nimetavad end hüljatudeks, 

neile, kes väidavad, et neile ei sära ükski õnne täht ja et nad on kustunud lambid, ja neile, kes kurdavad, et 

nad tulid ellu ainult selleks, et pisaraid valada, ütlen: kas te olete kunagi otsustanud hetkekski unustada 

ennast, et tuua lohutust oma ligimestele? - Kindlasti mitte, sest kes halastab, teeb seda ka iseendale. Ma 

olen kutsunud sel ajal neid, kellel ei ole maailmale midagi anda. 

56 Armastage ja andke omakasupüüdmatult ja peagi näete õiglast tasu. Koputage Minu uksele ja 

Minu hääl vastab teile. Te kõik võite uuesti tõusta, isegi kui olete langenud väga madalale, isegi kui olete 

mudaga kaetud. Tänased korrumpeerunud inimesed on homme head inimesed. Teie varemetele ehitan ma 

oma templi, kuid inimene aitab mul seda üles ehitada. Siin see on, sisenege tõelisse ellu. See on nagu 

kuningriik, kus kõik on teie käeulatuses, alates taevasest kuni kõige väiksema materiaalseni. 

57 Teha ära valu. Elu, mille ma olen loonud, ei ole valus. Kannatused tulenevad Jumala laste 

sõnakuulmatusest ja üleastumistest. Valu on iseloomulik sellele elule, mille inimesed on loonud oma 

moraalses häirituses. Tõstke oma silmad üles ja avastage Minu tööde ilu. Valmistuge sisemiselt ette 

jumaliku kontserdi kuulamiseks, ärge jätke end sellest pühast kõrvale. Kui te isoleerite end, kuidas te 

saaksite sellest õndsusest osa saada? Te elaksite kurvalt, piinatud ja haige. 

58 Ma tahan, et te oleksite harmoonilised noodid universaalses kontserdis, et mõistaksite, et olete 

tekkinud elu allikast, et tunneksite, et kõigis teadvustes on Minu valgus. Millal saavutate täieliku küpsuse, 

mil saate mulle öelda: "Isa, alluta minu vaim Sinu alla, samuti minu tahe ja elu." Mõistke, et te ei saa seda 

öelda seni, kuni teie meeled on haiged ja teie vaim on isekalt lahutatud õigest teest. Te elate haiguste 

piinamise või haigestumise hirmu all. Aga mis on kehaline haigus võrreldes hingedefektiga? - Mitte 

midagi, kui see suudab üles tõusta, sest Minu halastusest leiate alati abi. 

59 Nii nagu veri voolab läbi teie veenide ja elavdab kogu keha, nii läbib Jumala vägi teie hinge kui 

eluvool. Pole põhjust haigeks jääda, kui te täidate seadust. Elu on tervis, rõõm, õnn, harmoonia. Kui te 

olete haige, ei saa te olla jumalike hüvede hoidja. Te haiged mõttemaailmad, südamed või kehad, ütleb 

teile Meister: Paluge oma hinge, kes on Kõigevägevuse laps, et ta pöörduks tagasi õigele teele, tervendaks 

teie haigusi ja aitaks teid teie nõrkustes. 

60 Mida võiks Isa keelduda oma lapsele, kui ta läheneb vaimulikult, et paluda midagi oma keha, 

väikese ja hapra materiaalse olendi jaoks? Nii õpetan ma teid paluma, aga kui tuleb anda, siis ütlen ma 

teile: jagage ja andke. Jagage materjali ja andke armastust. Sest mis kasu oleks sellest, kui te annaksite 

materiaalse osa, kui te ei paneksite sellesse armastust? Kui raske on sulle tundunud, et sa oled õigesti 

majandanud maailmas omandatud kaupu. Mõned tahavad kõike ainult endale, teised, kellel on liiga palju, 

ei tunne kohustust seda teistega jagada. 

61 Ma avaldan teile terviseallika, mis asub teie sees, teie hinges, et te saaksite selle poole pöörduda, 

kui see on vajalik. Kui te oskate seda otsida, leiate selle vee. Ma ei taha hävitavat ja kurba maailma, 

inimesi, kes teadmatusest selle üle, mida nad omavad, räägivad Minuga pidevalt hirmuga ja paluvad Mind 

meeleheitlikult. Ma tahan maailma, mis on teadlik sellest, kui palju ta on ja kui palju tal on. 

62 Nüüd mõned arvavad: Aga kui inimene oleks alati terve - kuidas ta siis sureks? Vastan teile, et teie 

keha ei pea olema haige, et ta lakkaks elamast. Piisab sellest, et süda peatub, kui tund on lõppenud, et see 

lakkaks olemast. 

63 Minu Vaimu valgus voolab teie sisse, et te saaksite tõusta. Sel kolmandal ajastul otsin ma kadunud 

inimesi, et nad saaksid Mind teenida. Mina olen hingede vabastaja, kes vabastan teid teie orjusest. Ma 

muudan mässumeelsed pühendunud ja alandlikeks sulasteks. Siis ma ütlen neile: Vaadake, et teid ei 

üllataks kuulujutud ja kiusatused, mis viivad teid uuesti hukatusse. 

64 See, kes on tundnud saasta ja madalamat maailma ning on suutnud end sellest vabastada, on valmis 

minema sinna otsima neid, kes on veel eksinud. Keegi ei ole paremini kvalifitseeritud kui tema, et veenda 
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oma sõnaga, mis on kogemuse valgus. Millal te saate südamete kaluriteks ja hingede vabastajateks? Millal 

sa kõnnid kindlalt sellel teel, mille ma olen sulle valmistanud? 

65 Andke tingimusteta, ärge mõistke oma kaaslase maja hukka, vaadake pigem oma kodu, et kui 

leiate selle räpaseks, puhastage see ja tehke see vääriliseks, et Mind vastu võtta. Ärge vaadake, kas tema 

kapp on täis või tühi või kas tema keha on kaetud pidulike rõivaste või kaltsudega. Lase Minu armastusel 

kustutada kõik need pahed, mis võivad tuhmida valgust, mida sa peegeldad. 

66 Vaadake, et ma laskun Täiuslikkuse Elupaigast teie elupaika, et näidata teile Vaimse Elu hiilgust, 

et avada teile õppetund, mis õpetab teid tundma iseennast, tundma oma Loojat ja tundma oma saatust. 

67 Isa ei taha, et Tema lapsed nutaksid, kuigi Ta on teile öelnud: "Õnnelikud on need, kes leinavad." 

Minu seadus ei õpeta teid nutma, vaid kuidas vältida valu. Kui Mulle meeldiks näha teid kannatamas, ei 

tuleks Ma teie juurde arstina ega paneks Ma oma tervendavat palsamit igale haavale. See, kes kannatuste 

risti alandlikkusega kannab, on Mulle meelepärane, sest ta võtab Minust eeskuju. Kuid sellelt, kes oma 

usufanatismis ja teadmatuses piinab ja moraliseerib oma keha, võtan vastu tema hea kavatsuse, mis 

seisneb selles, et puhastada end või püüda jäljendada Mind Minu kannatustes, kuid seda tegevust Ma ei 

kiida heaks. 

68 Piisab sellest, kui sa kannatlikult tühjendad karika, mida elu sulle iga päev pakub, ja et sa, ületades 

omaenda mure, leiad piisavalt jõudu, et mõelda oma ligimestele ja teha neile nii palju head, kui suudad, et 

täita oma ülesannet. 

69 Te ei kurda enam kannatuste üle; te olete saanud Minu armastuse kingituse ja rõõmustanud Minu 

sõnast. Tunnetage seda selle jumalikku olemust ja hääle kandja ettevalmistust, tema hääle headust ja 

kindlameelsust. Siis laske oma vaimul rändada läbi piirkondade, kuhu ainult ta saab jõuda, et seal 

küllastuda valgusega, samal ajal kui meel jääb vaimus vaimustusse ja süda lööb imetluses ja armastuses. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 135  
1 Ma tulen täis armastust ja kannatusega relvastatud, et teha ennast kõigile arusaadavaks. Leia 

lohutust Minus. Söö ja joo, et kustutada oma janu õigluse järele. Ma tahan, et see, keda inimesed 

mõistavad valesti, tunneks end Minu poolt mõistetuna, ja see, kes tundis, et tema käsi on tühi, kui ta 

minema läheb, olles kuulnud Mind, tunneks, et ta kannab endaga kingitusi. et see, kes on tulnud Minu 

Kohalolekusse kahetsusega oma hinges, tunneb Mind kuulates kergendust kõigest sellest ja võib tõsta oma 

nägu nagu see abielurikkuja teisel ajastul, kui Ma talle ütlesin: "Kus on need, kes sind taga kiusavad?". Ma 

annan sulle andeks, mine rahus ja ära tee enam pattu". 

2 Mina olen Jumalik Kohtunik, kes ei määra kunagi raskemat karistust, kui on üleastumine. Kui 

paljud neist, kes süüdistavad end Minu ees, leian Ma puhtaks. Kui paljud seevastu trompetavad oma 

puhtust, ja ma leian, et nad on korrumpeerunud ja süüdi. 

3 Kui ebaõiglane on inimõiglus! Kui paljud halva kohtuniku ohvrid lepivad teiste inimeste 

kuritegude eest! Kui paljud süütud inimesed on näinud, kuidas vangla trellid nende silme ees sulguvad, 

samal ajal kui süüdlane kõnnib vabalt, kandes nähtamatult oma varguste ja kuritegude koormat. 

4 Vaimselt on teie maailm ebatäiuslik. Sa peaksid aitama seda parandada. 

5 Materiaalne maailm, see planeet, ei ole oma lagunemise lähedal, kuid selle eksimuste ja pattude, 

pimeduse ja halva teaduse maailma lõpp saab alguse Minu Õpetuse valgusest, ja selle varemetele ehitan 

ma uue, progressi ja rahu maailma. 

6 Teie kui töötajate ülesanne ei lõpe 1950. aastal. Vastupidi, just siis lakkate järk-järgult olemast 

õpilased ja muutute õpetajateks, kes armastuse sõnaga juhatavad inimesi valguse teele. 

7 Suured vaimsed leegionid ootavad vaid seda puhastust inimeste seas, et kehastuda ja taas kord maa 

peal elada. Neil on suur missioon ja nad ootavad, et te annaksite neile oma koha, et nad saaksid selle sisse 

võtta. 

8 Ma selgitan teile oma õpetust, tehes Minu Sõna materiaalselt kuuldavaks, et te mõistaksite, kes te 

olete. 

9 Ärge kunagi laske end hirmutada vastutuskoormast, mille ma olen teile pannud; pattude koorem 

kaalub raskemini. Valusam on kuristik oma pimedusega kui valgus, mis valitseb mäe tipus, kus elab 

Meister. Ma ütlen teile taas, et "Jeesuse ike on kerge". 

10 Ma olen teid nimetanud Iisraeliks, sest teie vaimus on rahu missioon, vaimse harmoonia saatus 

kogu inimkonnaga. Sest sa oled esmasündinu, sest sa ei ole ainult Jaakobist sündinud, vaid sinu leping 

ulatub kaugemale kui tema, isegi kaugemale kui Aabraham. Teie lähtepunkt (vaimse olendina) on juba 

enne seda aega, kui ma saatsin maa peale esimese inimese, kes asutas perekonna, millest ma valisin välja 

seemne, et moodustada oma rahvas, kes on tugev usus, kuulekus ja armastuses nähtamatu Jumala vastu. 

Nii valmistasin ma selle ette ja õnnistasin seda, ja see oli nagu majakas keset inimkonda. 

11 Teil ei puudunud midagi oma saatuse täitmiseks, ja ometi nägite, kuidas teised rahvad tõusid teist 

kõrgemale, kes seejärel teid orjuse ahelatega alandasid. 

12 Kas need inimesed olid sinu omadest paremad? Ei materiaalses ega vaimses mõttes ei olnud nad 

teist paremad, keda Isa oli varjutanud inspiratsiooni, tõe, ilu, armastuse, tervise ja jõu kallite andidega. Ma 

valmistasin teid selleks, et te oleksite nagu Minu armastuse peegel kõigi loodud olendite vastu, milles 

inimkond saaks Mind vaadelda, ja nagu kristallselge vee allikas, milles tõe järele janunevad inimesed oma 

janu kustutaksid. 

13 Kuid lõpuks, inimesed, olete te muutunud nõrgaks ja oma allakäigul on teised rahvad teid 

allutanud. 

14 Sel ajal otsin teid ja olen teile väga lähedal. Ma tuletan teile meelde Minu Seadust ja äratan teie 

vaimu, et see kuuleks südametunnistuse häält, ning ütlen teie südamele: ärgake, ahelad, mis teid 

koormasid, on surmaga purustatud, ja täna on elu andnud teile tagasi teie vabaduse. Just sellepärast ma 

tulin teie juurde kolmandal ajastul. 

15 Ärge arvake, et ainult Iisraeli rahva põlves on olnud prohvetid, eelkäijad ja valguse vaimud. Olen 

saatnud mõned neist ka teistele rahvastele, kuid inimesed pidasid neid jumalateks, mitte saadikuteks, ning 

lõid nende õpetustest religioone ja kultusi. 
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16 Iisraeli rahvas ei mõistnud missiooni, mis neil oli teiste rahvaste suhtes, ja magas õnnistuste ja 

armuandide puhkekohal. Isa oli selle kujundanud nagu täiusliku perekonna, kus üks hõim oli kohustatud 

kaitsma rahvast ja hoidma rahu; teine hõim harrastas maaharimist; teine hõim koosnes kaluritest ja 

meremeestest. Teisele usaldati jumalateenistuse vaimne praktika, ja nii pühendas üksteise järel igaüks 

neist kaheteistkümnest hõimust, mis moodustasid rahva, end eri ülesannetele, mis koos tekitasid 

harmooniat. Aga tõesti, ma ütlen teile, et vaimseid andeid, mis teil oli neil endistel aegadel, on teil ikka 

veel. 

17 Tunnistage enda seas prohvetid, vaadake, kuidas mehed, naised, vanurid ja isegi lapsed 

tunnistavad oma ilmutustega Minu tõde. Teil on vaimne kõrgus, et palvetada, volitus, et loodusjõud 

kuulaksid teid ja kuuletuksid teile, mille eeskujuks on Noa, kes vallutas veed; Joosua, kellele te omistate, 

et ta peatas päikese liikumise - mille kohta ma ütlen teile, et tähed ei peatanud kunagi oma liikumist ja et 

see oli Minu Jumalik Valgus, mis nagu kiirgav päike, pikendas päeva ja varjas öö, et inimesed võisid 

võita, samal ajal kui universum jätkas oma liikumist, ilma et ta oleks kõrvale kaldunud oma 

harmoonilistest seadustest. 

18 Moosesel oli võim ka loodusjõudude üle ning veed, tuuled ja kaljud kuuletusid tema häälele. Ma 

usaldasin selle looduse inimesele, et ta saaks seda kasutada; kuid ta on looduse korda rikkunud ja 

muutunud looduse orjaks, milles ta on sageli otsinud oma Jumalat. 

19 Teisel ajastul andsin teile veel ühe õppetunni nende õpetuste kohta, kui ma rahustasin tormi, 

sirutades välja oma käe, samuti kui ma kõndisin vee peal või kui ma äratasin surnuid üles. Imed, mida ma 

siis tegin, tehti kadunud inimeste päästmiseks, pimeduse muutmiseks valguseks ja vihkamise muutmiseks 

armastuseks. Ma ei tahtnud selliste tegudega inimesi üllatada ega nendega hämmastust äratada, mis oleks 

teeninud ainult meelestatud imetlust, nagu mõned, kes lasevad end imetleda inimestel kui kõrgematel 

olenditel, tehes näilisi imesid, kuid kes siiski ei suuda patustajat ümber pöörata. Ma ei ole tulnud õpetama 

teile mõttetuid või mõistmatuid teadmisi: Ma olen teile ilmutanud oma olemasolu ja teie olemasolu 

põhjuse. Ma olen paljastanud teile saladuse, et elu andev ja kõike elavdav jõud on armastus; see on algne 

jõud, millest kõik olendid on tekkinud. 

20 Mõistke, et te olete sündinud armastusest, olete olemas armastuse kaudu, saate armastus armastuse 

kaudu ja saate igavikku armastuse kaudu. 

21 Valmistuge selleks, et - kui Minu Sõna lõpeb - minna maa eri rahvaste juurde, kus te leiate 

rahvaid, kelle päritolu on kadunud iidsetesse aegadesse ja kelle elanikud harrastavad kultusi ja teadusi, 

milles vaimne maailm on end ilmutanud. Seal kuulete te muutustest, tunnustähtedest ja imedest, mis teid 

hämmastavad. 

22 Te peate siis olema relvastatud, sest teil on suuri katsumusi, mida peate üle elama. Te tunnete end 

ajutiselt segaduses, kui nende inimeste ringis kogete, kuidas nad vaimse maailmaga ühendust võtavad ja 

imet teevad imet, mida teie ei oleks suutnud teha. Kui nad esitavad teile kirjutisi, mis sisaldavad nende 

ajalugu, nende seadusi ja käske, siis peaksite avama oma silmad, et te ei satuks segadusse materiaalsest 

imestusest, hämmastavast kogemusest, kuid ka selleks, et te imetleksite neid ja võtaksite neist eeskuju 

kõiges, millest teie südametunnistus ja intuitsioon ütlevad teile, et see sisaldab tõde. 

23 Samuti leiate neis innukust leida tee, mis viib täiuslikkuseni - igatsust igaviku järele. 

24 Teised leiad oma vaimse vaimustumise, millest nad on teinud vaimustunud kultuse. Nad on nagu 

parasiitlikud taimed, sest nad ei täida Jumala poolt kästud armastuse seadusi ega täida maa kohustusi. 

Need õpetused ei tohiks levida teistesse maadesse, sest tõeline spiritualiseerimine kaotab fanatismi ja 

vaimustumise. 

25 Ma olen teile õpetanud algusest peale seadust, mis on õiglane nii vaimule kui ka ainele. Tuletage 

meelde, et ühel korral ütlesin ma: "Andke Jumalale, mis on Jumala oma, ja keisrile, mis on keisri oma." 

See on üks põhjus, miks ma ütlesin: "Andke Jumalale, mis on Jumala oma, ja keisrile, mis on keisri oma." 

26 Paljud imestavad ja isegi mõistavad teie üle halvasti kohut, kui nad kuulevad, et te kui Minu 

jüngrid järgite materiaalse töö seadust, kui nad näevad, et teil on abikaasad, et teil on lapsed ja perekond, 

et te oskate nautida kontemplatsiooni ja looduse vilju, mida te armastate nagu ema. Siis nad küsivad teilt: 

Miks - kui te olete Issanda sulased - ei ela te ainult vaimsete mõtisklustega? Te kohtate ka neid, kellel on 

prohveti and ja te imestate selle üle, sest nende seas on tõepoolest arenenud vaime. 
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27 Valmistage end ette, kui teid pannakse proovile, siis räägin ma teie vahendusel, ja kui see 

ettevalmistus on puhas, lihtne ja puhas, siis kogete Minu imesid. 

28 Ma räägin nüüd neile, kes peavad täitma oma missiooni apostlite ja prohvetitena teistes riikides, et 

nad ei uhkeldaks missiooniga, mille ma neile olen usaldanud. Need ei tohi tekitada segadust 

usukogukondade või usutunnistuste vastu võitlemisega. Teised on need, kes äratavad teie vastu nördimust, 

mõistmata, et nad aitavad teil levitada Minu Õpetust, äratades paljudes uudishimu, mis seejärel muutub 

usuks. 

29 Mõne jaoks on praegune eksistents nende viimane kehastus. Teil on aeg valmistuda teekonnaks 

teispoolsesse maailma. Täitke oma viljahoidla hea seemnega, et te saaksite kindlal sammul järgida kutset 

vaimsesse orgu, mille ma teile saadan, mis ootab teid ja millest keegi ei pääse. 

30 Igaühele teist on määratud hulk hingi, keda aidata üles kasvatada ja juhtida neid Minu tõe teel. 

Keegi ei tohi saabuda ilma temale usaldatud isikuteta, sest siis ei võetaks teda vastu. 

31 Pingutage ja töötage, tundke rõõmu õppimisest ja õpetamisest. Ma teen põllud viljakaks ja 

eemaldan neilt kõik umbrohud, et Minu külvajad leiaksid need Minu armu järgi ettevalmistatuna. 

32 Siis avaneb teie silme ees tee läbi kõrbe, mis pakub teile oma oaase, ja kaugel horisondil paistab 

tõotatud maa helge siluett, mille avatud väravad kutsuvad teid sisenema koos teile usaldatud inimeste ja 

rahvaste hulgaga, kes mitte ainult ei armasta sama Jumalat, vaid kes ka praktiseerivad sama vaimset 

jumalateenistust. 

33 Pöörake oma palvega ümber pimeduses olevad olendid, kes võitlevad ja lahingutavad nagu 

armeed, kui te magate. Olge teadlik, et teie ümber ja teie kohal hõljub ja kihutab tundmatu maailm, kus 

valgus võitleb pimeduse vastu sõjas, mille möll ja mõju segab teie maailma, teie südant ja mõistust. 

34 Seepärast on rahu ja rahulikkus inimeste südamest kadunud; kuid õnnistatud on see, kes tunneb 

seda võitlust ja palvetab, sest ta läheb hästi edasi. 

35 Need, kes võtavad selle aja kohtumõistmist pelgalt juhusena, ei tea, et neid jäetakse surma, 

katkude, katkude ja nälja kätte. 

36 Puhake end turvaliselt maa peal. Jääge selle palmi varju ja kuulake Minu Sõna, et te saaksite 

terveks kõigist oma hädadest ja saaksite taas jõudu, et jätkata teekonda. 

37 Sa ei pea mulle ütlema, mis sul meeles on, ega seda, kust sa pärit oled, sest ma tean seda kõike. Ma 

tean, et teie hing pöördub Isa poole pärast seda, kui ta on võitnud raskes võitluses, mille ta on läbinud, et 

pöörduda kõrvale valelt teelt - et te tulete minult abi ja jõudu otsima, et mitte meeleheitele sattuda. Kui sa 

olid lähedal südame kaotamisele, kui su jõud oli juba ammu otsas, pöördusid sa mõtteis Minu poole, et 

paluda Minult abi, ja Ma vastasin kohe ja kutsusin sind siia rahu oaasi, et sa leiaksid puhkust oma Isa 

lõpmatu halastuse kaudu. 

38 Kui palju ilmutusi oled sa mõistnud sellest ajast saadik, kui sa esimest korda seda sõna kuulsid! 

Nende kaudu olete mõistnud, et hing ei täiustu ühe päeva, aasta ega elu jooksul, sest kuna ta on igavene, 

peab tema arengutee vastama teda ootavale kõrgele tasule. 

39 Te olete õppinud eristama südametunnistuse häält, mis räägib alati seadusest, armastusest, heast, 

õiglusest ja puhtusest, ja seda teist häält, mis tuleb liha meeltest või südame kirgedest ja mis ei inspireeri 

alati head. 

40 Te juba teate, et teil on relvad enda kaitsmiseks ja te teate, millised need on. Te teate ka, milline on 

kilp, mis teid kaitseb, ja hakkate kasutama palvet, usku, häid mõtteid, tahtejõudu. 

41 Te olete õppinud andma õiget kohta elus erinevatele väärtuskomponentidele, mis moodustavad teie 

olemuse. Te teate, et põhiline on vaim, ja et selle järel - kuid inimolendis väärilist kohta hõivates - on 

tunded, mõistus (st hing) ja füüsilised vajadused. 

42 Te mõistate nüüd, et inimese tõeline vaimustamine ei seisne mitte selles, et ta pöördub ära lihast 

või tõrjub materiaalset, vaid selles, et ta ühtlustab oma elu kogu looduga; siiski - selleks, et vaim saaks 

selle harmoonia saavutada, on vaja, et ta alati juhiks teed, et ta oleks inimese kohal, et ta oleks 

juhtpositsioonil. Kui see ei ole nii, siis ei ole vaim vaba ja muutub liha orjaks või selle vaenlaseks. 

43 Te teate, et Minu teel ei saa teeselda armastust, puhtust ja teadmisi, sest te tunnete, et teie peal on 

pilk, mis näeb kõike ja mõistab kohut. 

44 Täna teate, et teie voorused ja teod peavad olema tõelised ja inspireeritud armastusest kaasinimeste 

vastu, et teie teened oleksid tõelised. 
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45 Ärge kartke, kui ma nii teiega räägin. Ütlen teile veel kord, et ma ei nõua teilt kõrgeimat 

täiuslikkust, vaid pidevat pingutust selle saavutamiseks. 

46 Kui sa täna kannatad, kui sa läbid raskeid katsumusi, kui sa oled valupõhjas, siis sa tead, et see 

kannatuste karikas puhastab ja uuendab sind, et see valu sunnib sind lepitama mõnda viga, et see on tark 

õppetund - siis joo seda kannatusega ja alistumisega. 

47 Te olete õppinud mõistma, et Ma ehitan praegu igaühes teist templit, ja te ei julge enam hävitada 

seda, mis on ehitatud; vastupidi, te püüate Mind selles töös aidata. 

48 Te olete mõistnud, et te ei pea omandama teeneid mitte inimeste ees, et saada neilt kiitust või tasu, 

vaid teie Isa ees, kes on ainus, kes suudab hinnata teie tegusid. 

49 Ükskõik kui palju teie kirgi ka ei oleks juurdunud, kui te olete mõistnud kõiki neid selgitusi, 

peavad need tooma kaasa liha allumise vaimule, mis on algus sellele harmooniale ja korrale, mis peab 

olema inimeses olemas, et olla Minu vääriline laps. 

50 Teie olevikust sõltub paljude inimeste tulevik, armsad inimesed, ärge kahelge selles hetkekski. 

Seepärast, kui te mõtlete sellele tõele, vabastage end viimastki egoismi jäänust ja saavutage rahu, ühtsust, 

moraali ja vaimsust homseks. 

51 Ärge kahelge, et te suudate seda tööd maailmas teha, sest see ei ole esimene kord, kui ma usaldan 

teile oma seemne teie teel. Tõestuseks on see, et Ma räägin teiega sel viisil ja te mõistate Mind. 

52 See on Minu õpetuste jätk, kuid see ei ole selle planeedi lõpp. Maailm jätkab kosmoses pöörlemist; 

hinged tulevad endiselt maa peale, et kehastuda ja täita oma saatust. Inimesed jätkavad Maa asustamist, 

ainult eluviis muutub. 

53 Muutused, mida inimelu läbi teeb, on nii suured, et teile tundub, nagu oleks üks maailm lõppemas 

ja teine sündimas. Nii nagu inimeste elu on igal ajal jagatud ajastuteks või epohhoosideks ja igaüks neist 

on end millegi poolest eristanud - kas oma avastuste, saadud jumalike ilmutuste või ilumeele arengu 

poolest, mida nimetatakse kunstiks, või selle teadusega - nii et algavat aega, ajastut, mis on juba tekkimas 

nagu uus koidik, iseloomustab vaimu annete avanemine, teie olemuse selle külje, mida te oleksite pidanud 

viljelema, et säästa endid nii paljudest hädadest, ja mida te olete alati edasi lükanud hilisemale ajale. 

54 Kas te ei usu, et inimelu on võimalik täielikult ümber kujundada, et spiritualiseerumine võib 

areneda, et vaimu andeid on võimalik kasvatada ja et südametunnistuse dikteeritud seadus selles maailmas 

on võimalik taastada? 

55 Oh, kui te teaksite, kui palju teie vaim endas hoiab! Kuid te ei tea seda, hoolimata sellest, et olete 

aastatuhandeid maailmas elanud; sest teie isekuses - mis on armastus iseenda vastu - on teile olnud oluline 

ainult teadus iga üksikisiku teenistuses. 

56 Mina olen see, kes avaneb teile voorused, anded, ilu, vägi ja kõik imed, mis on teie vaimus peidus. 

See on õige aeg, nüüd, kui te lõikate viimaseid vilju maailmast või elust, mis on lõppemas. 

57 Varsti mõistavad kõik rahvad, et Jumal on rääkinud nendega igal ajastul, et jumalikud ilmutused 

on olnud redel, mille Issand on lasknud inimestele alla, et nad saaksid tõusta Tema juurde. 

58 Mõned nimetavad seda uut aega valguse ajaks, teised Püha Vaimu ajastuks ja kolmandad tõe ajaks. 

Kuid ma ütlen teile, et see saab olema vaimse tõusu, vaimse tagasivõitmise ja tagasisaamise aeg. 

59 See on ajastu, mida ma olen juba ammu soovinud elada inimese südames ja mille vastu ta on 

pidevalt võidelnud ja mida ta ise on hävitanud. Aeg, mille helgust näevad kõik ja mille valguse all 

ühinevad kõik Issanda lapsed - mitte usukogukonnaks, kes võtab vastu ühed ja lükkab tagasi teised, kes 

kuulutab oma tõde ja eitab seda teistele, kes kasutab vääramatult relvi enda kehtestamiseks või kes annab 

valguse asemel pimedust. 

60 Inimesed, kui teie jaoks on kätte jõudnud tund, mil te võite minna jagama head sõnumit, siis 

peaksite kuulutama rahu, armastust, halastust, ühtsust ja vendlust tegudega. Kui te oma teel kohtate teisi, 

kes jutlustavad sama asja silmakirjalikult ja ainult näiliselt, siis paljastage nende vale oma tegudega. Kui 

aga leiate, et nad kuulutavad tõde, armastust ja halastust oma eeskujuga, siis ühendage end nendega 

vaimselt, sest nende võitlus on ka teie võitlus. 

61 Ma ei saa hoiduda ütlemast teile: kui te olete ebaausad, ettevalmistamata ja ebaväärikad selle töö 

teostamiseks ning peaksite nägema, et teised on asunud võitlema vajaliku siirusega, ärge takistage nende 

teed, sest siis oleks teie vastutus kaks korda suurem. 
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62 Jüngrid, ma räägin teile kõigest, et miski ei üllataks teid, ja kui te alustate seda võitlust, siis te 

tõesti teate, kuidas äratada südametes vaimse tõusu ideaal. 

63 See maa, mis on alati saatnud oma saagi haigetest, väsinud, häiritud, segaduses olevatest hingedest 

või neist, kes on vähe edasi liikunud kaugemale, pakub Mulle kohe saaki, mis on Minu armastuse vääriline 

teie vastu. 

64 Haigused ja valu kaovad järk-järgult teie elust ning kui te elate tervislikult ja kõrgelt, siis leiab 

surm teid valmisolekuna, et minna vaimse kodu poole. 

65 Kes võiks olla üllatunud või eksinud, kui ta siseneb tundmatusse elupaika, kui seda on talle juba 

selles elus näidanud tema Meister palve, meditatsiooni, unenägude või inspiratsiooni hetkedel? 

66 Praegu tundub teile nii palju rahu ning nii palju materiaalset ja vaimset heaolu kättesaamatuna, sest 

te näete kogu seda segadust, mis teid ümbritseb - segadust, mis üha suureneb kõigis inimelu valdkondades. 

Aga edaspidi, kui see tormine öö toob esile uue koidiku valguse, tunneb seesama maa, et selle uued 

elanikud külvavad tõelist elu õilsate töödega, mis taastavad ja ehitavad uuesti, ning et hävitajad ja 

rüvetajad, samuti kurjad, on juba lahkunud, et leida oma puhastust. 

67 Inimesed, täna olen ma teile ilmutanud midagi Isa jumalikest plaanidest teie jaoks. Ma olen teile 

ennustanud, mis kuulub tulevikku, ja olen teid ette valmistanud võitluseks, mis tuleb kogu inimkonna 

peale. Mõelge selle õpetuse üle ja te tunnete end julgustatuna. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 136  
1 Rõõmustage Minu Sõnast, laske kehakoorel puhata, samal ajal kui teie vaim pidutsemas Minu 

Taevalikul peol. Eemaldage oma mõistus mõneks hetkeks oma ambitsioonikatest maistest püüdlustest ja 

lubage vaimusilmadel avaneda. 

2 Mõelge ja elage vaimselt nendes minutites, et Minu ilmutus kestaks teie seas. Ma toon teie vaimule 

tõelisi aardeid. Ärge arvake, et need hetked on kadunud. Ärge unustage, et see, mida te vajate maa pealt, 

antakse teile selle pealt, ja et see ei ole seega teie eksistentsis peamine. 

3 Nende õpetuste tõeliseks mõistmiseks on vaja absoluutset usku Minusse. 

4 Ma tahan, et te teaksite, mis on usk, et te mõistaksite, et igaüks, kes seda omab, on võrreldamatu 

aarde omanik. 

5 Kes elab selle sisemise valguse poolt valgustatuna - ükskõik kui vaene maailm teda ka ei peaks - ei 

tunne end kunagi tõrjutuna, hüljatuna, nõrgana või kaotatuna. Tema usk Isasse, ellu, oma saatustesse ja ka 

iseendasse ei lase tal kunagi eluvõitluses alla vajuda, pealegi suudab ta alati suuri ja hämmastavaid tegusid 

korda saata. 

6 Kui te neid õpetusi kuulete, siis ohkate, et te ei ole veel tõelised usulapsed. 

7 Mehed, naised, vanurid ja lapsed tõusevad vaimselt Minu juurde ja paluvad Mind süüdata seda 

jumalikku leeki nende südames; selleks ma olen tulnud, et seda teha, ja sellepärast ma räägin teiega. 

8 Teil ei puudu täielikult usk, Minu lapsed, tõestuseks on see, kui te tulete Minu juurde, et panete 

Minu juuresolekul maha kõik oma mured, oma valud, oma raske risti; südamed avanevad ja näitavad 

Mulle oma muresid, probleeme, pettumusi, oma väsimust, oma nõrkusi, kannatusi ja palju raskusi enam. 

9 Mis siis teie usus puudub, et saaksite imet teha? Et see kasvaks, et see kasvaks, et see voolaks üle: 

siis ei ole need raskused, mida te mulle esitate, ega pisarad, mida te mulle pakute, vaid tänu, rahulolu, 

üleandmine, usaldus, rõõm, jõud ja lootus. 

10 Kui teil puudub usk või see on väga nõrk, siis te eitate Mind igal sammul, ilma et te seda 

teadvustaksite, ja paljudes oma sõnades annate tunnistust Minu vastu. Ma ütlen teile seda, et te jälgiksite 

hästi oma tegusid ja mõõdaksite nende mõju - mitte ainult materiaalset, vaid ka vaimset. 

11 Te olete Minu jüngrid, keda valmistan ette kandma suurt tunnistust Minu ilmutusest ja Minu 

ilmutustest sel ajal, mida inimkond hakkab nõudma neilt, kes ilmutused said. 

12 Minu jüngrite hulgas ei ole ühtegi, kes ei soovi innukalt selle Õpetuse õitsemist ja viljakust maa 

peal, ja te saate teada, et see sõltub osaliselt teie tööst, teie siirusest ja armastusest, mida te oma tegudesse 

panete; kui te seda teete, siis kogete inimeste seas vaimustuse võidukäiku. 

13 Ma näen, et paljud teist arvavad, et see vaimustamine on selles maailmas võimatu, ja te piirdute 

Minu Sõna kuulamisega, nii nagu keegi kuulab ilusat kontserti ja naudib seda lühikest aega. 

14 Ma küsin neilt, millal nad tahavad lahingusse minna. Aga nad vastavad, ainult siis, kui nad elavad 

vaimses sfääris, sest selles maailmas on kõik vaimsuse, headuse ja õigluse vastu. 

15 Oo, te kardavad inimesed, kes te ei mõista, et te olete tulnud, et omandada teened, et saavutada 

kõrgemat astet Vaimses Elus ja saada hüvitist selles kehastuses oma vaimu hüvanguks. 

16 Millal te mõistate, et just praeguste rahutute aegade keskel saate te omandada kõige suuremaid 

teeneid ja leiate kõige viljakamad ja sobivamad põllud Minu seemne külvamiseks? 

17 Püüdke jätta selles maailmas maha oma hingele lasuv ebatäiuslikkuse koorem. Vabastage oma 

hing oma vigadest siin ja tagage, et kui ta siseneb vaimsesse maailma, siis siseneb ta sinna ilma pisarateta, 

ilma plekideta. 

18 Ärge oodake Jumala rahu tundmist enne, kui olete vaimus. Ei, juba siin maa peal, mis on teie 

eksimuste tõttu muutunud pisarate oruks, saate te juba ette veidi sellest täiuslikust rahust. 

19 Ärge kunagi peatuge oma vaimses arengus, olgu te siis selles või teises maailmas. 

20 Te olete saavutanud vaimse arengu. Kui te tahate, et Ma annaksin teile selle kohta tõendeid, siis 

ma palun teid: Kus on jumalad, keda te eile kummardasite? Kus on ohvrid ja ohvrid? Isegi pärast tõelise 

Jumala tundmaõppimist on teie mõtteviis, teie uskumused, jumalateenistuse vormid ja kultuslikud 

tegevused muutunud! 
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21 Sel põhjusel ja täiendava tõendina, et te olete kindlasti arenenud, olen ma tulnud teie juurde selles 

Uues Ajastikus, kus vaim hakkab valitsema mateeria üle kõiges, kuni ta saavutab otsese liidu Temaga, kes 

andis talle eksistentsi. 

22 Ma saatsin teid siia kolmandal ajastul, et elada veel kord maa peal - selle maa peal, millele Jumala 

õnnistus oli varem laskunud, et te edaspidi sellel elaksite ja täidaksite Seadust. 

23 Kõigi suurte ja väikeste maade hulgast olen valinud selle, kus ma teile oma õpetust annan, et see 

oleks Minu uue ilmutuse toimumiskohaks. 

24 Kui vähesed on need, kes on peatunud, et mõtiskleda selle rahva ajaloo üle, nende tingimuste üle, 

milles nad on sajandist sajandisse elanud! 

25 Teised inimesed kaugetest maadest tunnevad sinust selgemalt ära kõik märgid, mis on teinud Minu 

kohaloleku ja Uue ajastu saabumise inimkonnale teatavaks. Minu kuninglik sõna pidi täituma, sest ainult 

inimeste sõna on muutlik. 

26 Siin ma olen, inimesed, mitte ainult teie jaoks, sest oma Sõna olemuses olen ma kõigi juures. 

27 Kurb oli teie lepitus, et võtta vastu selle aja tulek; elu oli nagu sulatusahi, milles teie hing sulatas, 

ja põrm, millel teie süda sepistati. 

28 Teie meelele ja kehale murdis üleoleva piitsa, orjuse oma ahelaga, mis koosneb alandustest, 

viletsusest ja teadmatusest. 

29 Sõjad, rõhumine, kannatused moodustasid teie kibeduse karika; see kõik ei olnud vaimselt viljatu, 

sest te saite täis usku jõudu võitluseks ja suutsite tunda ja mõista teiste kannatusi. 

30 Kõik oli ennustatud, ettekuulutused olid teie raamatutes kirjas. Seepärast, kui kõik eelnevad 

märgid olid täitunud, oli aeg avada Uue Ajastu väravad ja puudutada Inimese meeleorganit Minu 

armastuse kaudu, lasta Minu valgusel vibreerida läbi tema vaimu ja valgustada sellega inimkonda. 

31 Samamoodi oli rahvas minevikus valmis võtma vastu Kõigekõrgema Poja kohalolekut. Igatsus 

Tema tuleku järele tulenes nende murest, nende kurvastusest orjuse ja alandamise pärast, millesse nad olid 

langenud; ja Issanda tõotus sellele rahvale sai teoks. Kuna Talle oli tõotatud õiglane, puhas ja puhas 

inimene kui Päästja, siis oli loomulik, et Tema keha pidi sündima vooruslikust emakast. Ja nii juhtuski, 

sest Maarja, keda kutsuti "õnnelikuks naiste seas", oli taevane lill, mis oli Jumala tahtel maale ümber 

istutatud, et ta võiks jätta oma emaliku helluse, oma jumaliku lohutuse lõhna inimeste plekistunud ja 

kurbadesse südametesse. 

32 Jeesus sündis ja kasvas üles rahva seas. Aga kui tema jutluse tund lähenes, tuli üks mees nimega 

Johannes, kes elas kõrbes, linnadesse, et kuulutada inimestele taevariigi tulekut. Ta valmistas neid ette ja 

õhutas neid tegema paremini, et tema peremees leiaks neid valmis olevat. 

33 Ta oli hääl, mis kutsus kõrbes, suurim prohvet, eelkäija. Eelija vaim kuulutas inimestele, et nende 

materiaalsete ja vaimsete silmade ees avanevad uue ajastu väravad. 

34 Johannes valas Jordani vett inimeste peade peale sümboolse teona, et nad peaksid end puhastama 

Meistri tulekuks. Ma allutasin ka oma keha sellele toimingule, et anda näide alandlikkusest ja 

alandlikkusest, millega tahtsin, et te mõistaksite, et kui inimene tunneb, et kõik tema võimed on 

saavutanud täieliku arengu ja et tema olemus on saavutanud harmoonia hinge ja kehalise kesta vahel, siis 

on see õige hetk, et teha suurimaid ja õilsamaid tegusid elus, sest ta on saavutanud küpsuse, hinge 

tugevuse, ideaali, sisemise rahu. 

35 Tuletades teile meelde mineviku õppetunde, õpetan teile uusi õppetunde. Tol ajal oli Minu 

tulemisel ka eelkäija, mis kehastas materiaalselt Roque Rojas-nimelist meest, keda Eelija vaim valgustas 

vaimselt, kes tegi ennast teatavaks selle mehe meelte kaudu ja rääkis tema suu kaudu. 

36 Eelija oli olnud varem ja pidi taas kohal olema, sest ta on Jumala kiir, kes loob ühenduse laste ja 

Isa vahel, kes valmistab ja tasandab teed, kes paneb hinged korda ja hoiab südamed ärkvel ja ootuses. 

37 Täna ei ole teil vaja sümboleid, vaid ainult valgust, usku, tahet, armastust. Kõik see on parim, 

kõige täielikum hinge ja liha puhastamine, et viia teid sisse spirituaalsuse helendavale teele. 

38 Armsad jüngrid, täna näitate Mulle, et teie süda januneb tõe järele, ja seepärast kutsun teid üles 

lähenema sellele armastuse allikale, et te saaksite juua, kuni te küllastute. 

39 Pidage meeles, et Ma materialiseerun Oma sõnades ainult teatud piirini. Järelikult on teie ülesanne 

mõista Minu õpetust ja mõtiskleda kõige selle üle, mida olete kuulnud. 
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40 Palvetage, küsige oma Isa palves, siis saate oma meditatsioonis sädeme Minu lõpmatust valgusest. 

Ärge oodake, et saate kogu tõe ühe hetkega kätte. On hingi, kes on pikka aega otsinud tõde, kes uurivad ja 

püüavad tungida kõikidesse saladustesse, kuid ei ole siiski jõudnud soovitud eesmärgini. 

41 Kristus, Võitleja, näitas teile teed sõnadega: "Armastage üksteist". Kas te kujutate ette, milliseid 

tagajärgi see ülev käsk endaga kaasa toob? Kogu inimese elu muutuks, kui te elaksite selle õpetuse järgi. 

Ainult armastus on võimeline teile ilmutama jumalike saladuste tõdesid, sest see on teie elu ja kõige loodu 

allikas. 

42 Otsige innukalt tõde, otsige elu mõtet, armastage ja muutuge tugevaks headuses, ja te saate 

kogeda, kuidas samm-sammult langeb teie olemusest ära kõik, mis oli vale, ebaaus või ebatäiuslik. Olge 

päevast päeva tundlikumad Jumaliku Armu valguse suhtes, siis saate küsida otse Issandalt kõike, mida 

soovite teada ja mida teie vaim vajab, et jõuda kõrgeima tõeni. 

43 Töötage maa peal nagu varemgi ja pühenduge ustavalt oma kohustustele. Kuid otsige alati kõige, 

mis teile osaks saab või mida te oma eluteel teete, olemust või tähendust, et teie maapealne elu ei oleks 

teie vaimu jaoks viljatu. 

44 Palvetage lihtsat palvet, mis purskab teie hinge kõrgeimast puhtusest, ja uurige oma tegusid oma 

südametunnistuse abil ning nautige Minu kohalolekut. 

45 Selles vaimuliidus saate rohkem valgust, et saaksite elu paremini mõista, te saate inspiratsiooni, 

mis innustab teid end parandama, puhastades oma tundeid ja äratades teie südame heategevuseks. Need on 

hetked, mil vaimu võimed ja anded ärkavad ja valmistuvad täitma oma erinevaid ülesandeid selle kaudu, 

kes neid omab. 

46 Intuitsioon, mis on vaimne nägemine, aimamine ja ennustamine, valgustab meelt ja paneb südame 

kiiremini lööma sõnumite ja häälte pärast, mida ta saab lõpmatusest. 

47 Kui inimene on õppinud Vaimu kaudu Isaga ühendust võtma, ei pea ta kindlasti enam raamatuid 

ega midagi maa peal lugema. 

48 Tänapäeval küsitlevad inimesed ikka veel neid, kes nende arvates teavad rohkem, või nad otsivad 

tekste ja dokumente, soovides leida tõde. Kuid ma toon teile tõelist vaimset rikkust, nii et te ei tunne enam 

kunagi nälga ega janu oma vaimus. 

49 Nagu rahuvihmavärv olen ma tulnud "pilvel" inimeste juurde, keda ma leian tülitsemas, hõivatud 

rahvaste omavaheliste sõdadega. 

50 Siin ma olen, õpetan teid otsima Mind vaimuga ja eemaldan teie südamest kahjulikud harjumused. 

Ma olen teile ilmutanud vaimseid relvi, mida te omate, et võita kurja ja tõrjuda kiusatusi. 

51 Ainult tõelised apostlid, tõelised "arstid", suudavad sel ajal inimkonna päästa. Minu juhatusega 

valmistan ma ette suuri rahvahulki, kellest tulevad välja head sõdurid. Nad jätavad oma vanemad, naised 

ja lapsed maha, et minna teistesse maadesse ja tuua rõõmusõnumit. Aga kui ma ütlen teile, et jätke oma, 

siis tahan, et te mõistaksite, et peate loobuma mugavustest ja rahuldustest, mida kiindumused teile 

pakuvad, kuid mitte sellest, et te jätate oma kaitsetu ja hüljatuna. Uurige põhjalikult Minu seemet enne 

selle külvamist, et saaksite veenduda, et te teete head. Kui te külvate Minu seemneid Minu tahte kohaselt, 

siis on teie saak rahuldust pakkuv ja rõõmus. 

52 Alates 1866. aastast on see juhis kõlanud teie kõrvu. Eelija, kes on hea karjane neile, kes elavad 

kehas ja väljaspool seda, sillutas ja puhastas teed, korrastades teie südamed ja hinged, et te tunneksite 

taevariigi lähedust. Sellest ajast alates on Minu seeme väga paljunenud, rahvahulgad on kasvanud, 

märgistatud inimeste arv kasvab iga päevaga ning kõikjal - piirkondades, provintsides ja külades - luuakse 

ruume teie kohtumiste ja igapäevase õpetuse kuulamise kohtadeks. 

53 Ma olen tulnud, et anda maailmale elu, et ta avaks silmad selle aja valguse ees. 

54 Samal ajal, kui suured rahvad on sõjas, olen ma hoidnud selle rahva rahus, et nad saaksid minu 

sõnumi vastu võtta ja valmistuda, sest siin, nende keskel, otsivad varjupaika niinimetatud võõrad. 

55 Tõuske üles oma kuulekuse kaudu. Ärge oodake, kuni loodusjõud teie rahvast tabavad, et teile oma 

kohustusi meelde tuletada, ega oodake, kuni surm ja sõda teid ümbritsevad, et mind meeles pidada. 

Kasutage neid hetki, sest te ei tea, kas need tulevad veel kord. 

56 Läheneb 1950. aasta, mis on Minu tahte kohaselt määratud Minu lahkumiseks. Kui te olete sel ajal 

varustatud, siis saate teha suuri tegusid ja kogeda käegakatsutavalt suuri imesid. Aga ma ütlen teile: Kui 

mõned rõõmustavad, sest nad on oma kohustuse täitnud, siis teised nutavad. Juba praegu annan ma teile 
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teada, et Minu lahkumine toimub kõigis kogunemiskohtades ja et seda on tunda kõikjal - linnades, 

tänavatel ja isegi mägedes. Siis ma ütlen teile: Ärge tundke end vaeslapsena, ainult teie materiaalne 

kuulmine ei kuule enam Minu Sõna, kuid teie hing koos teie kehalise kattega on jätkuvalt inspireeritud, 

sest ta on kõrgendatud. Sel päeval ei ole vaja pisaraid valada. Meister valmistab teid ette, sest sel ajal 

räägin ma teiega nii. Praegu treenin ma mõtteid, mille kaudu te kuulete Minu viimast sõna. Selleks nõuan 

ma neilt iga hetk suuremat vaimset tõusu. 

57 Hiljem saabub aeg, mil sekti ja usukogukonnad kaovad maailmast ja inimeste südamesse jäävad 

vaid Kristuse õpetused, mis on armastus, õiglus ja rahu. 

58 Maailmas usuvad mõned, et Ma olen peagi tulemas, teadmata, et Minu lahkumise tund selles 

ilmumisvormis on juba lähedal. Kui inimkond saab teada, et ma olen olnud teie seas avaldunud inimliku 

intellektiorgani kaudu, siis küsivad nad: "Kuidas on võimalik, et need on kuulnud Jumalat?". - Siis 

selgitate, kuidas Ma ennast teatavaks tegin, ja annate tunnistust oma edusammudest ja uuendustest oma 

armastuse töödega. 

59 Ütle maailmale: Kui Kristus sai tol ajal inimeseks, et elada koos teiega teie maailmas, siis tõusete 

nüüd siit üles, et liikuda vaimselt sinna piirkonda, kus Ta elab. Vaata, tee, mille ma teile verega rajasin, on 

nüüd muutunud valguse rajaks. 

60 Nagu ka teisel ajastul, kaasnesid Minu Sõnaga suured teod, et äratada teie usku; kuid need olid 

pigem vaimsed kui materiaalsed imed, sest nüüd olete paremini võimelised Mind uskuma ja mõistma 

Mind kõrgemal viisil. 

61 Mõned ootavad, et Püha Vaim ilmuks sel ajal sünagoogides või kirikutes; kuid mina tulin otsima 

tagasihoidlikkust ja lihtsust, sest kuld, rikkus või edevus ei meelita Teda, kes on kogu loodu omanik. 

62 Tuletage meelde, et tema ajal ütles prohvet Johannes, Ristija, kes valmistas südameid ette, et 

taevariik võiks neisse siseneda, inimestele: "Kristus tuleb." Sest ta teadis, et Meister tuleb ehitama oma 

templit inimeste südamesse. 

63 Siin ma olen, otsides pühapaika teie kõige puhtamast olemusest. Pidage meeles, et peate 

valmistama selle koha ette, et see oleks alati Minu kohaloleku vääriline. Kui tihti peab olema valu, mis 

puhastab teid, mis peseb teie plekid ära? Ma riietan teid valge rüüga, kuid kõigepealt peab teie hing 

puhastuma, et olla selle vääriline. 

64 Jüngrid, teisel ajastul küsisid Minu apostlid Minult, kuidas nad peaksid palvetama, ja Ma õpetasin 

neile täiuslikku palvet, mida te nimetate "Meie Isa". Nüüd ma ütlen teile: Innustage end selles palves, selle 

tähenduses, alandlikkuses ja usus, nii et teie vaim võiks ühineda Minu omaga; sest enam ei räägi neid 

õnnistatud sõnu füüsilised huuled, vaid vaim, mis kõneleb Minuga oma õiges keeles. 

65 Minu kiir on laskunud teie juurde, Minu armastatud rahvas, selle valgus on muundunud 

inimsõnaks, ja selle ilmutuse sära on Minu õpetava kõne olemuses. See Sõna on nagu kristallselge vesi; 

kuid kui see peaks inimhääle kandja kaudu läbides segunema mingi ebapuhtusega, siis olgu teie mõistus 

nagu filter, et Minu õpetus jõuaks vaimusse selle algupärases puhtuses. 

66 Ma toon su hingele vett, mis teda elavdab, sest janu kuivatab teda tema pikal teekonnal läbi kõrbe. 

67 Ainult need, kes on Mind jälginud ja oodanud, on kuulnud Minu sammude kaja. Kuidas saavad 

materialistid oodata, et Minu tagasitulek oleks uhkeldav, kui Ma tulen vaimus? 

68 Ma olin teie jaoks tagasi hoidnud oma ilmutuse õndsust, kuid see pidi tulema teie juurde õigel ajal. 

69 Minu Isa Sõna on teie seas, kes te olete olnud kange, nutnud ja tundnud end üksildasena, samas kui 

te pole kunagi olnud. Kuid see on aeg, mis on määratud Minu Tahte kohaselt selleks, et Minu hääl oleks 

kuulda kogu oma tõhususes teie südametunnistuse kaudu. 

70 Siiani olen ma olnud pigem teie sulane kui teie peremees. Ma olen kuulnud sinu kaebavat, käskivat 

ja nõudvat häält, ma olen saanud solvanguid ja teotusi, mis on olnud nagu piitsad. 

71 Täna teeb Minu universaalne keel end kõigile kuuldavaks, et öelda neile: Kuigi Ma olen igaühe 

sees, ärgu keegi ütleks, et Jumal on inimese sees, sest Jumalas on olendid ja kõik loodud asjad. 

72 Mina olen Issand, teie olete Tema loodud olendid. Ma ei kutsu teid mitte sulasteks, vaid lasteks; 

aga saage aru, et ma olen enne. Armastage Minu Tahet ja järgige Minu Seadust, olge teadlikud, et Minu 

määrustes ei ole võimalik ükski puudus ega viga. 

73 Teil on võimalus astuda otsustav samm, tõusta ja tõusta väga kõrgele; teie areng võimaldab teil 

seda teha. 
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74 Minu salajane aardekamber on avatud. Tule ja vaata, astu sisse. Ma ei mõista kohut selle üle, kas te 

kuulusite varem nende hulka, kes tõstsid oma tahte või hääle Minu vastu. 

75 Kahetsege oma minevikku, peske oma plekid ja siis vaadake Minu salajasse varakambrisse, et 

näha elu kogu selle tõesuses. 

76 Ärge kõhkle, sest arvate, et te ei ole Minu armu väärilised. 

77 Arengutrepi ülemistel astmetel on paljud, kes maa peal olid vennatapjad, reeturid, usulahkunud ja 

jumalateotajad. Miks nad on suutnud tõusta? Sest nad järgisid meeleparanduse, uuenemise ja halastuse 

teed. Võtke neist eeskuju, ütleb Meister teile. 

78 Kui lähedal teie silmadele avaneb elu raamat ja kui palju valgust teil on, et mõista selle märke. 

79 Teie vaimse tardumuse kaugetel aegadel saite te kivisse raiutud Jumaliku Seaduse, mis vastas teie 

väikesele arengule. Ajad möödusid ja see seadus, mis oli kivisse raiutud, sai Jeesuses inimeseks ja rääkis 

teile armastusest. Nüüd valmistatakse teid ette, et võtta vastu Minu igavene Seadus Vaimu inspiratsiooni 

kaudu. Seal, teie südametunnistuses, kirjutan ma sel ajal oma Sõna. 

80 Oo alandlikud väikesed, kes maiste raamatute õppimise puudumisel on olnud elu, et saada Minu 

armastust ja õppida mõistma oma saatuse lõppeesmärki! 

81 Võtke vastu Minu isalik armastus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 137  
1 Minu valgus ja vägi ilmutavad end teie seas. Algusest peale on Minu Vaimu valgus valgustanud 

inimeste teed. Iga ajastu, iga elu on olnud tunnistajaks Minu ilmutustele. Teie vaim teab, et ma olen 

temaga mitmes vormis rääkinud. See valgus näitab teile teed, mille Minu halastus on teie jaoks rajanud, et 

te jõuaksite sellel Minu Jumalikkuse juurde, kus oli teie päritolu. 

2 Inimeses on vaim. Vaim on Jumala valgus. Seepärast olen ma teie vaimus, igaühes teist. Kui te 

täna ei mõista, kui suursugune on see viis, kuidas ma praegu ennast ilmutan, siis homme mõistate seda. 

Siin on tee, puhas inimlikust ebaaususest. Ma ei taha öelda teile, et teie religioonid on halvad. Ma ei taha 

teid lahutada, sest kui igaüks täidab tõeliselt seda, mida tema religioon käsib, siis leiab ta päästmise. Kas 

nad kõik ei õpeta teid armastama Jumalat ja ligimest? Kuid ma näen, et paljudel juhtudel kasutate te isegi 

tõde selleks, et üksteist valesti hinnata. 

3 See, mida ma teile õpetan, on armastus, sest sellest lähtuvad kõige puhtamad ja ülevamad tunded, 

kõrgeimad inspiratsioonid. Teil puudub armastus, seepärast kõnnite te pimeduses. Kui ma kukutan 

ebajumalaid ja heidan kõrvale riitused, siis selleks, et te näeksite suurema selgusega tõe valgust. Meistrina 

annan teile oma õpetusi. Üks neist on see, et praegu annan ma teile oma õpetusi inimeste kaudu, ilma et 

oleks oluline, et nad oleksid õiglased ja puhta südamega. Kui tihti võib Minu silmis häälekandja, keda Ma 

kasutan, olla patumehelikum kui need, keda Ma õpetan. Minu vägi ja Minu tarkus inspireerivad teda, nii et 

tema suust purskavad välja pühad, õiglased ja puhtad mõtted. Seega, kui need mõistmisorganid suhtlevad 

oma Issandaga, peegeldub nende kaudu vaimne elu ja nad paljastavad teile palju sellest, mis on teie elu 

taga. 

4 Te ei pidanud Mind nägema ega puudutama, et uskuda, sest teie vaim oli oma arengus valmis 

tundma Minu kohalolekut vaimses vormis. 

5 Teie süda on üllatunud, et on võimeline teatud ideid vastu võtma. Selle põhjuseks on see, et ta ei 

tea teed, mille vaim on läbinud. Samamoodi üllatab teid selle aja laste varajane intelligentsus, kes esitavad 

teile küsimusi, mis tõestavad, et neil on teadmisi, mida neile ei ole õpetatud nende vaimse elu selles etapis. 

See on valgus, mille vaim on oma pika teekonna jooksul kogunud ja mis peegeldub igas eksistentsis. Sa 

küsid Minult: "Kui Sa teed ennast nii suure tarkusega teatavaks ja kui meie vaim on valmis - miks Sa ei 

ütle meile kõike seda, mida Sinu õpetus meile veel varub?" - See on väga oluline, mis mul veel teie jaoks 

varuks on, kuid ma ei saa teile seda kõike korraga anda, et mitte tekitada segadust teie vaimus või meeles. 

6 Ma ütlen teile alati: Kui te ei taha, et ilmutuse valgus pidurduks, siis on vaja, et te püsiksite sellel 

teel, mis on seotud armastusega teie Isa ja teie kaasinimeste vastu. 

7 Kõndige teed mõõdukate ja kindlate sammudega, ärge minge kiirustades ega kiirustades, sest te 

komistaksite ja lõpuks ei teaksegi, kuhu te olete läinud. 

8 Jüngrid, aeg-ajalt pean ma teile ütlema, et te ei peaks pidama ühes kogunemiskohas toimuvat 

õpetust paremaks kui teises, ega hindama ühe häälekandja tööd paremaks või halvemaks võrreldes selle 

või teise häälekandjaga. Minu õpetuse tähendus on kõigis üks, ja erinevus on väline, see on pealiskaudne, 

see on kõneviisis. Ma ütlen teile alati, et otsige Minu tõde selle sõna vaimses mõttes. 

9 Inimkond on leidmas usku; Minu Töö levib üle kogu maailma. Ma alustan 144 000 märgistatud 

inimesega, kes võitlevad kuulekuse, armastuse ja innuga usutunnistuste ja õpetuste kokkupõrgete ajal ning 

keset seda võitlust on nad nagu lüli, mis pakub maailmale mitte orjastamise ahelat, vaid vaimse lepingu 

ahelat, mis on vabaduse ja vendluse päralt. Need sõdurid ei ole üksi, Minu vaimne valguse vägi järgneb 

neile ja kaitseb neid; nad teevad oma teedel imesid ja annavad sel viisil tunnistust Minu tõe kohta. 

10 Kandke oma risti kannatlikult ja alistunult kuni lõpuni, siis on see Minu halastus, mis vabastab teid 

sellest, kui jõuate selle kodu väravatesse, mille Ma olen teile lubanud, kus te saate nautida tõelist rahu. 

Nüüd olete te palverändurid, olete sõdurid, võitlejad, kes jahtivad ideaalide järele, kes püüavad vallutada 

paremat isamaad. 

11 Kuid te ei ole oma võitluses üksi, kunagi pole inimene olnud selline, sest ma olen talle alati 

näidanud parimat teed. 

12 Kui keegi küsiks Minult, kuidas juhatati Issanda rahvast enne seda, kui nad teadsid seadust, mille 

Mooses sai Issandalt, siis vastaksin talle, et mind juhatati juba enne. 
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Mooses saatis maailma suure valguse vaimud, patriarhid ja prohvetid, kes kandsid seadust oma 

südametunnistuse valguses, et õpetada seda oma tegudega kõigile oma ligimestele. 

13 Need mehed austasid Mind oma elu kaudu. Nad ei olnud ebajumala kummardajad, sest nad tundsid 

juba vaimulikkust; nad tundsid teiste suhtes armastust ja halastust, nad oskasid võõrast oma maamõisas 

vastu võtta ja oma kodus olid nad külalislahked väsinud rändaja suhtes. Neil oli hea sõna ja tark nõuanne 

kõigile valmis. 

14 Kuid mitte kõik inimesed ei ole mõistnud, kuidas juhinduda oma südametunnistuse häälest, sest 

see nõuab vaimsust, samas kui liha meeled ei mõista seda. Seepärast oli teie Isal vaja end inimeste seas 

mitmel viisil teatavaks teha, et selgitada seadust ja avaldada neile jumalikku õpetust. 

15 Teie, Minu rahvas, kes te kuulete seda Sõna kolmandal ajastul ja kes te säilitate veel midagi sellest 

seemnest, mille Ma teile minevikus usaldasin, mõistke, et peate puhastama oma südame isekusest ja 

materialismist, et te jõuaksite õnnelikku aega, millest alates te lasete taas kord oma südametunnistuse 

juhistel juhtida oma elu, nagu tegid need valgustatud inimesed, nagu Aabraham, kellest sündisid inimesed, 

kes on olnud Minu ilmutuste hoidjad läbi aegade. 

16 Ma tahan, et kui saabub aeg, mil Minu ilmutus sellisel kujul, nagu te praegu olete, lõpeb, oleksite 

nii suures osas varustatud, et iga rahva vaim, kes moodustab selle rahva siin, oleks nagu tempel Minu 

jaoks, iga süda pühamu, iga kodu altar, patriarhaalne maja, külalislahke ja täis heategevust. Kui sügav on 

siis teie rahu. Kui vapper on siis teie süda, et seista kõigis katsumustes. 

17 Siis ei õnnista leiba mitte ainult mina, vaid ka teie, sest siis olete õppinud seda valmistama 

armastusega, usuga ja rahuga. 

18 Vaimne jõud, millega ma olen teid varustanud, ei ole midagi muud kui spirituaalsuse seeme. 

Tõesti, ma ütlen teile, kes seda seemet oma südames kasvatab ja selle eest tõelise armastusega hoolitseb, 

see ei saa katku ega vallandunud loodusjõudude raevu ohvriks, ega materiaalsed vajadused teda 

masendavalt piinata. 

19 Aga te ei oota, et need päevad teile kätte jõuaksid. Ei, inimesed, oma vaimustumisega kuulute te 

nende hulka, kes oma palve kaudu saavad oma Isa andestuse ja kes mõistavad kõike seda, milleks vaim on 

võimeline, kui ta suudab tõusta üle materiaalsest ja ebapuhta elu muda, tolmu ja saasta. 

20 Ärge unustage, oo jüngrid, et spiritualiseerimine ei saa lubada mingit fanatismi, 

ebajumalateenistust või eelarvamusi, sest siis ei oleks see enam spiritualiseerimine. 

21 Kes kannab siirust oma südames ja püüab oma elutegevusega Mind austada, ei vaja väliseid 

kultusi, et tunda, et ta on täitnud oma Isa ja Issanda seadusi. Seevastu igaüks, kes kannab oma südames 

rahutust, mida tema kohtumõistev südametunnistus teda tundma paneb, otsib innukalt väliseid kultusi ja 

riitusi selles vääras arvamuses, et nende kaudu on ta võimeline end oma Loojaga lepitama. 

22 Olge lihtsad nagu lilled ja ilma valeta nagu linnud, olge läbipaistvad nagu õhk ja selged nagu 

puhas vesi, siis olete saavutanud puhtuse ja kõrgtaseme, mis paneb teid mõistma kogu tõde, mida elu 

sisaldab. 

23 Need, kes väidavad, et Minu Õpetus on ohtlik inimkonna materiaalsele arengule, teevad tõsise vea, 

sest kui Mina, Kõrgeim Õpetaja, näitan vaimule teed selle heastamiseks, siis räägin ka intellektiga, 

mõistusega ja isegi meeltega. Minu õpetus ei inspireeri ja õpeta teid mitte ainult vaimses elus, vaid toob 

valgust igale teadusele ja kõigile inimlikele teedele; sest Minu õpetus ei piirdu sellega, et panna hinged 

teele kodusse, mis on väljaspool seda eksistentsi, vaid see jõuab ka inimese südamesse, et innustada teda 

elama head, väärikat ja kasulikku elu siin maa peal. 

24 Kui ma ütlesin teile Teisel ajastul, et Minu kuningriik ei ole sellest maailmast, siis ütlen teile nüüd, 

et ka teie kuningriik ei ole siit, sest see maapealne kodu on - nagu te juba teate - inimese jaoks ainult 

ajutine. 

25 Ma õpetan teile tõelist elu, mis ei põhine kunagi materialismil. Seepärast tõusevad maa isandad 

taas kord Minu Õpetuse vastu. Ma tulen teie juurde oma igavese õpetusega, oma igavesti olemasoleva 

õpetusega, mis räägib armastusest, tõest ja õiglusest. Siiski ei saa sellest kohe aru. Maailm mõistab Mind 

taas hukka, see inimkond paneb taas kord ristid Minu õlgadele. Kuid ma juba tean, et Minu õpetus peab 

läbima kõik need vaenulikud asjaolud, et seda tunnustataks ja armastataks. Ma tean, et Minu kõige 

järjekindlamad tagakiusajad on Minu kõige ustavamad ja eneseteadlikumad külvajad, sest Ma annan neile 

väga suuri tõendeid Minu Tõe kohta. 
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26 Nikodeemos, preestrite vürst Teisel ajastul - see, kes otsis Jeesust üles, et vestelda Temaga kõrge 

tarkuse teemadel ─ ilmub sel ajal uuesti, et uurida Minu Tööd mõistvalt ja pöörduda Tema poole. 

27 Saul, keda hiljem Pauluseks kutsuti ja kellest sai üks Minu suurimaid apostleid, pärast seda, kui ta 

oli Mind julmalt taga kiusanud, ilmub taas Minu teele, ja kõikjal tekivad Minu uued jüngrid, mõned 

innukad, teised ennastohverdavad. Praegune on väga oluline. Aeg, millest ma teile räägin, on käes. 

28 Kas see ideede sõda, need lahingud, mille tunnistajaks te praegu olete, ja need sündmused, mille 

tunnistajaks te iga päev olete - kas need ei räägi teile millestki, mis on tulemas, kas need ei pane teid 

kahtlustama, et teie ajastu on lõppemas ja et uus ajastu hakkab oma valgust levitama? 

29 Ma tahan ainult, et te, Minu Sõna tunnistajad, jääksite püsima ka katsumuse hetkedel, mis 

eelnevad Minu Seaduse, Minu Kuningriigi kehtestamisele teie seas. Siis ma olen nagu keeristorm, mille 

vägivalla all maa ja mered, kus see inimkond elab ja segab, peavad vahutama ja hakkavad oma sügavustes 

liikuma, nii et nad ajavad endast välja kõik, mida nad endas varjavad, mis on ebapuhtuse poolest. 

30 Ärge kartke, kui need sündmused toimuvad. Mõistke, et ajastu lõpu algus on saabunud ja et rahu 

ajastu algus on lähedal. 

31 Kurjus, ebaõiglus, ülbus, orjapidamine, teadmatus, maine vägivald hävivad, et teha ruumi 

armastuse, valguse ja rahu kuningriigi rajamisele inimeste vahel. Te ei tohiks siis meeleheitel olla, te ei 

tohiks kustutada oma lampi, isegi kui te tunnete, et see katsumus on väga raske ja et karikas, mida te peate 

jooma, on väga kibe. Vastupidi, te peate siis sütitama ja elustama lootuse leeki, nagu sõdur teeb seda 

lahingus, kui ta tunneb, et ta on lähedal vaenlase võitmisele ja et võit on juba käeulatuses. 

32 Kui te näete, et teid ümbritsevad vaenulikud rahvahulgad, kelle keeled paiskavad teie vastu mürki 

ja kelle silmad heidavad teie vastu viha leeke, siis ärge kahelge Minu lubadustes. Nendel hetkedel lasen 

ma teil tunda Minu rahustavat kohalolekut ja lasen teil kuulda Minu armastavat häält, mis ütleb teile veel 

kord: "Ma olen teiega." 

33 Te saate sageli kogeda, kuidas nende rahvahulkade seas ilmub süda, mis teid mõistab ja mis on 

teile nagu kilp. Kuid te saavutate seda ainult siis, kui te usaldate ja usute Mind. 

34 Meenutage Taanieli, seda ustavat prohvetit, kes Babüloonias nii jõuliselt kaitses ainuüksi Jumala 

tõde ja kelle ma päästsin tema vaenlaste eest. 

35 Enne lahingu algust kastke veel kord seemet, mille Igavene külvas inimeste vaimule. Minu õigluse 

sirbiga raiutagu umbrohi välja ja künda põllud üles, et need oleksid sobivad armastuse õpetuse 

viljelemiseks. 

36 On vaja anda inimestele, kes on kiindunud maiste hüvedesse, veel mõned hetked aega, et nende 

pettumus oleks täielik ja nad saaksid veenduda, et kuld, võim, tiitlid ja lihaga seotud naudingud ei anna 

kunagi hingele rahu ja heaolu. 

37 Läheneb tund, mil kogu inimkonna tegude üle mõistetakse kohut südametunnistuse valguses. Siis 

küsivad õpetlased, teoloogid, teadlased, valitsejad, rikkad ja kohtunikud endalt, mis on nende korjatud 

vaimne, moraalne või materiaalne vili. Siis, kui nad näevad, kui tühine on nende saak, pöörduvad paljud 

minu juurde tagasi, mõistes, et vaatamata hiilgusele, mis neil maa peal oli, puudus neil midagi, mis täidaks 

selle tühjuse, millesse nende hing oli langenud, mis saab toituda ainult Vaimse Elu viljadest. 

38 Nendele hingedele olen ma juba valmistanud oaasi keset kõrbe, sest ma tean, et nende eksistentsi 

ajal on nad koputanud ukselt uksele ja käinud tee pärast teed, mõned otsivad tõde, teised võimu ja 

kolmandad õnne. Aga selle tee lõpus, mille nad on läbinud maa peal, on nad olnud lähedal sellele, et eitada 

kõike; siis ma sirutan neile oma käed, et lasta neil puhata Minu rinnal. Ma lohutan neid ja näitan neile, 

milline on õige tee, et nad leiaksid sealt põllud, kuhu nad saavad külvata oma kogemuse viljakat seemet. 

39 Oaas on vaimne ja mööda kõiki kõrbe radu jõuavad sinna kõikidest rassidest inimesed - mõned 

kurnatud, teised täis haavu, hallid ja higiga kaetud, ja paljudel on reisikott juba tühi, häbenedes oma 

võetud võitluse viljatust. Seal kuulevad nad Minu häält ja seda ära tundes hüüavad: "See on Issand." Ja 

selles lauses peegeldub see alandlikkus, millega nad lõpuks Mind otsivad. Sest kõik nad peavad tulema 

oma jalgadega, ilma vankriteta, sest nendega ei saaks nad kõrbe läbida, ja ilma kaameliteta, sest need on 

juba pika teekonna jooksul janusse hukkunud. 

40 Kuid see lõpmatu õnnistuse, lepituse ja alandlikkuse tund on ka jumaliku andestuse tund "kadunud 

poegadele", kes lõpuks naasevad Isa majja, igatsedes Tema armastavat kätt, kes andis neile elu ja pärandi. 
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41 Võtke täna vastu Minu Sõna armastusest, andestusest ja õiglusest ning näidake Mulle oma südant. 

Ärge püüdke oma üleastumisi varjata, sest ma tean kõike. Te olete lubanud üksteist armastada, kuid ma 

ootan ikka veel teie täitmist. Ma olen usaldanud teile ühe puu hooldamise, kuid te pakute mulle erinevaid 

vilju. Ma olen valmistanud teid alandlikuks, pühendunuks ja kuulekaks, et teenida oma kaasinimesi, kuid 

ma ei leia seda seemet teie töödest. 

42 Poeg ei kummarda oma vanematele, naine mässab mehe vastu, vennad ja õed põlgavad üksteist, 

kõik teevad tegusid, mis paljastavad uhkuse ja edevuse, kõik tunnevad end üleolevana, samal ajal kui mina 

jätkuvalt õpetan kõigile inimestele ainult armastust ja rahu. 

43 Rahvad on teinud rahu, kuid nende sõnad ei näita armastust ega häid kavatsusi. Selle näilise rahu 

taga on pahameel, kättemaksu ja sõja ootamine. Kus on see, kes teab, kuidas andestada, kes on jätnud oma 

asja Minu otsustada? 

44 Inimese süda on paadunud ja seda ei raputa laste valu, naiste ahastus ja nende noorte ja meeste 

traagiline saatus, kes on ilma halastamatult sõjategevusse aetud. Aga nende seas on olnud neid, kes 

armastavad Mind ja tunnevad armastust oma kaasinimeste vastu, kes oskavad palvetada ja teevad 

halastustöid. Külaskäik on olnud nende rahvaste jaoks väga raske, nende ülbust on karistatud, nad ise 

hävitavad oma rikkust. Ainult valu painutab neid ja toob nad mõistusele. Ma olen olnud väga lähedal igale 

hingele, et tugevdada neid katsumuses, ja need, kes on end ette valmistanud, on tundnud Minu 

kohalolekut. 

45 Sõja mõju on jõudnud kõikjale ja külvab hävingut. Alates väikesest kodust kuni suurte rahvusteni, 

kes ei ole olnud valvsad, on nad kõik sattunud selle võrkudesse ja ei tea, kuidas sellest ikkest vabaneda. 

46 Ma olen teid õpetanud, ma olen andnud teile rahu saladuse: Armastage Mind, armastage üksteist, 

innustage end Minus, täitke oma kohustusi, alluge oma saatusele, ja te saate rahu ja õnnistust. 

47 Ma olen saanud nende rõõmusõnu, kes on pärast lahingut naasnud koju, oma kodumaale. Kuid ma 

võtan vastu ka nende emade valu, kes ei näinud poja tagasitulekut, nende laste valu, kes ei näinud enam 

isa, ja selle naise valu, kes on jäänud leseks. Kõiki neid ma õnnistan. Las Iisrael näitab osalust oma 

kaastundest nende rahvaste suhtes. Ja seda palvet, mille te olete saatnud maailma rahu eest, peate te 

jätkuvalt esitama ja tegema sellest kõigi rahvaste kaitselaulu. 

48 Teie, hinged, kes te olete jätnud oma kehad maa peal - saavutage valgustatus. Ma olen teid 

eostanud. Usaldage Mind ja teid juhatatakse tõelise elu juurde. Te ei ole surnud, sest hingel on igavene 

elu. Ma kutsun teid tõelise rahu ja õigluse juurde. Sest mina olen elu ja ma pakun teile igavese elu leiba. 

Kuid ma näen teid näljasena, sest te ei ole mõistnud, et minu Sõna sügavuses on peidetud selle olemus. 

Kui te vaatate seda ainult pealiskaudselt, siis ei saa te sellega end toitma hakata. See sisaldab Minu 

armastust, seda jumalikku olemust, mis on elu, rõõm ja rahu vaimule. 

49 Kuigi te ei uuri Minu Sõna, on siin ja teistes rahvastes palju inimesi, kes ootavad Head Sõnumit, et 

täita Minu korraldusi. Aga tuleb päev, mil head apostlid tõusevad teie hulgast, et minna läbi maade ja 

rahvaste, kuulutades Minu õpetust. Ja ma räägin nende mõistmisorgani kaudu, nagu ma tegin nendega, kes 

järgnesid mulle teisel ajastul. Igaüks, kes sel viisil töötab, olgu täis julgust ja usaldust Minu vastu. 

50 Kui kohtate takistusi, tehke nagu Mooses: käskige elementidel täita oma käsku ja nad kuuletuvad 

meeleldi. 

51 Kui te tahate näha imesid, valmistuge selleks, kuid ärge oodake, et kõik teid usuksid. Ma olen teile 

öelnud, et sel ajal ei usu kõik Minu Sõna. Siis jätke asi Minu hooleks ja liikuge edasi. Nad tunnevad Mind 

ära, kui nad on vaimus. 

52 Te peate austama ideid ja tundeid, kuid rääkige, nagu ma olen teid õpetanud, selle sõnaga, mis ei 

tee haiget, ja võtke ära loorid, mis varjavad Minu valgust hingede eest. 

53 Iga vaimu ärkamise aeg on tähistatud. Ma luban teile, et igaüks, kes valmistub, näeb Mind kogu 

Minu hiilguses. 

54 Paluge ja teile antakse. Kõike, mida te oma kaasinimeste vastu armastuses soovite - paluge seda 

Minult. Palvetage, ühendage oma palve abivajajate omaga ja ma annan teile, mida te palute. 

55 Minu Sõna valgus on valge rõivas, mis katab teid kõiki. 

56 Armastusest teie vastu olen ma tulnud pilves, mis on vaimse sümboliks, et teha ennast teie vaimule 

teatavaks. Kuid kõigepealt pidi see helendav pilv settima hääle kandja meeleorganile, et valmistada ette 

aega, mil te oskate Minuga otse vestelda ja see on teie vaim, millele pilv laskub ja settib. 
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57 Ma valisin pilve sümboliks, et see kehastaks Minu tulekut maailma kolmandal ajastul. 

58 Kas pilv ei ole mitte sõnumitooja, mis liigub üle mägede, orgude ja linnade? Eks ta ole see, kes 

teeb oma vihmaga põllud viljakaks ja annab heategevusliku varju? Kas ta ei anna välja välku, mis 

kuulutab tormi, ja sädelevat kiirt, mis raputab? Sellepärast valisin pilve sümboliks, sellepärast mõistsid 

Minu apostlid Minu kohaloleku tähendust "pilves", kui nad nägid Mind vaimus viimast korda, ja Roque 

Rojas sel Kolmandal Ajal, kui panin teda vaatama seda sümbolit, mis oli Minu uue tulemise märk. 

59 Sellest ajast peale on õrn vari ümbritsetud inimesi, kes on järk-järgult kogunenud Minu ilmutuse 

ümber. Minu Sõna on olnud viljakaks vihmavihmaks vaimsuse kuivanud põldudel, ja kiirgus, mis iga 

kuulutuse puhul laskub inimese mõistmisorganile, on lõhkunud teie pattude ja teadmatuse pimeduse, 

pannud teid igas kiudus värisema ja äratanud teie vaimu. Kui kohutav on paljude teie jaoks olnud see 

torm, mis on teie hinges vallandunud, kui te kuulsite Minu Jumalikku Sõna! 

60 Millise majesteetlikkuse ja aukartustäratava ilu tunnistajaks oled sa olnud selles valguse tormis, 

mis Minu Sõnast selle ilmumise hetkedel lähtub! Imestusest, aukartusest ja värisemisest tulvil rahvahulgad 

vaikivad ja lasevad sellel armastuse, õigluse ja tarkuse tormil end ujutada ja puhastada. 

61 Oo, armastatud rahvas, keda ma olen nimetanud Iisraeliks, sest ma teen teid Minu sõnumite ja 

ilmutuste hoidjateks - millal te õpite Minu Sõna õigesti edasi andma ja tõlgendama? 

62 Ma olen pidanud oma lubadust naasta, mille ma andsin Teisel ajastul. Apostlid nägid Mind 

Betaanias maa pealt lõpmatusse tõusmas, ja teie nägite Mind lõpmatusest teie südamesse tagasi 

pöördumas. Kas te ei näe selles sarnasust pilvedega, mis tõusevad merest ja lähevad üles, et valada oma 

heategevuslikku vihma teistesse kohtadesse, kus janused põllud neid kutsuvad? 

63 Teie valu on Mind ligi tõmmanud, Minu Vaim on tundnud end teie poolt palvetatuna ning Ma olen 

armastuse ja õigluse pilves sööstnud, et inimesi oma halastusega üle ujutada. 

64 Mitte kõik rahvad ei kutsu Mind ja väga vähesed südamed ootavad Mind. Vaimne pilv tuleb ja 

kaitseb nagu rahu mantel rahumeeli neid rahvaid, kes seda paluvad ja kes seda ootavad. Kõiki neid, kes 

püüavad kustutada hinge janu maailma naudingutega, üllatab pilv oma särava välguga ja tormi äike täidab 

neid hirmuga, sest siis meenub neile, et eksisteerib Jumalik Õigus ja et iga inimene on vaimu kandja, kes 

peab kõigi oma tegude eest Jumala ees vastutama. 

65 Armastuse, valguse, halastuse ja õigluse pilv on ka tohutu leegion vaime, Minu teenijaid, valguse 

vaime, kes elavad, et täita Minu eesmärke ja paljuneda universumis, täites oma ülesannet üksteise 

armastamisel täiuslikus harmoonias. Sest see Jumalik Käsk, see Ülim Põhimõte, mille ma maailmale 

Teisel Ajastul ilmutasin, ei olnud mõeldud ainult inimestele - see põhimõte on Seadus, mis valitseb kõiki 

olemasolevaid vaime. 

66 Armsad inimesed: Sellel valguse pilvel, mis on kõigi maailmade vahelise armastuse ja vendluse 

vaimne suur jõud, tulin Ma selles Kolmandas Ajastikus alla oma kiirte kaudu, tuues teile uue tarkuse 

sõnumi, lõpmatu lohutuse teie valu vastu ja valguse, mis on teejuhiks, et leida unustatud tee, nii et kui 

olete selle avastanud, võite tulla Minu juurde - samm-sammult, teenest teeneni, teadlikult ja kindlalt, 

püüdes oma vaimse täiuslikkuse poole. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 138  
1 Armsad jüngrid, iga hetk, mis teie elus möödub, on samm, mis viib teid lähemale oma Isale. 

Aeglaselt, samm-sammult, liigute te mööda teed, mis viib valguse kuningriiki. 

2 Tasapisi läheneb aeg, mil te mõistate, kuidas anda vaimule seda, mis talle õiguspäraselt kuulub, ja 

maailmale seda, mis talle kuulub, tõelise palve aeg, Jumala kummardamine ilma fanatismita, kui te oskate 

enne iga ettevõtmist palvetada, kui te valvate selle üle, mis teile on usaldatud. 

3 Kuidas saab inimene eksida, kui ta enne oma tahte täitmist palves Isa poole pöördub? Inimene, kes 

oskab palvetada, elab ühenduses Jumalaga, mõistab oma Isalt saadud hüvede väärtust ja mõistab samal 

ajal ka katsumuste tähendust või eesmärki. 

4 Inimene, kes palvetab Jumala poole, on spiritualiseeritud inimene, kellel ei ole tumedat sidet 

silmade ees ja kes on võimeline avastama endas ja väljaspool ennast tundmatuid maailmu, elu tundmatuid 

aspekte, tõekspidamisi ja tõdesid, mis ümbritsevad inimeste elu, ilma et nad sellest teadlikud oleksid. 

5 Need, kellel õnnestub see tee avastada, ei saa peatuda, sest nende meeled on ärganud ja nende 

vaimsed võimed on muutunud tundlikuks. Täna kuulevad nad looduse hääli, homme on nad võimelised 

tajuma sõnumeid vaimsest kuningriigist, hiljem kuulevad nad oma Issanda häält vaimust vaimule, mis on 

Isa ja Tema laste vahelise armastuse vili. 

6 Inimesed, ärge kadestage neid häälekandjaid, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, sest kui te 

valmistute tõsiselt ette, nii füüsiliselt kui ka vaimselt, siis ületate neid pärast selle ilmutuse lõppu. 

7 Imede, katsumuste ja erakordsete sündmuste aeg on praegu reserveeritud sellele rahvale, kes on 

Minu ilmutuse tunnistajad selles Kolmandas Ajastikus. 

8 Ma ei ole veel öelnud oma viimast sõna, st andnud oma viimaseid õpetusi, milles ma veel 

paljastada teile palju saladusi. Aga Minu tahe ja Minu määrused on kirjutatud kogu selle rahva 

südametunnistusse, et nad teaksid täielikult, kuidas Minu ilmutuse lõpp saab olema. 

9 Te peate mõistma, et ma olen teile õpetanud kõike, mida teil on vaja teada, et te saaksite siseneda 

maailmadesse ja kodudesse, mis teid ootavad. Sest nii nagu teie hing pidi end ette valmistama eelmises 

sfääris, kus ta elas, et kehastuda ja elada maa peal, nii peab ta end ette valmistama naasmiseks sfääri, mille 

ta jättis, isegi kui ta läheb kodudesse, mis on armastuse, puhtuse ja tarkuse poolest kõrgemad. 

10 Ärge kahelge Minu Sõnas. Esimesel ajastul täitsin ma oma lubaduse vabastada Iisrael Egiptuse 

orjusest - mis tähendas ebajumalateenistust ja pimedust -, et viia teid Kaananisse, vabaduse ja elava 

Jumala kummardamise maale. Seal kuulutati teile Minu tulekut inimesena ja see ettekuulutus täitus sõna-

sõnalt Kristuses. Mina, see Meister, kes elasin Jeesuses ja armastasin teid Temas, lubasin maailmale, et 

räägin temaga teisel ajal ja ilmutan ennast vaimus. Ja siin on Minu tõotuse täitumine. 

11 Täna annan teile teada, et olen reserveerinud teie vaimule imelised piirkonnad, elukohad, vaimsed 

kodud, kus te võite leida tõelise vabaduse armastada, teha head ja levitada Minu valgust. Kas te võite 

selles kahelda pärast seda, kui ma olen täitnud oma varasemad lubadused teile? 

12 Teadke, et suured vaimud töötavad igavesti Minu Töös. Eelija, kes on määratud kuulutama Meistri 

tulekut oma jüngritele, on valgus, mis murrab läbi hingede ja tuleb alla nende juurde, kes on teelt kõrvale 

kaldunud, nende juurde, kes magavad või kelle usk Vaimse Elu vastu on surnud, et ümbritseda neid 

armastuse tulega, mis temast kiirgab, tulega, mis on usk, kurja hävitamine ja puhastumine. Tema hääl 

kõlab igas rahvas, tema puhastav tuli tungib edasi ja hävitab tõrva. On tõsi, et puhastumine jätab oma teele 

valu jälje, kuid varsti tuleb jumalik lohutus, mis on kehastunud Maarias, kes valab oma tervendavat 

palsamit igasse nutvasse südamesse, igasse valust piinatud olendisse. 

13 Ma tulen ja uurin südameid, et panna inimesed kuulma Minu jumalikku kutset, öeldes neile vaid: 

"Järgige Mind." 

14 Ma lohutan teid teie katsumustes ja ütlen teile: Kui karikas suus on väga kibe, siis ütle oma Isale, 

kes elab taevas, nagu Jeesus tegi Getsemani aias: "Isa, kui Sul on võimalik võtta see karikas minult, siis 

tee seda; aga ennekõike sündigu Sinu tahe, mitte minu oma." 

15 Kui te palvetate ja valvate niimoodi, siis ma hoian tagasi inglit, kes läheneb, et anda teile 

katsumuse karikas. Aga kui see on Jumala tahe, et te seda joote, siis olen ma teiega, et anda teile jõudu, et 

läbida katse võidukalt. Ärge unustage, et selle eest, kes kannatab ja õnnistab Mind, saavad paljud 
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järeleandmisi. Nüüd saate te aru, miks need, kes on patust vabad, kannavad endas valu, sest nad on väärt, 

et aidata oma kaasinimeste plekke ära pesta. 

16 Minu soov ei olnud, et inimene peaks maa peal valu kannatama. Aga kuna nad tahtsid seda nii, 

alates esimesest inimesest kuni tänaseni, kandke oma koormat kannatlikkuse ja armastusega ning pakkuge 

Mulle oma kannatusi alandlikkusega. Teie valu on viljakas teie ja ka mõne teie kaaslase puhul. 

17 Kui palju on selle maailma inimesed asjata kannatanud! Kui palju on nad nutnud, ilma et nad 

oleksid saanud tasu ja ilma et nad oleksid saanud seemet! Need seevastu, kes oskasid kannatlikult kanda 

oma risti - kui nende jaoks oli tulnud viimane hetk ja nad arvasid, et on kuristiku sügavuses -, on avanud 

oma vaimu silmad ja vaadanud end mäetipul seisvat. 

18 Inimkonda ei päästa mitte see veri, mida te oma vennatapusõdades olete valanud. Pigem on see 

teie palve, mis on täis armastust ja halastust, ning teie voorused, mis teevad teie kaasinimesed vääriliseks, 

et nad saaksid tunda Minu rahu. 

19 Ärge kuulutage valjuhäälselt, et see rahu, mille rahvad on sõlminud, on tõeline. Jälgige ja 

palvetage, et rahu tõuseks vaimse ja inimliku armastuse, mitte hirmu või surmava ohu alustel. 

20 See inimese loodud vale rahu on nagu mere jooksva liiva peale ehitatud loss, mis varsti variseb 

kokku, kui tuulest puhutud lained seda räsivad. 

21 Mina, rahu Vaim, pakkusin seda inimestele ja ütlesin neile südametunnistuse kaudu: Siin ma olen, 

armastage üksteist ja te saate päästetud. 

22 Inimesed tahavad jätkuvalt elada lapsepõlves, nad ei taha kasvada, sest pärast seda, kui nad on nii 

kaua maa peal elanud ja seda oma vere ja pisaratega kastnud, ei ole nad ikka veel mõistnud, kuidas lõigata 

kogemuse vilju, mistõttu nad ei tea jätkuvalt, mida tähendab vaimurahu. Nende südamed on paadunud ja 

seetõttu ei kõlba neis nende kõige õilsam tunne, mis on heategevus. Sellepärast on kannatuste karikas 

teinud end tunda igas Minu lapses. 

23 Kogu inimeste põhjustatud valu koguneb ühte karikasse, mida süüdlased joovad. Nii ärkavad 

nende uinunud meeled. Siis näete, kuidas lugupeetud ja võimsad mehed ettenägematute sündmuste tõttu 

lahkuvad oma positsioonilt või oma inimestelt, et varjuda, nende hinge rebides südametunnistusest. Teised 

tunnevad, et nende mõistus ja kõnevõime on segaduses. 

24 Mida te selle kõige kohta ütlete, inimesed? Kas sa tunned juba valmisolekut otsida üles inimesed, 

kes on end kaotanud oma elu keerdkäikudes? 

25 Mõelge, kui lühikese ajaga valmistavad rahvad sõda ette ja teevad igast inimesest sõduri, samal 

ajal kui Mina olen teid alates 1866. aastast valmistanud ette, et saada selle asja sõduriteks, ja ometi ei näe 

Ma ühtegi Minu last täielikult valmis. 

26 See kord erineb esimesest ja teisest. Täna elate te vabastatud nähtavate ja nähtamatute elementide 

kaoses. Häda sellele, kes ei ole ärkvel, sest ta saab lüüa, ja kes on varustatud, peab võitlema! 

27 Tuhanded nähtamatud silmad jälgivad teid; mõned varitsevad teid teel ja kukutavad teid, teised 

kaitsevad teid. 

28 Ebakõla kasvab ja levib üle rahvaste ja rahvaste, tungib südamesse ja perekondadesse. 

29 Moraalid degenereeruvad ning mehed, naised ja lapsed harjuvad kõlvatusega. 

30 Kõigi nende häbiväärsuste ees ärge katke oma silmi ega sulgege oma kõrvu, sest kui teie süda on 

meeleheitel, siis ei ole see kaastundlik, et anda armastust ja teostada halastust, olles seega tunnistajaks 

Minu Tööle kaasinimeste seas. 

31 Loomulikult pean ma kõike nägema, sest ma armastan teid; kuid pärast seda, kui ma olen teie üle 

kohut mõistnud, päästan ma teid. 

32 Tulevad suurima kibeduse ajad. Sest siis valmistan teid ette, et te ei ütleks, et Meister ei rääkinud 

teile prohvetlikult. Kui olete selleks ajaks varustatud, siis elate iga olukorra hästi üle. 

33 Ma kehtestan rahu inimeste vahel oma sõnumitoojate kaudu. Kuidas te tahate maailma rahu rajada 

vihkamisele, võimupüüdlusele ja hirmule? Kuid enne seda põleb tulekahju, vesi peseb puhtaks ja lumi 

puhastab. 

34 Jüngrid, olge tugevad, et te suudaksite vastu seista inimeste uskmatusele, et tagakiusamine, 

laimamine või rünnakud teid ei heidutaks. Minu sõna paneb inimeste vaimu värisema. Teoloog tunneb end 

sunnituna oma teadust kahtluse alla seadma, filosoof uurib oma suurimaid õpetajaid ja iga sekt või 
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religioosne kogukond on Minu uute ilmutuste ees sügavalt vapustatud. Siis puhkeb ideede lahing, sest 

samal ajal, kui mõned ärkavad tõele, tahavad teised jääda oma fanatismi ja traditsioonide juurde ning nad 

võitlevad üksteisega. Selle lahingu keskel tuleb Minu laste hääl kuuldavale ja ütleb kirglikult äratatud 

rahvamassidele: Ärge tehke elu viljadest vaidlusluud. 

35 Praegu tunnete te end veel väiksena ja nõrgana, kuid homme saate te tugevaks ja armastate Mind 

tões, sest Ma avaldan teile seda, mida teoloogid ei suuda avastada, ja te mõistate seda, mida õppinud ei 

suuda mõista. Aga mitte sellepärast, et te olete suuremad või armastatumad kui teised, vaid sellepärast, et 

te olete esimesest ajast alates osanud avada oma südame nagu tabernaakli, millesse ma olen igal ajal 

seadust, tarkust ja ilmutust paigutanud. 

36 Esimesel ajastul tundsite te sümboleid: elamu või pühamu, kus asus Seaduse tahvlit sisaldav 

Seaduse laegas. Kui need sümbolid olid täitnud oma eesmärgi, lasi Minu Tahe need maa pealt kaduda; 

need võeti inimeste eest ära, et maailm ei langeks ebajumalateenistusse, kuid nende õppetundide tähendus 

või olemus jäi Minu sulaste südametunnistusse kirja pandud. Teisel ajastul, pärast seda, kui Kristuse 

ohverdamine oli lõpule viidud, lasin ma kristluse suurima sümboli kaduda: risti koos okaskrooni, malja ja 

kõigega, mis oleks võinud saada inimkonna fanaatilise kummardamise objektiks. 

37 Sel Kolmandal ajal olen ilmunud teie vaimu telgis, et talletada sinna oma uued ilmutused 

lepingulattu. 

38 Te tulite tol ajal Isa majja kui "kadunud pojad" ja ma ütlesin teile: "Vaata, teie äraolekul läksid teie 

nooremad vennad ja õed laiali ja mina jäin üksi oma kambrisse ja oma lauda. Ja rahvas on oma 

tänamatuses lõhestunud ning paljud on oma Isa eitanud. Aga täna annan teile tagasi teie rikkuse, ma toidan 

teid, et te saaksite minna otsima neid, kes eksisid teie järel, ja te tooksite nad Minu Kohalolekusse. Siis on 

teil rahu. 

39 Ma ei süüdista teie materiaalset olemust vennatapjasõjas, mis on inimkonna üles kütnud, ega ka 

lahkhelides, mis Iisraeli rahva seas ikka veel valitsevad. Ma pöördun teie vaimu poole, sest sellele 

langevad kaalukausid ja lahkarvamused, mida selle rahva suguharud on kannatanud oma põues alates 

päevast, mil Jaakobi lapsed täitsid selle isa südame valuga, kui nad ütlesid talle, et metsloomad kõrbes olid 

Joosepi ära söönud, kuigi nad olid ta kaupmeestele müünud. 

40 Sellest ajast saadik on see kurja seeme idanenud selle rahva südames, kellel on täna uus aeg ees, et 

austada oma Issandat, täites seadust, et nad peavad armastama oma kaasinimesi ilma rassi ja keeleta ning 

olema päästeks ja õnnistuseks kõigile maailma rahvastele. 

41 Nimi "Iisrael" on teile antud teie Isa poolt, kuid see on vaimne nimi. Ma olen teinud teile suuri 

ilmutusi ja andnud teile jõudu, et te ei tunneks end väärituna, kui ma teid nii nimetan. 

42 Ma otsin teie vaimu, nagu ma olen seda alati teinud. 

43 Minu Õpetus näitab teile täiuslikku, vaimset ja puhast austust Isa vastu, sest inimkonna vaim on, 

ilma et ta seda teadvustaks, jõudnud Issanda Templi lävel, kuhu ta siseneb, et tunda Minu Kohalolu, 

kuulda Minu Häält oma südametunnistuse kaudu ja näha Mind valguses, mis laskub tema meelele. 

44 Tühjus, mida inimesed sel ajal oma erinevates religioossetes kogukondades tunnevad, on tingitud 

sellest, et vaim nälgib ja januneb spirituaalsuse järele. Riitused ja traditsioonid ei ole talle piisavad; ta 

igatseb tunda Minu tõde. 

45 Ma avastan paljude inimeste sügavas mõistuses sisemise võitluse vaimu ja mateeria vahel. Ta 

tahab jõuda tseremoniaalse kultuse hiilgusest kaugemale, et avastada vaimse ilu. Ma olen süüdanud selle 

valguse, mis valgustab teid ja teeb teile muret. Mina olen see hääl, mis teid kutsub. Keegi ei ole suutnud 

seletada teie ärevust ega mõista teie sisemist võitlust. Ainult mina, kes ma tunnen teie südames, tunnen 

teie igatsust ja janu. Mina olen ka see, kes näitab teile teed, mida peate järgima, et leida see, mida te otsite. 

46 Kui paljud neist, kes Mind kuulavad, on saanud noomituse, valearvestuse või haiget oma hinge 

kõige õilsamas osas, sest nad olid siirad ja usaldasid oma tunded kellelegi! 

47 Teie, kes te kuulete Minu sõnu, küsite Minult, miks Ma olen tulnud kõige tähtsusetumate ja patuste 

juurde, et avaldada nende kaudu oma Vaimu õpetusi; sellele Ma vastan teile: Ma käitun nii nagu teie, kui 

te olete vanemad maa peal. Te pöörate rohkem tähelepanu ja hoolt sellele, kes teie lastest on kõige 

nõrgem, kõige haigem või kellel on oht eksida. 

48 Kui inimesed teevad seda - mida ei peaks teie Taevane Isa tegema oma laste heaks? 
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49 Minu Sõna valgus on teie seas ilmunud nagu oaas selle inimkonna vaimses kõrbes, nii et kõik 

rändajad võivad sellele läheneda, otsides vett ja Vaimu rahu. 

50 On vaja, et see õpetus jõuaks kõigi inimesteni. See toob valguse segaduses olevate, teadmatute ja 

ülbete inimeste pimedusse, kes arvavad, et nad teavad kõike. 

51 Minu Sõna lepitab vaimu ja mateeria, sest nende kahe vahel on pikka aega olnud vaenu, ja te saate 

teada, et teie keha, mida te olete pidanud takistuseks ja kiusatuseks vaimu arenguteel, võib olla parim 

vahend teie ülesannete täitmiseks maa peal. 

52 Peske oma hinge ja keha selles valgusvoolus, mis valab teid üle selle Kolmanda Ajastu ajal, et te 

mõistaksite Minu juhiseid. Kes on puhas, võib tungida sellesse, mis varem oli saladus, sest 

südametunnistus ei takista teda teel. 

53 Tunnistage Minu ees, kelle ees te ei saa midagi võltsida ega varjata, seda, mida kannate oma 

südames, ja te tunnete oma südametunnistuse kaudu Minu jumalikku andestust. Väärikus on teie rõivaks, 

millega te ei häbene end ühegi mehe ees, kellele te end esitlete, olgu ta kui suur tahes, olgu ta siis võimul, 

olgu ta siis teadmistes. 

54 Külva Minu armastuse seemet. Te olete maa peal, mis on ühtlasi inimeste õpetaja ja õpetab teile, et 

mida te sellele külvate, see tuleb teile mitmekordistatult tagasi, mis on tõendiks tänulikkusest ja 

armastusest. 

55 Nii on ka teie Isa vaim. See on kõrgeim ja jumalik tasu. Aga teie seeme peab alati olema hea ja 

puhas, et te saaksite seda paljundada ja head vilja lõigata. Selleks, et teie hing, kes on end teel patuga 

määrinud, jõuaks Jumala sülle puhtana, peab ta läbima palju asju ja puhastuma, sest ta peab jõudma oma 

Isa juurde ilma vähimagi kurjuse jäljeta ega vähimagi varju oma mineviku puudustest. 

56 Kui ta maa peal Jumalat teotas, siis tema seest kostab vaid armastuse laul - kui ta läheneb oma 

Looja kohalolekule. 

57 Hing, kui kaua sa paned Mind ootama, kuni sa jõuad mäe tippu? 

58 Seal, kus ma ristilt üles tõusin, ootan teid. 

59 Sa lähened aeglaselt. Te pidite end vabastama, vabastades end kõigepealt oma maistest asjadest, 

sest need asjad olid röövinud Minult teie hinge. 

60 Tulge minu juurde pühale, mille teie Isa on teile valmistanud, et te saaksite seal vastu võtta 

õpetusi, mis teile kuuluvad ja mis on teie pärand. 

61 Mõelge tõsiselt põlvkondadele, kes tulevad pärast teid, mõelge oma lastele. Nii nagu te olete neile 

andnud füüsilise elu, on teil kohustus anda neile ka vaimne elu - see, mis on usk, voorus ja vaimulikkus. 

62 Kui Ma valgustan oma armastatud rahvast, tulen ma teie juurde, et tuua teile oma Vaimu rahu. Te 

olete väike arv, kuid teie armastus Minu vastu on suur. 

63 Kuulake Mind nüüd häälekandja kaudu, sest te ei ole veel võimelised saama jumalikku 

inspiratsiooni otse. 

64 Ma pidin kõigepealt need kehad ette valmistama, et nad saaksid Minu mõtete vibratsioonid 

võimalikult täpselt vastu võtta ja kuulajatele edastada. Pange tähele, et kui nad räägivad, seletavad nad 

teile, et mitte nemad ei anna teile õpetust; nende hääl on teile öelnud: Mina olen Jumalik Meister, kes 

teiega räägib. 

65 Minu kuulutuse vormi saab muuta, kuid Minu õpetuse vaimne olemus on sama: absoluutne, 

muutumatu, väljaspool aega ja ruumi. Lõpmatu on igavene. 

66 Ainult teie vaimse armastuse abil õnnestub seda õpetust mõista. Miks see nii on? Sest see on 

täielikult imbunud vaimsesse, oma olemusse, mis on igavik. 

67 Kui inimene ei näita huvi enda tundmise vastu, siis viivitab ta oma ülespoole suunatud arengut ja 

selle mõistmist, mis hoiab igavest elu, ning see on põhjus, miks ta ei ole suutnud saavutada oma suurima 

teose realiseerimist. 

68 Sa sündisid Minus. Te olete saanud Isa poolt vaimse ja materiaalse elu. Ja ma võin teile piltlikult 

öeldes öelda, et samal ajal, kui te sündisite minus, sündisin mina sinus. 

69 Ma olen sündinud teie südametunnistuses, kasvan teie arengus ja ilmutan end täielikult teie 

armastuse töödes, et te saaksite rõõmuga öelda: Issand on minuga. 
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70 Ma valmistan teid ette nagu väikseid lapsi, sest läheneb tund, mil kell heliseb juubeldades, 

helistades võidu ja kuulutades rõõmsalt inimkonna vaimset ärkamist. 

71 Kuulake Mind vaikides ja mediteerige vaikselt, inimesed. Homme ootab teid ees, see on tee, mida 

peate minuni jõudmiseks läbima. Aga kuna te olete juba valgustatud Minu õpetuse valguse poolt, siis 

suudate te ennast juhendada selle järgi, mida olete õppinud ja mõistnud. Koputage Minu uksele, Mina olen 

ainus, kes selle avab, Mina olen paljastav Meister. Küsi, küsi ja see antakse sulle. 

72 Pika elutee kõrbes on Kristus oaas. Kuid on vaja, et teil oleks usk, et te oskaksite leida Teda oma 

üksilduse või hirmu tundides. 

73 Ma õpetasin teile enesepüüdlikkust ja loobumist kõigist maailma valedest hiilgustest. Kuid paljud 

ei suutnud seda õppetundi mõista, sest neile tundub võimatu ette kujutada elu ilma luksuse, naudingute ja 

rikkuseta. Kuid sel valutundide täis ajal ja elu õppetundides omandatud kogemustega ärkavad nad omal 

tahtel tõe valguse juurde. Kui suur on inimkonna hämming, kui ta avastab, et kui ta vabaneb materiaalsest 

ja lihtsalt lahutab end üleliigsest, siis tunneb ta endas, kuidas uus olend sünnib uuele elule. 

74 Armsad jüngrid, kelle hulka Mina ise loen need, kes on tulnud viimasena: Pärast Minu lahkumist 

tunnevad Minu kohalolekut ainult need, kes on end selleks ette valmistanud. Mõned on ükskõiksed, kui 

ma teile sellest räägin, sest nad arvavad, et selle ajani mööduvad aastad. See aeg on nagu hetk. Ma täidan 

oma ülesannet Õpetajana, kuid kui Minu kiir laskub viimast korda 1950. aasta lõpus, ei kasuta Ma enam 

kunagi inimlikku mõistmisorganit, et ennast sellisel kujul teatavaks teha. Usaldage minusse, jüngrid, sest 

ma hoian oma sõna, mis ma teile olen andnud, et ma ei jäta teid üksi. Ma panen teid tundma oma 

kohalolekut, ma inspireerin teid, ma lohutan teid. Vaata nüüd ja vaata ka edaspidi, et sind ei tabataks 

kunagi valvel: et see, kes salaja üritab sind pärandist röövida, leiaks sind valvel, või isegi see haige, kes 

kutsub sind keset ööd oma voodisse, et anda talle sinu armastuse palsamit. 

75 Ma olen rääkinud teile väga selgelt, et te mõistaksite Mind. Kuid te olete põhjustanud, et Ma 

liigutan oma Sõna juba mõnda aega materiaalsel tasandil, sest teil on veel liiga vähe vaimset arengut, et 

Mind mõista. Aga kui Minu lahkumine on lähedal, saab Minu Sõna häälekandjate huultel kõrgema vaimse 

tähenduse. 

76 Kuivõrd Minu õpetus annab veelgi suuremaid ilmutusi, siis peaksite tegema jõupingutusi, et 

parandada oma vigu, uuendada oma elu ja eraldada end igast pahest ja igast halvast kalduvusest. Kui te 

olete saanud puhtaks südamelt ja räägite Minu Tööst, siis tuleb teid uskuda ja pidada Jeesuse jüngriteks, 

kes tõeliselt kuulutavad Tema õpetust eeskuju ja armastuse tegude kaudu. See on armu rõivas, mida 

peaksite alati kandma ja mille poolest te saate ennast oma kaasinimestest eristada. 

77 Levitage endid üle maa kui Minu Jumalikkuse prohvetid, äratage unine inimkond, kuulutage neile, 

et õiglus on käes. Ütle talle, et Soodomat hoiatati, kuid ta ei kuulanud Jumala prohvetit ja tema kohtupäev 

saabus halastamatult. 

78 Loodusjõud ootavad vaid seda tundi, mil nad saavad maailma lahti lasta ning maa puhastada ja 

puhastada. Mida patumehelikum ja ülbem on rahvas, seda raskem on Minu õiglus tema üle. 

79 Kõva ja kurt on selle inimkonna süda. On vaja, et kibeduse karikas jõuaks temani, et ta kuuleks 

südametunnistuse häält, seaduse ja jumaliku õiguse häält. Kõik toimub hingede päästmise ja igavese elu 

nimel. Neid ma otsin. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U  139 

152 

Juhend 139  
(alates 1945. aastast) 

1 Tere tulemast, teie, Minu rahva liikmed, sest te olete osanud kannatlikult ja meelekindlalt vastu 

pidada tormidele ja katsumustele. Ma olen näinud teid palvetamas ja valvamas rasketel tundidel ning olen 

ka kuulnud, kuidas te õnnistate Minu tahet, kui teid tabasid kannatused. Siis premeerisin ma teie usku ja 

head tahet ning saatsin teile oma rahu, sest te olite see paat, mis trotsis tormi ilma ümberminekuta. 

2 Ma õnnistan ka neid, kes unustavad oma kannatused ja "valvavad" maailma rahu eest või 

külastavad haigeid valuvoodil, sest ma ei jäta neid teeneid tasu saamata. 

3 Selle sõja ajal, milles maailm on elanud, olete te päevast päeva üheskoos palvetanud, ja tõesti, ma 

ütlen teile, et ma ei ole lakanud tegemast palju imesid nende teie kaasinimeste seas, kelle eest te nii palju 

palute mind. Ärge laske oma palvetel nõrgeneda, oo Minu rahvas. Ma ütlen teile, et "paastuaeg" ei ole veel 

lõppenud, kuigi rahvad ütlevad, et sõda on lõppenud. Ei, Iisrael, seni, kuni rahvaste rahu ei põhine üksteise 

armastusel, peate te jätkuvalt valvama ja palvetama ning võitma südameid selle rahu ja vendluse töö jaoks. 

4 Varsti mõistate, et see rahu, millest mehed praegu räägivad, oli vale, et see tõi vaid vaherahu nende 

ebainimliku võitluse keskel, et hiljem jätkata oma hävitustööd. 

5 Üle kogu maailma on laiali need, kelle ülesanne on palvetada ja valvata inimkonna rahu eest. 

Nende seas on Minu rahvas, keda Ma õpetan oma Sõnaga. Teil kõigil on kohustus ehitada vaimustuse 

tempel, rahu pühamu, inimeste südamesse, kes on teie vennad ja õed. Kui see vaimne pühamu tõuseb 

taevasse ja inimesed leiavad selles otsese ühenduse oma Issandaga, siis saate te öelda, et olete külvanud 

maailma seemne, mille ma teile sel ajal usaldasin. 

6 Inimesed, tugevdage endid Minu Sõnas ja usaldage, et teie südametunnistus ütleb teile, kas see, 

mida teete, on kooskõlas Minu õpetusega. Palvetage, et teie vaim ja mõistus võitleksid sõja kaotamise 

eest. Ärge muutuge meeleheiteliseks, et selle mõju ei segaks teie mõistust või tundeid. 

7 Kui keegi teist palvetab, ei ole ta teadlik sellest, mida ta saavutab oma mõtetega vaimselt; seega, 

kui te palvetate oma kaasinimeste eest - nende rahvaste eest, kes hävitavad end sõjas -, siis peaksite 

teadma, et neil hetkedel annab vaim ka vaim vaimse lahingu kurja vastu ja et teie mõõk, mis on rahu, 

mõistus, õiglus ja hea soov neile, põrkab vastu kättemaksu, ülbuse armee relvadele. 

8 See on aeg, mil inimesed saavad teadlikuks palve jõust. Selleks, et palve saaks tõelist jõudu ja 

valgust, on vaja, et sa saadaksid selle armastusega Minu juurde. 

9 Ma ei räägi sellest, et sa saadate oma naabrile mõtte kurjade kavatsustega, sest ma ei ole kunagi 

andnud teile relvi, mida kasutada ebaausatel eesmärkidel, sest siis, kui ambitsioon või viha teid pimestab, 

kasutate te seda, mis on teile kõige püham, ja kasutate seda, et vigastada ja isegi tappa ennast. Ma innustan 

teid tõeliseks võitluseks kurjuse vastu ja avaldan teile, milline on kõige võimsam ja võitmatum relv, nii et 

te võidaksite. Seepärast soovitan teil kõigepealt puhastada oma süda ja seejärel tõusta Minu juurde, kus te 

täidate end valguse ja jõuga, ning seejärel saata oma mõtted nagu valgusvihud rahutute rahvaste ja 

lootuseta inimeste sekka. 

10 Võtke vastu Minu halastust, inimesed. Teie, mehed ja naised, kelle jaoks need viimased ajad on 

olnud väga julmad, te kodud, keda vaevab valu - tundke Minu rahu seal, kus igapäevane leib on muutunud 

kibedaks, tundke Minu hellust ja hellust. 

11 Tänapäeval peavad inimesed elatise teenimiseks kõvasti vaeva nägema. Aga Isa ütleb teile: Ma 

kolmekordistan teie jõudu, et te ei kaotaks julgust. 

12 Innustage noortes armastust oma ligimese vastu, andke neile suured ja üllad ideaalid, sest just 

noored on need, kes homme võitlevad sellise elu eest, kus säravad õiglus, armastus ja vaimu püha 

vabadus. Valmistuge, sest suur lahing, millest prohvetlikud ettekuulutused räägivad, ei ole veel käes. 

13 Mõelge, et mida suurema arengu saavutab inimkond, seda suuremad on relvad, millega ta oma 

võitluses arvestab. Ärge magage, armsad inimesed, ja olge valmis töötama Minu asja heaks. 

14 Läheneb uus "sõda". Selles osalevad kõik inimese võimed ja jõud, ja on vaja, et selle rahva lapsed, 

kellele antakse võimalus elada selles katsumuses, oskaksid seda läbida oma tõe standardiga ja jätaksid 

sügava vaimsuse jälje. 

15 Teadlased, teoloogid, õpetlased, filosoofid - nad kõik valmistuvad selleks suureks lahinguks, kus 

vale ja kurjus hävitatakse ning hea ja tõeline väljub võidukalt. 
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16 Suur saab olema inimeste segadus, enne kui valgustatus jõuab nende juurde, sest inimeste seas on 

mõned, kellel oli suur usk ja kes kaotavad selle, teised vahetavad oma usku ja mõned lähevad ukselt 

uksele, religioonilt religioonile, otsides tõde oma vaimule. On vaja läbida kogu tee, et kogu kurjus saaks 

hingedest välja heidetud ja südamest kaduda. 

17 Te näete, kuidas mehed ja naised ilmuvad tänavatel, linnades ja külades, kuulutades end avalikult 

Jumala sõnumitoojateks ja väites, et nad on prohvetid või Jumala sõnumitoojad. Kuid juba täna ütlen ma 

teile, et olge ettevaatlikud, et te tunneksite nad ära nende tegude järgi. Ärge kunagi öelge, et te olete 

prohvetid, nägijad või apostlid, vaid andke alati tunnistust Minu armust oma tegudega, kõigest sellest, 

mida Ma olen teile usaldanud, ja õpetusest, mille Ma olen pannud teie südamesse. Siis ei ütle enam teie 

huuled, kas te olete Minu prohvetid või apostlid või jüngrid - teie kaasinimesed ütlevad seda nende tegude 

pärast, mida nad näevad teid tegemas. Ma ütlen teile veel kord, et jääge palvetama, kuni näete, et rahud 

naasevad rahvastesse ja rõõm jõuab maailma kõikidesse kodudesse. 

18 Sel ajastul ilmub teie Isa vaim, kui Ta kuuleb teie kutset. Kuulge nüüd Minu Sõna, mis on teie 

vaimule toidus. Alates sellest päevast, kui Minu Sõna lõpeb, aitate te üksteist, nagu te olete seda siiani 

teinud, kuid pärast seda, nagu linnud, kui nad võtavad tiiva, õpite te oma tiibu laperdama ja muutute 

iseseisvamaks. Siis saate te oma vaimse tõusu kaudu jõuda Minu juurde, et saada inspiratsiooni ja rahu. 

19 Vaata, ära lase unel oma südames võimust võtta ja oma vaimu vallutada, sest aeg möödub ja tuleb 

päev, mil sa ärkad ja nutad kaotatud aja pärast. Siis tahate te neid kasutamata hetki ja võimalusi asendada, 

kuid te ei saa seda teha, sest kui ühed on vanaduses, siis teised on vaimus üleelamisi. Te palute siis oma 

Isalt armu ja halastust, mõistmata, et see olite teie ise, kes polnud oma hinge suhtes halastust ega halastust. 

20 Halastage oma kaasinimestele, mis on sama palju, kui halastaksite iseendale. Kui te seda ülesannet 

ei täida, siis olete esimesed, kes nutavad, sest te näete, et teie käsi, mis oli täis andeid, on tühi, et tervendav 

palsam, millega te ravitsesite haigeid, on kadunud ja et ka need võimed, mis vabastasid riivatud, on 

kadunud. Olge alandlikud, et te ei otsustaks kaotada oma vaimseid andeid, ärge püüdke näida kõrgemal 

kui teie kaaslased. Tehke seda, mida ma tegin oma jüngritega püha õhtusöömaajal. 

21 Ma näitan teile oma vigu - mitte selleks, et teid kohut mõista, vaid et te saaksite oma teid 

parandada ja saada inimesteks, kes on kuulekad Minu õpetusi järgides. 

22 See, mida ma teiega teen, on tulevaste põlvkondade hüvanguks. Aga ärge unustage, et - et teid 

õpetada - ma ei ole teid kunagi solvanud ega pannud teie südameid veritsema. Õpi sirgeks kasvanud puu 

sirgeks ja tee ka teed korda. 

23 Minu õiglus on suur. Aga kui ma teile sellest räägin, siis ma ei ähvarda teid, vaid täidan teie 

südamed hirmuga. Ma räägin teile ausalt, sest Minu õiglus on igaühes teist, ja kui te ei taha homme 

pisaraid valada, siis omandage teened juba täna. 

24 Iga teie tegu on minu poolt üles kirjutatud, ja teod, mis on meeldivad, kasutan ma kui seemet, mida 

ma pean hooldama, kuni see on inimeste seas paljunenud. 

25 Ärge otsige Mind kui kohtunikku, sest siis kuuleksite Minu häält, mis on täis õiglust ja rangust; 

otsige Mind kui kohtunikku. 

Peremees ja isa. Mida te homme ootate? Kas te tahate oma üleastumisi pärast surma heastada? Kas sa 

tahad juba oma hingele okkasid täis teed valmistada? Ma ei eita teie teeneid, kuid need on ikka veel nagu 

noor nisu, mille kõrval kasvab umbrohi. 

26 Harjutage Minu õpetust, usaldades Mind, sest kui te täidate Minu Sõna, siis ma valvan teie ja teie 

üle. Miks ma näen, et mõned on tugevad ja teised nõrgad? Sest tugevad ei ole mõistnud, kuidas oma 

tugevust nõrkadele edasi anda. 

27 Ühendage kõik ja kõik on tugevad. Armastage üksteist ja olge vennalikult ühendatud, siis näete, 

kuidas nõrkadest põõsastest saavad tiheda lehestikuga puud. Võtke kõik vastu, sest keegi ei tea, millist 

ülesannet tema ligimene endaga kaasa toob. Keegi ei tea tema minevikku, nii et keegi ei tohi sinust eemale 

pöörata. Mida kohmakamad või rumalamad on teie kaasinimesed, seda rohkem peaksite nende suhtes 

halastama ja halastama, pidades silmas, et just nemad on langenud, need, kes ei ole mõistnud, kuidas oma 

jalad turvalistele radadele panna. Ma tean, kuidas teha südamest, mis on kõva kui kivi, südamed, mis 

õrnust õhkavad; ka teie saate seda teha. 

28 Puhastage oma südamed, et teie teod oleksid puhtad. Pidage meeles, et halb puu ei saa kunagi head 

vilja kanda. 
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29 Selleks olen Ma teid sel ajal kutsunud, et teha teid puudeks, mis pakuvad oma varju ja kaitset 

rändajale; need, kes on seda mõistnud, on avanud oma südame, et öelda Mulle: Täna ma tean, et ma olen 

Sinu loodud ja et ma olen saadetud täitma rasket ja üllast ülesannet. Ma tean, et Sinus on minu päritolu ja 

Sinuga on minu lõpp. 

30 Jah, ma olen tee. Igaüks, kes tahab seda käia, võtku oma rist ja järgigu Mind. Selleks, et te saaksite 

seda teed käia, palun ma ainult, et te armastaksite oma Isa oma vendades ja õdesid. See on seadus või tee: 

armastada Jumalat ja üksteist. See on seadus, mis on alati valgustanud inimeste teed. 

31 Ma olen teid kõiki armastanud ühe armastusega. Miks te kõik ei peaks üksteist samamoodi 

armastama? Rahvad ootavad rahvasaadikute saabumist. Maa rahvad kurdavad oma viletsust nagu eksinud 

lambad, kes ootavad karjase saabumist, selle, kes ühendab nad ühte takka. 

32 Valmistuge, sest aeg on lähedal, mil te saate need juhised (otse) Minu Vaimult, sest neid ei anna 

enam ükski inimene maa peal. Keegi ei võta midagi ette, ilma et ta oleks eelnevalt saanud jumalikku 

õpetust. Ma tean teed ja ei taha, et te selle peale pisaraid valaksite. Ma varustan teid eelnevalt ja näitan 

teile aega, et alustada "päevatööd". 

33 Suured religioossed kogukonnad ja sektid peavad omavahel nõu, nad valmistuvad vastasseisuks, 

sest nad ootavad lahingut. Ka teie pidage nõu, valmistage end ette ja palvetage, et teid ei üllataks, sest kui 

te seda ei teeks, siis mõistaksid ja laimaksid inimesed Minu Õpetuse hukka, Minu Vaim saaks kõik need 

laimud ja Ma näitaksin teile imesid, nagu Jeesus Golgatal. 

34 Teie vaim on ärkamas kõrgemale elule. Juba praegu hakkab selle sees kujunema parema maailma 

ideaal. 

35 Ma õpetan teid saavutama meelerahu ja hoidma seda kui vaimu tõelist aaret. Minu Sõna vabastab 

teid sel Kolmandal Ajal kurjast ja hoiab teid eemal ebakindlatelt radadelt, millel te olete nii kaua rändanud 

ja kannatanud. 

36 Minu hääl helistab iga südame uksel ja see on Vaim, kes vastab iga inimese sisemusest. 

37 Mõni tunneb Minu kutse kohe ära. Teised küsivad endalt ebakindlalt, kes on see, kes kutsub. Ja nii 

hakkavad nad järk-järgult, ükshaaval, teele asuma ja püüdlema valguse poole. 

38 Kui kuulsusrikas on vaimu ärkamine, kui inimene küsib endalt: Kes ärritab mind? Kust tuleb minu 

inspiratsioon ja kes inspireerib mind head tegema? 

39 Minu Sõna õpetab teid ka lugema oma vaimu, tungima sellesse, avastama selle olemust, mis on 

valgus, tõde, armastus, kuulekus ja puhtus. 

40 Kui inimene avastab end vaimselt, siis tunneb ta endas oma Isa kohalolekut. Aga kui ta ei tea, kes 

ta on ja kust ta pärit on, tunneb ta end eemalolevana, võõrana, kättesaamatuna või jääb tuimaks. 

41 Ainult ärganud vaim suudab tõe valdkonda tungida. Inimene ei suuda seda ära tunda ainult oma 

teadusega. 

42 Ma näen, et inimesed püüdlevad teadmiste, kuulsuse, jõu, rikkuse ja võimu järele, ja ma pakun 

neile vahendeid, kuidas seda kõike saavutada - kuid selle tõelistes, olemuslikes omadustes, selle vaimses 

tões, mitte maailma välises ja kavalas, mitte mööduvas ja petlikus. 

43 Kui inimene pühendub materiaalsele ja sulgeb end sellisesse väikesesse ruumi nagu teie maailm, 

muutub ta vaeseks, ta piirab ja surub maha oma hinge, talle ei jää midagi peale selle, mida ta omab või 

mida ta teab. Siis tuleb tal kaotada kõik, et ta saaks avada oma silmad tõele ja, olles mõistnud oma 

eksimust, pöörata oma pilk uuesti Igaviku poole. 

44 Pole midagi paremat kui Minu õpetus, mis on inspireeritud jumalikust armastusest teie vastu ja 

näitab teile tõelist teed. Kes saaks teid paremini kui mina õpetada, et anda Jumalale, mis on Jumala oma, ja 

keisrile, mis on keisri oma? 

45 See on põhjus, miks ma olen oma hääle taas kord teie maailmas kuuldavaks teinud, sest ma olen 

näinud, et te olete eksinud pimeduse ja eksimuse merre. 

46 Minu Armastuse Valgus süütab usulambi pimeduses olevates südametes ja Minu Armastus äratab 

üles need, kes on surnud Minu Kuningriigi eest. 

47 Igaüks, kes ei mõista, kuidas avastada selle Sõna tähendust, võib jõuda arvamusele, et Minu õpetus 

on ike, mis hoiab inimest allapoole ja orjastab teda. Kuid igaüks, kes suudab seda õigesti tõlgendada, 

tunneb, et kogu tema olemus on valgusest üle ujutatud ja tema rõõm on piiritu. Tema hingest purskab välja 

sisemine ülistuslaul, mis viib ta harmoonilise elu juurde, mis on parim vorm Minu kummardamiseks. 
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48 Kes käib Minu seaduse järgi, see ei lange, ükskõik kui palju teda ka ei proovile pandaks. Usk 

annab talle vajalikku jõudu, et olla võidukas. Ükskõik kui kibe tema karikas ka ei oleks, ta ei hakka kunagi 

jumalateotust kuulutama. Ta on kannatlik ja oskab loota, nagu on tema Issanda tahe. See, kes Minu õpetusi 

sel viisil praktiseerib, omandab teeneid, nii et Minu imed ilmnevad temas. 

49 Usk, pühendumine ja alandlikkus minu poolt määratud asja suhtes teeb katsumuste tee lühemaks, 

sest siis ei lähe te kannatuste teed rohkem kui üks kord. Kui aga katsumustes tekib mässu, rahulolematust 

ja isegi jumalateotust, siis kestab see külaskäik kauem, sest siis peate te seda teed uuesti läbima, kuni 

õppetund on õpitud. 

50 Elu on pidev õppetund hingede jaoks. Kui universum Minu käsul kuju võttis, ei olnud tal muud 

ülesannet kui see: õpetada. Elu on paagutis ja võitlus hinge eest. See ei ole absoluutne õndsus, nagu paljud 

tahaksid. Rõõm, triumf, rahu või õndsus on väljaspool igasugust võitlust, väljaspool seda katsekivi. Vaimu 

õndsus koos kogu oma õnnega seisneb vaimu täiuslikkuses. 

51 Mõistke seda tõde, et te ei läheks hooletult mööda raamatust, mis näitab teile iga päev uusi tarkuse 

lehekülgi. Harjuta oma hinge nii, et sellest saaks hea vaatleja. Harjuta oma mõistust mõtiskluse kaudu, 

palveta vaimule kohase palvega, tundlikusta meel ja süda, et sa saaksid vastu võtta Minu jumalikke 

sõnumeid, ja õpi ära sind ümbritseva elu vaimne keel, mis näitab sulle tee täiuslikkuse poole. 

52 Et teid aidata, tulen ma alla teie väsinud südamete juurde, et anda neile uut elu. 

53 Kui nende häälekandjate meel tõuseb puhtuses Minu juurde, jõuab Minu Sõna otse vaimuni. 

Lihtne Sõna, mis on juba liikunud suurte inimeste seas, teeb ime, mis toob teid tagasi Minu juurde, armsad 

inimesed, sest juba ammu olete te eksinud tõe teelt. Te olite unustanud, et kannate Mind endas, ja kui tulite 

Mind kuulama, tundsite, kuidas Minu Kohalolek paistab uuesti nagu helge täht, mis valgustab teie 

südameid. 

54 Ma võtan teid vastu, kuid enne, kui ma teen seda teie inimosaga, pöördun ma teie vaimu poole, mis 

on Minu Jumalikkuse tõeline laps. Vaimus on südametunnistus, intelligentsus, ja selle kaudu lasen ma 

oma inspiratsiooni ja mõtted inimeseni jõuda. 

55 inimesed, keda ma lõpmatult armastan, minu mõte, mis on saanud sõnaks nende häälekandjate 

huultel, on nagu valgustatud tee teie vaimule. 

56 Kuula mind: Olge maailmas alandlikud ja külvake sinna head, et te saaksite selle vilja korjata 

taevas. Kui teile ei meeldi, et teil on tunnistajad, kui teete kurja, siis miks on teile meeldiv, kui teete häid 

tegusid? Millega sa võid uhkustada, sest sa oled ainult oma kohust täitnud? 

57 Mõistke, et kiitused on teie hingele kahjulikud, sest te olete veel nii kogenematu ja inimlik. Miks te 

ootate, et teie Isa premeeriks teid kohe pärast seda, kui olete teinud head tööd? Kes niimoodi mõtleb, ei 

tegutse omakasupüüdmatult ja seetõttu on tema armastus vale ja tema armastus on kaugel sellest, et olla 

tõeline. 

58 Las maailm näeb, et teete häid tegusid, kuid mitte au saamise eesmärgil, vaid ainult selleks, et anda 

häid näiteid ja õpetusi ning tunnistada Minu tõde. 

59 Kõikjal universumis on Issanda inglid, kes jagavad oma halastust ja armastust kõigi Jumala laste 

vahel. Vaimulikus vaikuses on nad lakkamatult aktiivsed oma vendade ja õdede heaks. Millal olete 

näinud, et nad on tulnud Maale uhkustada sellega, mida nad on teile andnud või abi, mida nad on teile 

andnud? 

60 Olge alandlikud, sest inimese suursugusus, ülbus ja edevus kuuluvad maa peale, on materiaalsed 

omadused ja koos nendega vajute te haua alla. Vaim säilitab ainult seda, mida ta saab kaasa võtta 

taevasesse kõrgusesse, mida ta saab valguses särada. Kui suurus ei ole vaimne, kui see on ainult edevus, 

kannatab ta homme oma hinges viletsust. 

61 On olemas tõde ja vale, ja on vaja, et te tunneksite mõlemat teed, et oma valiku tegemisel saaksite 

järgida tõelist teed. Avage oma silmad, äratage oma vaim, täiustage oma meeled, et te tajuksite oma Isa 

armastust kõiges, mis on loodud. Ma olen andnud teile kõik, ilma et ma oleksin teilt midagi küsinud. Kui 

te oma arusaamatuses oleksite pidanud ütlema, et see on palju, mida ma küsin kogu selle eest, mida ma 

teile olen andnud, siis olete eksinud. Kui ma sinult midagi või palju küsin, siis ainult sinu hüvanguks, sinu 

igavikuliseks õndsuseks. 
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62 Te peate oma Isa ees aru andma kõigest, mida te olete elus teinud. Aga kuidas te vaigistate 

südametunnistuse hääle sel kõige tähtsamal tunnil? Mida sa vastad, kui su vaim kuuleb Issanda häält, mis 

ütleb talle, et sa ei saa kunagi õigustada kurja? 

63 Ainult pingutused, mis on suunatud teie taastamiseks langusest, armastus ja innukus, millega te 

kõnnite parandamise teel, lasevad patu jäljed ja plekid teie olemusest kaduda, et näidata teid puhtana 

Jumaliku Kohtuniku ees. 

64 Õppige seda kõike juba siin. Pidage meeles, et seal, kus on teie huvid, seal on ka teie mõtted ja 

süda. Kui need on materiaalsed, siis materialiseerute, kui need on vaimsed, siis olete teel täiuslikkuse 

poole. 

65 Elage maa peal nii, nagu Minu Sõna on teid õpetanud. Kogege võitlust, armastage ja püüdke hea 

poole, nautige kõike, mis ma teile olen usaldanud, kuid laske oma vaimul hõljuda nagu pilved lõpmatutes 

avarustes, mis on täis puhtust ja armastust. 

66 Asjata otsivad inimesed täiuslikku naudingut tigedas materialismis. Kõik on kurb ja tühi ilma Isa 

kohalolekuta. Ta on tõeline rõõm. 

67 Lase kõik halvad mõtted sinust lahkuda ja pane selga õilsad mõtted. Õnn ei seisne mitte selles, 

mida inimene omab materiaalselt, vaid selles, mida ta tunneb ära vaimselt. Teada on omada ja vastavalt 

sellele tegutseda. 

68 See, kes omab tõelisi teadmisi, on vaimult alandlik. Ta ei ole uhke maiste teadmiste üle, kes ainult 

püüab kõike (maist) teada ja eitab kõike, mida ei ole mõistnud. See, kes kannab endas inspireeritud 

teadmiste valgust, on võimeline saama ilmutusi õigel ajal, nagu ta ka teab, kuidas neid oodata. Paljud on 

nimetanud end teadlasteks, kuid päike, mis paistab päevast päeva täies valguses, on olnud neile mõistatus. 

69 Paljud on arvanud, et nad teavad kõike, kuid tõesti, ma ütlen teile, et ka sipelgas, mis märkamatult 

nende teed ristab, sisaldab nende jaoks mõistetamatut saladust. 

70 Inimesed saavad uurida paljusid looduse imesid, kuid seni, kuni nad ei tee seda jumaliku armastuse 

teel, ei jõua nad tõelise tarkuseni, mis on hinge surematus elus. 

71 Teie, inimesed, tulge Minu juurde. Sa ei pea oma ajusid rabama, et avastada saladusi ja 

müsteeriume. Teil on vaja ainult avada oma süda usu võtmega. 

72 Olge kindlalt valmis minema Isa juurde, olema Tema juures, sisenema Tema elupaika, ja te 

imestate, ning hiljem teete ka imesid, kui te rakendate Minu armastust ja andestust oma elus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 140  
1 Ma olen teie keskel, et õpetada teie vaimule rahu, valguse ja headuse teed. 

2 Ma tulen teie juurde, sest ainult mina tean, et valu ja piin, milles inimesed elavad, ei ole midagi 

muud kui nälg, janu ja vaimu viletsus. 

3 Üks inimene täna ja teine homme avab silmad tõe valgusele, olles lõpuks veendunud, et 

naudingute, rikkuse ja maiste rahulduste abil ei suuda nad kunagi saavutada oma täiuslikkust, aimates, et 

on olemas midagi, mis on väljaspool materiaalset, mille olemus, ilu ja tõde on see leib, see toit ja see 

rõõm, millest vaimul nii väga puudu on. 

4 Selleks, et inimeste südamed saaksid täidetud Minu valgusega, peavad nad kõigepealt puhastama 

end kõigest, mis neis on. Kuidas te saate täita Minu Seadust, kui kogu teie olemust läbib materialism? 

Kõigepealt peab ta vabanema igast valust, kurjusest ja vihkamisest, mida ta endas kannab, kuni ta on 

puhas, ja siis siseneb temasse Minu arm. 

5 Teadke, et ma olen loonud igale inimesele koha, mis on mõeldud minu jaoks, kuid teie olete selle 

hõivanud ja täitnud selle ebapuhtuse, ebatäiuslikkuse ja rüvetusega. See on tõde, et inimene on rüvetanud 

enda sees kõige pühamat asja, mille ma olen tema vaimule andnud. 

6 Ainult mina võiksin halastada inimesi, sest heategevus on neist lahkunud. Täna nad seda enam ei 

tea, ja nii olen ma tulnud näitama neile kõiki nende vigu, mis on nende kibestumise põhjuseks. 

7 Mis kasu on inimeste religioonidest? Ma näen, et nende kõigi põhimõte on usk Jumalasse ja nende 

seadus on headus. Kas te järgite seda, mida teie religioonid õpetavad ja käsivad teile? Te ei saa mulle 

öelda, et te täidate seda, sest te tõestaksite seda valeks oma ebatäiusliku tööga, mida te igapäevaselt 

maailmas teete. 

8 Inimesed ei usu Minusse, nad ei armasta Mind ega kuuletu Minule. Inimeste elu maa peal oleks 

teistsugune, kui nad usuksid Mind, armastaksid Mind ja oleksid Mulle kuulekad. 

9 Ma näitasin ennast maailmale ja andsin talle tõendeid oma kohalolekust, tõe ja väe kohta, et ta 

järgiks mind. Ja suurima tõestuse Minu tarkusest ilmutasin talle sõnaga: "Armastage üksteist" - lihtne 

lause, kuid see sisaldab tõelise suuruse saladust, mis on reserveeritud vaimsete inimeste jaoks. 

10 "Armastage üksteist" oli viimane käsk, mille ma tol ajal oma jüngritele jätsin. Käsk on sama mis 

seadus, seepärast ühendasin selles seaduses, et armastan teid kui vennad ja õed Jumalas, kõik 

ettekirjutused, kõik ülimad õpetused ja targad ütlused, et te teaksite, et armastus on seadus, mis reguleerib 

elu. 

11 Ainult Kristus, Tall, näitas seda valgust maailmale, mistõttu ma ütlen teile, et saabub tund, mil 

kõik inimesed ühinevad selle käsu tõesuses. 

12 Nüüd on aeg, et inimene pakuks Mulle oma armastuse austust, nagu seda teevad kõik loodu 

olendid. Siiani on inimkond pakkunud Mulle ainult sappi ja äädikat, mida tsentuurio Minu agoonia ajal 

Minu huulte ette hoidis. 

13 Kas sa ei tea, et kibedus ei saa kunagi kustutada armastuse janu? Ja ometi on see see, mida te olete 

mulle alati pakkunud. Mina seevastu toon sulle lõpmatu halastuse mantli, et katta sind, elu veini karika ja 

Vaimu leiva, tarkuse, usu, armastuse ja tõe leiva, et tõsta sind üles - mitte valu ristile, vaid täiuslikkuse 

mäele. 

14 Minu jüngrid ei tohi ümbritseda oma praktikaid Minu õpetuses salapärasusega. See on lihtne, 

selline lihtne, nagu see on looduses. Palve, mida ma teile õpetan, on see, mis tuleb südamest. Mida sa 

suudad Minu eest varjata, mida Ma ei tea? Kui teie hinges möllab torm, kuidas te saate mulle palves, mis 

ei ole teie oma, öelda, et te olete rahulik ja et te ei vaja abi? Sõnastage iga päev oma palve vastavalt oma 

vajadustele. Tundke Mind lähedal, ja kui see maailm väsitab teid oma probleemide ja hädadega, tulge 

Minu juurde, pöörduge ka vaimse maailma poole, kus te leiate kaitsjaid ja sõpru, tõelist armastust, puhast 

kiindumust, ning tunnete selle seltskonda ja lohutust. 

15 Ma valitsen ja vaatlen kõiki maailmu ning näen armastusega, kuidas eri sfäärides elavad vennad ja 

õed lähenevad üksteisele, et leppida ja üksteisele järele jõuda. Hiljem olete te ainult vaimud, kes 

jäljendavad neid, kes on olnud vooruse eeskujuks - need teie kaitsjad ja eestkõnelejad, kellele ma olen 

lubanud end sel ajal Iisraeli rahva ees teatavaks teha, et nad saaksid täita suurt missiooni inimkonna seas. 
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16 Õppige elama lühikest aega kõrgemates sfäärides. Lendage nendesse piirkondadesse, kus 

hingatakse rahu ja harmooniat, siis tunnete end tagasi tulles tugevamana ja rahulikumana. 

17 Teil on olemas kõik vajalik, et elada Minu seadustes. Te ei saa mulle öelda, et teie elutingimused 

ei võimalda teil neid täita. Isegi keset eluvõitlust saate te palvetada, armastada ja teha head oma 

kaasinimestele. 

18 Minu Südame uksed on avatud, et te saaksite siseneda ja uurida Minu Sõna. 

19 Te olete vaimud, kellele on antud missioon alates loomise algusest. Te olete Minu Vaimu sädemed 

ja teile on antud mõistus, tahe ja intelligentsus. Ma lõin teid oma näo ja kuju järgi ja seetõttu olete 

võimelised mõtlema, tundma ja armastama. 

20 Te olete nagu kalliskivid, mis säravad sel ajal, et levitada valgust inimeste seas, nagu kalliskivid, 

ma armastan teid. Minu jaoks on teil hindamatu väärtus. Ärkke ja laske Minu tikkuril teid siluda, et te, 

juba valmis, saaksite provintsides hoolsalt töötada, tehes Minu Tõde teatavaks, andes sellest tunnistust 

tõeliste armastuse tegude kaudu. 

21 Kas te arvate, et pärast 1950. aastat lakkan Ma ilmutamast end teie seas? On tõsi, et Minu Sõna 

lõpeb inimmeele kaudu, kuid Minu kingitused jäävad teie sisse. Ma olen teile öelnud, et te olete armastuse 

maailma vundament ja ma tahan, et te oleksite tugevad, et te ehitaksite kivi kivi järel ja jätaksite selle 

pärandi tulevastele põlvedele. 

22 Täitke oma missioon, sest ma maksan iga teie teo eest kasvuga. Tee eesmärgini jõudmiseni on 

endiselt pikk, kuid hea tahtmise korral saate seda lühendada. 

23 Ma võtan vastu teie vaimu, sest see on see, mis suudab tõusta täiuslikkuseni. Ma ootan, et te 

vaimustaksite end, et me saaksime üheks, sest te kõik ühinete Minuga. Vahepeal valgustan ma teie vaimu. 

24 Sa võidad oma katsumused ja ma võtan sind vastu. See on Minu armastus, mis tuleb teid vastu 

võtma. Minu armastus ei küsi, kuidas sa tuled, ta ütleb ainult: tule. 

25 Selleks, et te saaksite rahulikus vaimus siseneda Minu juuresolekusse, hoolitsege tema eest, sest ta 

on teie tõeline olemus. Ärge unustage teda, sest see oleks sama, kui unustaksite ennast ja Jumalat. 

Lõpetage liigne hõivatus rahulduste, mugavuste, isiksuse kummardamise ja inimlike naudingutega. 

26 Ma räägin nendega, kes hooletusse jätavad oma vaimu, ja küsin neilt: Mida olete andnud oma 

igavese elu eest, selle eest, mis on täna ja mida ei ole homme, pideva muutuse elu eest, kus võidukäik on 

lühiajaline, kuid valu on selle vahetu tagajärg. 

27 Mõelge sügavalt nende sõnade üle. Minu Seadus ja Minu Õpetus jäävad teie jaoks alati 

muutumatuks, nad tuletavad teile meelde ja õpetavad teile teie vaimseid ja ka inimlikke kohustusi. Ma 

olen teile juba öelnud, et teie elu vastab teie töödele. Kui inimkond tõmbab endaga kaasa valu ahela, siis ei 

ole mina seda ahelat pannud, vaid ta ise. Te kogete ikka veel palju nutmist ja kannatusi. Uurige Minu 

Sõnu, et te ei pikendaks seda kibestumuse ja inimlike katsumuste ahelat. Halastage endid, sest ma olen 

teile juba andestanud. 

28 Sel ajal, kui ma Jeesus-na maa peal olin, ütlesid patused südamed mulle: "Rabi, kui kummaline on 

sinu õpetus, mis teeb meile, patustele, teatavaks Jumala andeksandmise." Minu sõna tundus neile 

kummaline, sest nad teadsid, et nad on kurjategijad või abielurikkujad ja et ainus seadus, mida nad 

tunnevad, on: silm silma eest ja hammas hamba eest. Seepärast küsisid nad Minult imestunult: "Miks sa 

räägid pattude andeksandmisest? Miks sa, oo rabi, näitad armastust hukkamõistetute vastu? Kui teie 

huuled räägivad, säravad need taevase säraga ja teie õpetus on puhtaima armastuse põlev sõnum." Neile 

vastan ma iga oma teoga. 

29 Minu õpetus ei ole võõras õpetus, see on armastuse õpetus, tee, millel hing saab areneda, millel ta 

saab anda tõelise suuna oma mõtetele, sõnadele ja tegudele ning mis järgneb talle kuni tema lepituse tee 

lõpuni. 

30 On vaja, et see, kes on pattu teinud, siseneks templisse ja osaleks seal, täis meeleparandust, 

jumaliku armastuse pühal. 

31 Te võite lühendada oma teekonda läbi elu varitsuste, vähemate kukkumistega kui teised, vähemate 

eksimustega, kui oskate kasutada võtit, mis avab templi ukse teie vaimse varustuse jaoks. 

32 Kui te tõesti kahetsete kurja, mida olete põhjustanud, siis olete alati teretulnud. Kuid on vaja, et te 

tõestaksite oma meeleparandust tegudega, sest ainult nende kaudu saate te ennast puhastada. 
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33 Kolm voorust, mille poole te peate püüdlema: Kahetsus, andestus ja armastus. Kui need tunded, 

need voorused, ei sära teie olemuses, kuidas te saavutate oma vaimule Minu Kuningriigi valguse? Kuidas 

te saate nautida õndsust, mis on reserveeritud neile, kes oskavad end üles tõsta, et selleni jõuda? 

34 Igaüks, kes selle õnnistuse saavutab, kannab oma Isa au endas. Ainult armastuse teel jõuate te oma 

tõelisse koju, sellesse kuningriiki, mida keegi ei saa saavutada ühelgi muul viisil, mida ei saa osta mis 

tahes hinnaga, kui seda ei võeta südamega. 

35 Armastus kergendab koormust eluteel ja iga valu läheb üle. Sõna "armastus" tähendab elu. 

Armastus ja elu on Minu õpetused. 

36 Minu jüngritel on vaja kolme omadust, et muuta nende elu: Esimene on kuulata Mind, teine on 

mõista Mind ja kolmas on rakendada Minu juhiseid praktikas. 

37 Kui te eemaldute oma elu keeristormidest ja tulete puhtaimate mõtetega, siis saab Minu Sõna teie 

meelest valguseks. Kuid te satute segadusse eluvõitluses ja oma tegudes, mis ei vasta alati sellele, mida Isa 

on teile käskinud teha. Ma tuletan teile meelde eriti seda tööd, mille olete jätnud pooleli või unustanud: 

vaimset tööd, mille olete unustanud, kui tulite maailma või pärast seda. 

38 Teie silmad kogevad mõnusat tõusu, kui näete päikesetõusu kogu selle hiilguses koidikul. Aga te 

ei tea, milline rõõm on vaimule, kui ta näeb Minu Jumalikku Valgust kui lõpmatu armastuse päikest. 

39 Oh, kui te vaid suudaksite äratada oma sisemised meeled, et näha Teda, kes teid ootab ja kes on 

teie sees! Kui suur saab olema nende üllatus, kes ühel päeval avastavad Mind endas, pärast seda, kui nad 

on Mind nii mitmel viisil otsinud. 

40 Kuulake hästi: kristallselge veega allikas peegeldab päikesevalgust ustavalt, samas kui teine, mille 

vesi on hägune, ei suuda seda sama selgelt peegeldada. Selline on teie hing; teie ülesanne on puhastada 

allikas ja seejärel täita see puhta veega. 

41 Te ei saa taevariiki saavutada ühe hetkega; sinna tuleb jõuda samm-sammult. Päikesevalgus ei 

ujutata maad äkki; see ilmub järk-järgult ja õrnalt, ilma vägivallata, kuni äratab teid õrnalt unest. Teie 

vaimne ärkamine peaks olema sama. 

42 Jüngrid, Ma räägin teile Maarjast, Minu emast kui inimesest ja teie vaimsest emast. 

43 On vaja, et inimsüda tunneks alt üles seda väärtuslikku sõnumit, mille tema Vaim maailmale tõi, ja 

kui te olete tundnud kogu tõde, siis puhastage oma südamest kõik ebajumalateenistused ja vaimulikud 

kummardused, mida olete talle pühendanud, ja pakkuge talle selle asemel oma vaimulikku armastust. 

44 Maarja sõnum oli lohutus, emalikkus, alandlikkus ja lootus. Ta pidi tulema maa peale, et teha 

teatavaks oma emalik olemus ja pakkuda oma neitsilikku emaihu, et "Sõna" saaks selles inimeseks. Kuid 

tema missioon ei lõppenud maa peal. Selle maailma taga oli tema tõeline kodu, kust ta saab levitada 

kaastunde ja emalikkuse mantli kõigi oma laste üle, kust ta saab jälgida eksinud inimeste samme ja valada 

oma taevase lohutuse kannatajatele. 

45 Palju sajandeid enne seda, kui Maarja pidi tulema maailma ja saama naiseks, et täita oma 

jumalikku saatust, kuulutas Jumala prohvet teda. Tema kaudu saite teada, et neitsi saab lapse ja sünnitab 

Poja, keda kutsutakse Immaanueliks, see tähendab Jumal koos meiega. 

46 Maarias, laitmatus naises, kellesse laskus Taevase Emaduse Vaim, täitus prohveti poolt kuulutatud 

jumalik tõotus. 

47 Sellest ajast peale on maailm teda tundnud ning inimesed ja rahvad räägivad tema nime 

armastusega ja igatsevad oma valus teda kui ema. 

48 Te nimetate teda Valude Emaks, sest te teate, et maailm on löönud tema südamesse valu mõõga, ja 

teie teadvusest ei kao see kurb nägu ja see lõputu kurbuse väljendus ei kao. 

49 Täna tahan öelda teile, et eemaldaksite oma südamest selle igavese valupildi ja mõtleksite selle 

asemel Maarjast kui õrnalt naeratavast ja armastavast Emast, kes töötab vaimselt ja aitab kõigil oma 

olenditel areneda ülespoole Meistri poolt tähistatud teel. 

50 Kas sa mõistad nüüd, et Maarja missioon ei piirdunud emadusega maa peal? Samuti ei olnud tema 

ilmumine Teisel ajastul ainus, vaid talle on reserveeritud uus ajastu, kus ta hakkab vaimust vaimule 

rääkima inimestega. 

51 Minu jünger Johannes, prohvet ja nägija, nägi oma vaimustuses naist, kes oli riietatud päikesega, 

neitsi, kes säras valgusest. 
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52 See naine, see Neitsi, on Maarja, kes sünnitab oma emakas mitte jälle uue Päästja, vaid terve 

maailma inimesi, kes toituvad temas armastuse, usu ja alandlikkusega, et järgida Kristuse, kogu 

täiuslikkuse Meistri jumalikku jälge. Prohvet nägi seda naist kannatamas, nagu oleks ta sünnitanud, kuid 

see valu oli inimeste puhastumine, hingede lepitamine. Kui valu on möödas, saab inimestes olema valgus 

ja rõõm täidab teie Universaalse Ema vaimu. 

53 Tulge täna Minu juurde, armsad jüngrid, tulge ja võtke oma õigusjärgne koht. Ja teie, algajad, olete 

samuti minuga. Täna, kui te astute oma esimesi samme, alustage ülespoole liikumist. Ma võtan vastu selle, 

kes tuleb esimest korda kuulama Minu Sõna, otsides lohutust oma südamele ja valgust oma vaimule, ja ma 

tervitan kõiki neid. 

54 Ma nimetan teid õnnistatud, sest sel materialismi ajal, milles inimkond elab, lähete te välja ja otsite 

Minu jälgi, sulgete oma kõrvad rääkimisele ja toovad endale ainult lootuse, mille olete pannud Minusse. 

Nii nagu ma sind praegu näen - süütu ja puhas - tahan ma sind alati näha. Ja nii nagu ma võtan teid vastu 

sel päeval, kui te tunnete Minu rahu, nii võtan ma teid alati vastu. 

55 Minu vaim on kurb, kui ta näeb, et kõik ei valmista end ühtemoodi ette. On mõned, kellel ei ole 

usku. Teised, kes usuvad, ei ole valmis tulevaseks vastasseisuks. Mõned ei tunne oma isekuses end oma 

vendade ja õdedega ühendatuna ja on lahku läinud. Aga ma ütlen teile: Ainult armastus teeb teid tugevaks 

ja usk päästab teid. Jälgige alati, et te ei oleks äkki ülekoormatud. 

56 Ärkke, te, kes te veel magate, vaadake valgust, mis valgustab maailma, ja valmistuge, et te saaksite 

ära tunda Minu tulekut sel ajal. Paljud teie kaasinimesed tahavad teid sellelt teelt kõrvale juhtida, 

pakkudes teile heaolu maapealses elus ja arengut teie vaimule. Aga neis ei ole armastust ega siirust, ja nii 

ma küsin teilt: Kes maailmas suudab teile sel ajal tõelist rahu anda? Rahvad, kes ütlevad, et nad on 

naasnud rahu juurde, ei ole endale andestanud, valitsejad ei ole leppinud, seega ei ole nad pannud aluse 

püsivale rahule. 

57 Enne kui sa tulid Mind kuulama, sõitsid sa hapra paadiga, su usk oli kõikuv. Vaimulikud õpetused, 

mida sa olid saanud, olid väga väikesed ja sinu vaimul ei olnud rahu ja rõõmu, mida sa kogesid, kui sa 

kuulsid Minu Sõna. Kui te tunnete, et teie uskumused on haavatud, ärge vaikige hirmust; tunnistage, et te 

olete Minu jüngrid. Sest kui teie, kes te olete Mind kuulnud, vaikite, siis räägivad kivid, loodusjõud 

annavad tunnistust nendest õpetustest. Ma ei taha näha sinus argpükslikkust, mis paneb sind eitama kõike, 

mida ma sulle olen andnud. Sest kui te seda teete, siis on teie südames palju valu. Kui need, kes on 

pöördunud sinu poole haigena ja abivajajana, keelduvad sind pärast nende tervendamist, siis ära nuta. 

Rõõmustage mõtte üle, et olete oma kohustuse täitnud ja et nende kannatused on rahuldatud. Paljud, kes 

on teile oma tänulikkust eitanud, otsivad teid üles ja tunnustavad teie kingitusi. 

58 Ainult need, kes usuvad Minusse, saavad teha imesid. Ja ma kasutan neid, kes niimoodi usuvad, et 

anda kasu neile, kes nõuavad Minult tõendeid. Ma tahan näha sinus armastust, tõelist armastust, mis 

taastab kõik jõud ja annab inimkonnale tagasi armu, õpetades inimesi üksteist armastama. 

59 Minu õpetuse valgus valgustab maailma. Minu vägi ilmneb Minu töötajate kaudu ja nii nagu 

kannatused on olnud väga suured, nii on ka imed, mida Ma teen oma laste seas, veelgi suuremad. 

60 Kui te valmistute selleks, siis hämmastute Minu tööde üle ja samm-sammult ronite täiuslikkuse 

tippu. 

61 Noored, palvetage ja pidage Minu seadusi, sest Ma kasutan teid. Ärge pange oma hinge ahelatesse 

maailma vale hiilguse kaudu. Olge vabad, selle vabadusega, mille Ma annan inimestele Minu käskude 

raames. Ärge külvake valu, et te seda seemet ei lõikaks. 

62 Teile, pereisadele, ütlen: juhtige oma lapsi armastusega, õpetage neile tõelist ligimesearmastust, 

valvake hoolsalt nende vooruse üle, siis saavutate rahu. 

63 Jälgige oma valitsejaid ja austage nende otsuseid. Ma olen hoidnud seda rahvast rahus, sest ma 

tahan, et see oleks väsinud südamete pelgupaik ja rahu kodu maa peal. Ärge laske sõjal seda haarata. Aga 

kui te seda kutsute, kui te seda tahate, siis ei toimu mitte Minu Tahe, vaid teie oma. Kui teil on vaja teada 

katsumuste karmust, et saada tundlikuks, et õppida halastama võõraste valu, siis tehke seda nii, nagu te 

palute. Pidage meeles, et sõjaelement ootab ainult teie kutset, et alustada ja okupeerida maad ja rahvaid. 

Samal ajal kui mõned on kutsunud üles sõda, on teised palvetanud maailma rahu eest. See teie rahvas on 

jaganud oma leiba ja riideid nendega, kes on läbinud suuri raskusi. Ma olen teinud võimalikuks, et teie 

maa, mis on rikas viljade poolest, pakub oma abi neile, kes on sellest puudust tundnud. 
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64 Paljud võimsad mehed nendes riikides on pidanud ennast abivajajateks, kelle saatuseks on need, 

kellel ei ole midagi. Neil on olnud võimalus tunda viletsust ja inimlikku valu ning nad on mõelnud selle 

üle, mida tähendab suurus ja omandamine maa peal. Need, kes ei ole mõelnud vaimsele elule, valmistuge 

täna ja tõstke oma vaim Minule, sest valu on neid puhastanud. 

65 Töötajad, valmistuge selleks ajaks, kui annan teile ülesande viia see sõnum teistesse provintsidesse 

ja rahvastesse. 

66 Tulge täna ja puhake, puhkake oma meeled, et saaksite vastu võtta Sõna, mis lähtub Pühast 

Vaimust. See on Sõna, mis paljastab, valgustab ja selgitab inimestele tõde, mis täidab südamed lohutusega 

ja täidab hinged rahuga. 

67 see on tõotatud Lohutaja, kes teiega räägib, oo rahvas, see on Minu kohalolek Vaimus, mis täidab 

lubaduse, mille ma teile minevikus andsin. Kui ma saabun, võtate mind vastu, armastatud rahvahulgad, ja 

kohe hakkavad teie südamed tooma oma kibedusi ja muresid Minu ette. 

68 Millal väljendate te - viletsuse asemel - oma rahulolu Minule, öeldes: Meister, tule ja rõõmusta 

meie tegudest, tule ja niida meie enda vaimus istutatud lilli. Siis ma astun sisse nagu aednik, ma tulen teie 

südamesse ja sealt, nagu oleksid need ilusad lilled, ma lõikan teie mõtteid ja häid tegusid. 

69 See on ainus Messias, ainus rabi, kes kõneleb teiega täna nende häälekandjate kaudu. Teie vennad 

ja õed on need, kes edastavad teile Minu Sõna. 

70 Igal Minu lapsel on kolm võimet, mis on olulised selleks, et nende sõnad jõuaksid inimkonna 

südamesse. Need on järgmised: Autoriteet, armastus ja tarkus. 

71 Kui te käite ühes või teises või erinevates kogunemiskohtades ja kuulete nende eestkõnelejate 

kaudu sama sõna, täitub teie süda rõõmu ja usuga ning te võtate seda õppetundi kui tõelist tõestust, et need 

kogukonnad on ühendatud oma vaimsuse tõttu. Kuid kui te osalete puudulikul ilmutusel, tunnete, et teie 

südames on haavatud, ja te mõistate, et seal ei ole seda ühtsust või ilmutust, mis peaks selles rahvas olema. 

72 See on tõde. Mitte kõik ei armasta end Minu Töös, kuigi nad on selles, ega ole seda ka kõik 

mõistnud. Seepärast võin ma teile öelda, et ühed kuuluvad Minu Tööle ja teised teevad oma tööd. 

73 Need, kes järgivad Mind armastusest, armastavad Minu Sõna, sest nad teavad, et see parandab 

neid, ilma et see neile haiget teeks, ja näitab neile nende vigu, ilma et see neid paljastaks. See sunnib neid 

järjekindlalt oma eluviise täiustama. 

74 Need, kes püüavad täiuslikkusele püüdlemise asemel ainult imetlust, üleolekut, meelitamist või 

oma elatist, selle asemel, et saavutada hinge täiuslikkus, need ei kannata Minu Sõna, kui see näitab neile 

nende vigu. Siis peavad nad ehitama teistsuguse töö kui Minu, kus nad saavad vabalt teha oma tahtmist. 

Nad ei ole veel mõistnud, et ainus asi, mida kuulajad peavad Minu kuulutuste ajal tegema, on kuulata 

Mind kõige kõrgemalt, et pärast seda Minu sõnumit mõista. 

75 Pärast seda, kui ma olen teile nii palju rääkinud, mida te siis siiani aru olete saanud? Väga vähe, 

sest te olete ennast seganud paljude pealiskaudsete jumalateenistustega, mida Minu Õpetus teile ei õpeta, 

ja pealegi on teid segadusse ajanud erinevad tõlgendused, mida te annate saadud õpetustele. 

76 See on võimalus õppida õppetund, mida maa ei saa teile kunagi anda. Inimeste raamatutest võite 

õppida materiaalset teadust, kuid Jumalik, kes räägib teile igavesest elust, saab teile õpetada ainult "Sõna", 

mis on tõelise tarkuse raamat. 

77 See lohutus, see kaastunne, see mõistmine, ühesõnaga, see armastus, mida ma täna teie peale 

valan, on see, mida maailm ei saa teile anda. Kui sa oled kurb, kogun ma armastusega su pisaraid; kui sind 

piinab kannatamine, tulen sinu lähedusse, et seda leevendada. Minu ülesanne on päästa inimkond ja 

lunastada see kuni viimse inimeseni. Ärge olge üllatunud, et aeg-ajalt koputan ma teie uksele ja palun teil 

anda mulle varjupaika. 

78 Õndsad on need, kes, kuuldes Minu kutset, tunnetavad oma südames Minu tulekut ja ütlevad 

Mulle: "Tule, Issand, minu alandlikku majja, see on sinu, sest seal annan ma sulle oma sõnumi. 

79 Homme saadetakse paljud teist teistesse riikidesse ja rahvastesse, et nad asuksid Minu uute 

saadikute asemele. Te saate rääkida Minuga ja seejärel edastada Minu õpetusi oma kaasinimestele 

sõnadega, mis väljendavad rahu, tarkust ja vendlust. Teie käest voolab tervendav palsam ja lohutus, mis 

suudab surnuid üles äratada. Teie eeskuju äratab paljud Minu lapsed üles, nii et nad järgivad Mind, 

innustatuna teie eeskujust. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 141  
1 Inimesed, ma näen teie võitlust ja pingutusi, ma näen ka teie kannatlikkust kannatustes ja Minu 

Õpetuse õppetundide täitmist. Võitlus seisneb kõigis radades, mida inimene peab läbima. Mõistke, et seda 

ei koge mitte ainult teie. Nüüd peate rohkem kui kunagi varem olema tugevad. Vaata ja palveta ning ole 

Minuga koos iga koiduga, ja Ma valgustan sind sel hetkel, et Minu valgus saadaks sind kõigis töödes, 

mida sa sel päeval teed. 

2 Ei ole oluline, kui teil ei ole sõnu või ideid, et sõnastada palve. Mulle piisab, kui te tõstate oma 

mõtted lõpmatuseni, sest ma tean, kuidas tõlgendada teie südame keelt. 

3 Selle aja vaimne võitlus peegeldub paljudes kodudes: Paarid, kes ei jaga samu ideaale. Mõned, kus 

abikaasa järgib Mind, teised, kus see on naine, kes trotsib kõike, et järgida Mind täis usku, samal ajal kui 

kaaslane teeb talle igal sammul haiget oma pilkamise ja uskmatusega. Sageli, kui nad on koos oma 

magamistoas, elavad nende hinged lahus. Mineviku tähelepanu ja kiindumused on andnud teed ägedatele 

sõnadele ja haigetele väljenditele. Siis lõõmab südames põlev usu leek, mida kirgede ja ärritunud tunnete 

torm piitsutab. 

4 On peresid, kus lapsed - mõned väikelastena ja teised noorukina - on muljet avaldanud, kui nad on 

tunnistajaks sellele võitlusele oma vanemate vahel, ja ka nemad tunnevad rahutust, südames tõusvat 

kahtlust ja küsivad endalt: kellega ma peaksin nõustuma? Kes omab tõde? Millist neist peaksin järgima ja 

millistest nõuannetest peaksin juhinduma? 

5 See võitlus on kibe ja valus, kuid see pidi teie seas puhkema, sest te ei olnud piisavalt valmis 

mõistma Minu uusi õpetusi. Sama juhtus ka teisel ajastul perekondade põues, sest kui mõned 

perekonnaliikmed panid oma elu selle eest, et Jeesus Kristus oli Messias, siis teised eitasid igasugust tõde 

ja soovisid innukalt, et Tema õpetus hävitatakse. 

6 Teile, kes te kuulete Mind ja kellel on see lahing oma kodudes, ütlen, et te peaksite võtma valgust 

Minu õpetusest, et teil oleks vajalik taktikindlus õigesti tegutsemiseks; et teie südames oleks armastus; et 

teie kodudes juhiksid teie käitumist arukus ja armastus; et te tugevdaksite end Minu Sõna abil, et teil oleks 

kannatust raskes katsumuses, mis on teie lepitamine. 

7 Ärge kartke, sest kui te täidate oma ülesannet nii, nagu ma teid praegu õpetan, siis kogete te imesid 

omade seas, ja kohati on kõige tõrksamad, kõige uskmatumad, pärast seda kõige innukamad. Ma puudutan 

neid südameid ja annan neile tõestuse, mida nad vajavad uskumiseks. 

8 Ärge nutke, inimesed, minge armastusega selle katsumuse põhja, sest kannatlikkus ja usk, millega 

te seda talute, on teie tasu. 

9 Lõpetuseks, mõistke, et te kõik armastate ühte ja sama Jumalat ja ei tülitse sellepärast, et üks või 

teine on seda armastust erinevalt teostanud. Te peate õppima mõistma, et on olendeid, kelle uskumused, 

traditsioonid ja kombed on nii sügavalt juurdunud, et teil ei ole lihtne neid esimesel hetkel välja juurida, 

kui te neid õpetate. Olge kannatlik ja aastate jooksul saavutate selle. 

10 Mõned kuulevad Mind üks kord ja sellest hetkest alates annavad nad end täis usku Minule. Teisest 

küljest on teisi, kes Minu Sõna soovides tulevad siia üks, kaks ja mitu korda, ilma et neil õnnestuks seda 

sisemist valgustust tunda. See on tingitud asjaolust, et kõik hinged ei käi samm-sammult. Sest kuigi mõned 

on juba lähedal Minu tunnetamisele, peavad teised veel arenema ja kasvama tugevaks katsumustes, mis 

puhastavad hinge, et mõista Minu ilmutusi. 

11 Spiritualism põhjustab ülemaailmset võitlust ideoloogiate, usundite ja religioossete kultuste vahel. 

Kuid pärast seda konflikti toob see õpetus inimestele õnnistatud rahu, mida nad nii väga vajavad, ja paneb 

Minu jumaliku õigluse päikese särama kõikidele hingedele. 

12 See valguse ajastu - sest see on olnud Minu vaimne ilming - jääb paljudele märkamatuks. Siiski 

jäävad äärmiselt selged märgid ja sündmused kustumatu jäljena alles, tähistades inimkonna jaoks kahte 

olulist sündmust: Minu ilmutuse algust ja lõppu, nii et inimesed saaksid uurida, uurida ja lõpuks 

tunnistada, et Issand on taas kord nende keskel olnud. Ma valmistan oma lapsi ette, et kujundada raamatut, 

mis sisaldab Minu õpetlikke kõnesid ja õpetusi ning millest saab kristallselge vee vool, elujõgi, mis 

kustutab inimkonna janu vaimustumise ja valguse igatsuse järele. 

13 Nüüd, kui kaks ajastut on teie üle läinud ja kolmas on algamas, tulen ma vaimus otsima teie vilju 

ja kuulen teie südamete vaikuses, kuidas te ütlete mulle: "Isa, kui vähe head meil on sulle näidata ja kui 



U 141 

164 

vähe me oleme teel edenenud." - Aeg, mille jooksul ma jätkan teiega sel viisil rääkimist, on juba lühike, ja 

te peate kiirendama oma samme ja parandama oma tegemisi, sest usukogukonnad jälgivad teie eeskuju. 

Massid on valmis teid järgima ja jäljendama, kuid te peate andma tunnistust oma armastuse tegudega, et 

leida usku. 

14 Uurige põhjalikult Minu õpetusi ja mõtisklege Minu ettekirjutuste üle, nii et kui aeg tuleb, võite te 

asuda teele, mida teie missioon teile näitab, ja te võite viia välja nende letargia, kes on seisnud paigal, ja 

samal ajal päästa selle, kes on eksinud ristteel. Ma tahan, et te tunneksite seda teed, enne kui te sellele 

astute. Kas ma ei ole teile öelnud, et Minu Sõna on tee? Nii et kuulake Mind ja õppige. 

15 Ärgu keegi asugu määrama teed oma tahtmise järgi ega loo seadusi ega võltsigu Minu määrusi, 

sest ta läheb hukka koos nendega, keda ta petab. 

16 Kui teil on veendumus ja usk, et te olete Issanda rahvas, kes olete kaua aega läbinud selle elu 

kõrbe, siis ärge unustage hetkekski Seadust, ärge olge oma Isale truudusetud ega kaotage teed, mis viib 

eesmärgini, mille poole teie vaim püüdleb - sinna, mida te nimetate "tõotatud maaks" ja mis on täiusliku 

valguse paik, kus teie Isa teid ootab. 

17 Kes saab öelda, et ta on nõrk, kui ta saab igal hetkel Minu jõudu? Kes saab öelda, et ta on näljane, 

kui ta on nii palju kordi istunud Minu laua ääres, et süüa tõelise elu leiba? Teil kõigil on pärand, 

kingitused, ja kui te mõnikord tunnete end nõrgalt või vaesena, siis on see sellepärast, et teie usk on veel 

väike. Teie liha on liiga kangekaelne, et lasta teil ära tunda kõiki häid asju, mis hingel on. Kui kergesti 

laseb see seevastu peegelduda halvad kalduvused või ebatervislikud kalduvused, mida hing endas hoiab. 

Kontrollige seda väikeste lastega, kes omal soovil rebivad oma süütuse loori või näitavad end 

mässumeelselt heade tegude ees. Kõik, kes maa peale tagasi tulevad, ei tule puhastatud kujul. Mõned 

peavad jooma kõige kibedamaid kannatuste karikaid, mida elu oma õppetundidega annab, ja taluma kõige 

raskemaid katsumusi, et nad saaksid painduda, end rahustada ja pöörduda. 

18 Maailm hakkab värisema Minu uute ilmutuste valguses ja inimesed saavad teada tõde. 

19 Kui ma räägin teiega kui Isaga, siis avaneb teie ees Seaduse raamat. Kui Ma räägin teile kui 

Meister, siis on see Armastuse Raamat, mida Ma oma jüngritele näitan. Kui Ma räägin teiega Püha 

Vaimuna, siis on see Tarkuse Raamat, mis valgustab teid Minu õpetustega. Need moodustavad ühe 

õpetuse, sest need on pärit ühelt Jumalalt. 

20 Päev on juba lähedal, mil see ilming lõpeb. Seepärast kuulutan ma oma Sõna ohtralt, et inimesed 

oleksid tugevad ja varustatud. 

21 Kõik te võite öelda, et olete Mind sel ajal näinud, mõned südamega, teised meelega ja kolmandad 

vaimuga. Kui te olete end värskendanud Minu jumalike õpetustega, siis olete Mind näinud; kui te olete 

kogenud ühe Minu ettekuulutuse täitumist, siis olete Mind näinud; ja kui te tunnete oma olemuses vaimse 

kommunikatsiooni kohalolu, siis olete Mind näinud. Ma olen lasknud end mitmel viisil näha, et te saaksite 

tunnistada Minu tulekut selles Kolmandas Ajastikus. Kas te arvate, et ainus viis Mind näha on oma keha 

silmadega? Vaimsest vaatepunktist on teie materiaalsed silmad kõige piiratumad nägemise vormid. Kas te 

arvasite, et oli oluline näha Mind inimesena, nii nagu maailm nägi Mind teisel ajastul, et saaksite öelda: 

"Ma olen teda näinud?" - Ei, jüngrid, vaim tunneb täiuslikumalt kui süda, mõistus või meeled; ja Tema on 

see, kes on Mind mõistnud. Minu Sõna äratab ühtesid tõe juurde ja paneb teisi tõelise elu juurde tõusma, 

sest materialism on surm. 

22 Teadmiste raamat avaneb, et avada teile, kui palju vaimseid andeid ja omadusi teil on, millest 

paljud on teile veel tundmatud. 

23 Te teate, et ma annan teile veel ühe oma õpetuse, et saata teid pärast seda välja inimestele 

rõõmusõnumit tooma. Kas te loodate, et saate siseneda ühe oma venna või õe südamesse, ilma et te 

teaksite, mis on süda ja mis on vaim? Kui palju aega on möödunud sellest, kui te olete saanud oma pärandi 

Isalt, ja te ei tea ikka veel, mida teie vaim omab. Kuid lõpuks on inimkonna jaoks saabunud spirituaalsuse 

ajastu. Kõik, mis on tundmatu, saab teada, mis on varjatud, tuleb päevavalgele ja kõik saladused saavad 

selgeks, sest Tõe Vaim valab välja iga vaimu ja kogu liha peale. 

24 Kui inimesed õpivad vaimselt, kes nad on, ja nad tunnevad oma päritolu, siis ei ole neil piisavalt 

pisaraid, et nutta nende vigade pärast, mida nad on teadmatusest ja ülbusest tingituna toime pannud. Kuid 

pärast puhastumist katab Minu andestuse mantel maailma ja algab uus ajastu. Kas te ei arva, et kui 

inimeste elus on valgus ja nende südametunnistus valgustab neid, siis muutub nende elu? Jah, sest hädad, 
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sõjad - kõik, mis ühtesid vaevab ja teisi hävitab, on tingitud vaimse valguse puudumisest, mida te võite 

nimetada südametunnistuseks, õigluseks, armastuseks. 

25 Oo inimesed, juba läheneb päev, mil ma ei räägi enam teiega sellisel kujul. Kasutage Minu õpetusi, 

et te suudaksite vastu seista teid ähvardavatele keeristormidele. Inimesed tulevad teie juurde ja nõuavad 

tõendeid selle kohta, et te olete rääkinud Jeesusega ja saanud Temalt Tema õpetusi. 

26 Te lehitsete Minu õpetuste raamatut, millesse on kirja pandud Seadus, prohvetid ja Minu Sõna, mis 

on antud igal ajal, ja mis lõpuks graveeritakse teie vaimule. See on pärand, mille ma teile jätan. Uurige, 

testige ja uurige Minu tööd, uurige seda põhjalikult. Kui olete selle olemuse avastanud ja ära tundnud, 

tunnete, et Isa armastab teid lõpmatult, ja te armastate ka Mind. 

27 Kui teie kaasinimesed räägivad teie kohta halvustavalt, sest te olete vastanud Minu kutsele, siis 

sulgege oma kõrvad ja vaikige; nad on teadmatuses. Aga kui te peaksite seda asja võtma ettekäändena 

nende üle kohut mõista, siis häda teile, sest te olete juba oma südametunnistuse valguses valgustatud ja 

teate, mida te teete. 

28 Mina olen iga vaimu kohtunik ja tean, kes mind tõeliselt armastab. Kõik, kes Mind Isa kutsuvad, ei 

ole Minuga. Paljud neist, kes väidavad, et nad on Minu väljavalitud ja teenivad Mind, ei ole Mind 

mõistnud. Te võite üksteist petta - aga kes suudaks Mind petta? 

29 Olen õpetanud teile võrdsust, armastust, alandlikkust. Isegi kui teie saatus on näiliselt erinev, on 

lõplik eesmärk, mida ma olen kõigile näidanud, sama. 

30 Laske oma südametunnistusel olla oma teejuhiks, see räägib teile alati õiglaselt ja te teate, kas te 

elate Minu seaduse järgi, kas te olete teinud tegusid, mis on väärilised, et neid oma Isale pakkuda. Ma 

armastan puhtaid, ja kui te tahate mulle meeldida, siis olge puhtad. 

31 Tuleb aeg, mil maailm teid ahistab, ta nõuab teilt võimsaid tegusid, mis räägivad teie suurtest 

vaimsetest andidest, ja kui te ei ole selleks varustatud, siis paljud eitavad Mind kui Isa ja ütlevad, et nad ei 

ole Mind kunagi kuulnud, et nad ei tunne Mind; aga te teate, et Minu Sõna on juba ammu olnud teie toit ja 

lohutus. 

32 Mida olete Minult palunud, mida Ma ei ole teile andnud? Ma olen andnud teile palju armastuse 

tõendeid, et tugevdada teie usku. Õndsad on need, kes oskavad võtta vastu elu katsumusi allaandlikult, 

ilma meeleheiteta. 

33 Mõelge Minu Sõna, tundke seda ja rakendage seda praktikas, et teie usk iga päev tugevneks. 

34 Täna avad sa oma südame ja meele uksed Minu õpetuse valgusele. Milliste tegudega te mind 

ülistate? Te kõik olete vait, vaim on vait ja keha on vait Minu ees. Te kummardate oma kaela ja alandate 

end. Kuid ma ei taha, et minu lapsed alandaksid end minu ees. Ma tahan, et nad oleksid väärilised tõstma 

oma nägu ja vaatama Minu poole, sest Ma ei otsi ei sulaseid ega orje; Ma ei otsi olendeid, kes tunnevad 

end seadusetute, tõrjututena. Ma tulen oma laste juurde, keda ma nii väga armastan, et nad, kuuldes oma 

Isa häält, saaksid oma hinged tõsta oma vaimse ülespoole liikumise teele. 

35 Aga vaata, ma tulen Jaakobi koja juurde ja leian sealt ainult hirmu; ma loodan leida pidu, aga seal 

on ainult vaikus. Miks, mu rahvas? Sest teie südametunnistus heidab teile ette teie üleastumist ja takistab 

teil rõõmu tundmast Minu tulemise üle. Põhjus on selles, et te ei ole ennast armastanud, et te ei ole 

töötanud nii, nagu Jeesus teid õpetas. 

36 Teil puudub vaimne varustus, et tajuda valu varju, mis teid ootab, ja nii on vaja, et teie Isa teeks 

end materiaalselt kuuldavaks ja räägiks teiega teie keeles, et te teaksite, et sõjaingel läheneb, et tema 

relvad on väga võimsad ja et tema vastas nohiseb rahuingel. 

37 Tuule tiibadel ratsutades läheneb nuhtlus üha enam ja enam ning vaimse ruumi sees hõljuvad 

tuhanded olendid, langedes päevast päeva viha ja ebakõla väljadele, ning nende häiritus pimestab teie 

mõtted ja südamed. 

38 Loodusjõud on vallandunud ja äratavad teadlased oma unistustest üles; kuid nad, kangekaelselt 

oma enesekesksuses, jätkavad oma hävitavat tööd inimkonna seas. Kui te unustate palvetada, siis te ei 

täida ülesannet, mille Isa on teile usaldanud. 

39 Te teate väga hästi, et rahutegemise ülesanne on olnud teie vaimus juba sellest ajast peale, kui ma 

ütlesin Jaakobile: "Vaata, ma annan sulle arvuka järeltulija, kellega õnnistatakse kõiki maa rahvaid." 

Sellepärast te vaikite Minu ees. 

40 Kas te ootate, kuni inimeste seadused teid võõrandavad ja sunnivad teid sulgema oma huuled, 

mida ma olen õpetanud minust tunnistust andma? 



U 141 

166 

41 Ärge olge vähese usuga inimesed. Kui ma olen teid valinud, siis sellepärast, et ma tean, et te 

suudate mind teenida ja mõistate, kuidas seda teha. 

42 Sel päeval ütlen ma teile: Kui rahvad tahavad rahu, teen ma selle saavutatavaks vastavalt nende 

armastusele. Kui nad tahavad rohkem sõda, siis las nad saavad seda; kuid selle kaudu langeb Minu õiguse 

skeptik maa peale. 

43 Kui inimkond peaks taga kiusama Minu uusi jüngrid ja püüdma takistada neid haigete 

tervendamisel ja Minu Õpetusest rääkimisel, siis levivad inimeste seas kõige kummalisemad haigused. 

Teadlased haigestuvad, paljude silmad jäävad kinni, teised kannatavad mõtteviisi segaduse all. 

44 Teispoolsuse väravad avanevad ja segadusse sattunud hingede leegionid laastavad terveid 

piirkondi ning teevad inimesed riivatud. Siis tõusevad Minu alandlikud töötajad teaduse jõuetuse ees üles 

ja annavad oma teadmistest tõendeid, mille kaudu paljud saavad usklikuks. Kõik need õnnetused on teile 

juba ammu teatavaks tehtud, kuid te olete ikka veel kurdid ja pimedad. Te olete tänamatu. 

45 Mõnikord on vaja, et ma räägiksin teiega sel viisil. Aga ärge ajage Minu armastuse sõna segamini 

piitsaga. Ma armastan sind. Tulge lähemale, et te tunneksite Minu soojust. Tulge Minu juurde, et saaksite 

tunda Minu Kuningriigi rahu. Teie olete need, kes otsisid Mind "kõrbe" läbides, te olete need, kes alati 

Minu lubaduse järele jahtisid. 

46 Kas olete sellest elust väsinud? Siis puhake hetkeks selle puu varjus. Räägi Mulle oma muredest 

siin ja nuta Minu rinnale. Millal sa oled igavesti minuga? Ma tahan juba praegu näha rahu igas hinges. 

47 Lase "lõokil" nüüd oma tiivad üle kogu universumi välja sirutada, et sa tunneksid tema rahu ja 

soojust. 

48 Naised, teie olete need, kes oma palvetega säilitavad seda vähest rahu, mis maa peal valitseb, need, 

kes kodu ustavate valvuritena tagavad, et kodust ei puuduks armastuse soojus. Nii ühendate te end oma 

emaga, Maarjaga, et murda inimlik uhkus. 

49 Mehed, ma olen teid teinud meistriteks siin maa peal, et esindada Mind siin. Teie vaim on nagu Isa 

vaim ja teie keha nagu universum. Ärge hindage oma keha täiuslikkust selle mõõtmete järgi, vaid selle 

imelise elu järgi, mis selles on olemas, selle korra ja harmoonia järgi. Kuid isegi suurima täiuslikkuse 

juures on keha piiratud ja tuleb aeg, mil ta lakkab kasvamast. Intelligentsus ja tunded aga arenevad edasi, 

kuni surm teda peatab. Kuid kogu tarkus ja kogemus, mille ta maa peal omandas, jääb hinge, mis kasvab ja 

areneb kogu igavikuks. 

50 Tehke oma kodu teiseks templiks, teie kiindumused teiseks jumalateenistuseks. Kui te tahate mind 

armastada, siis armastage oma naisi ja armastage oma lapsi, sest sellest templist lähtuvad ka suured teod, 

mõtted ja eeskujud. 

51 Te kõik olete praegu Eelija lambad. Mõned elavad tema takistuseks, teised on ikka veel kadunud. 

Kuuenda pitseri valgus valgustab kõiki sel ajal kehastunud ja enam mitte kehastunud hingi. Samal ajal kui 

mõned kasutavad seda seadust maa peal oma hingede arenguks ja päästmiseks, kasutavad teised seda 

selleks, et tungida teaduse saladustesse ja avastada uusi imesid. See on profaanne ja sõnakuulmatu käsi, 

mis ikka veel murrab vilja teaduse puult, et mürgitada inimeste südamed. Te elate kuuendas ajaperioodis, 

mille inimkond läbib maa peal, mis on peegeldus teest, mille ta peab läbima igavikus. 

52 Ma ütlen teile praegu, Eelija juuresolekul, et te elate kuuendas epohhis, mille inimkond läbib maa 

peal, nagu sümboliks ühele seitsmest astmelauast, mida teie vaim pärast surma läbib. 

53 Esimesel ajastul kehastas Mind maa peal Aabel, teisel Noa, kolmandal Jaakob, neljandal Mooses, 

viiendal Jeesus, kuuendal praegune Eelija ja seitsmendal valitseb Püha Vaim. 

54 Mida te olete teinud Minu sõnumitoojatele? Esimene langes omaenda venna löögi alla, keda 

kadedus ajas selleni. Teist hindasid valesti ja pilkasid hulgaliselt uskmatuid ja ebajumala kummardajaid. 

55 Kolmas andis tõendeid Minu võimust oma elus ja sai vastutasuks tänamatust isegi oma sugulastelt. 

56 Neljas pidi seaduse tahvleid murdma oma rahva vähese usu tõttu, keda ta nii väga armastas. 

57 Viiendat - kuigi Tema tulekut kuulutati välja - ei oodatud, ei leitud usku ega armastust, ja pärast 

seda, kui Ta oli andnud maailmale oma armastuse sõnumi, sai Ta inimestelt kõige häbiväärsema surma, 

mida prohvet või sõnumitooja kunagi on kannatanud. 

58 Kuues on sel ajal vaimus tulnud. Ometi jälitavad teda kahtluse, ükskõiksuse ja naeruvääristamise 

nooled. 

59 Kui Seitsmes pitser on lahti lastud ja saadiku asemel valgustab inimesi Igavese Vaim ise - kes siis 

püüab Mind haavata või tappa? 
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60 Ma räägin teile sel viisil, et te ei satuks homme teoloogide poolt segadusse. 

61 Iga pitser on omal ajal olnud oma sära ja on jätnud oma valguse minu laste vaimule. Nii võis ka 

kuuendal pitseril kuulda Sõna häält maa peal. 

62 Inimesed, palvetage Maarja poole, ta on Jumalik Õrnus, kes on Teisel ajastul naiseks saanud - 

puhtus, mida materialiseerunud inimkond ei mõista, neitsilikkus, mida ei saa inimmeelega mõista ja mida 

saavad tunda vaid need, kelle tunded on puhastatud. 

63 Teie Taevase Ema mantel on andnud maailmale igavikuliselt varju ja kaitseb armastavalt Minu 

lapsi, kes on temast. Maarja kui vaim ei sündinud maailmas; tema emalik olemus on alati olnud osa 

Minust. 

64 Ta on Minu puhtuse, Minu pühaduse abikaasa. Ta on Minu tütar, kui ta sai naiseks, ja Minu Ema, 

kui ta võttis vastu "kehastunud Sõna". 

65 Meister ütleb teile: Te olete olnud väga hõivatud iseendaga ja selle tõttu olete unustanud teised. On 

vaja lahkuda oma ükskõiksusest teiste valu ja vajaduste suhtes ning eralduda oma isekusest. 

66 Kui teie teele ilmub valu, olge valmis seda vastu võtma. Kui näete, et kohtuprotsess on väga 

lähedal, palvetage, nagu Jeesus tegi aias oma surma eelõhtul, ja öelge nagu Tema: "Mu Isa, kui see on 

võimalik, siis võta see karikas minust ära, aga Sinu tahe sündigu, mitte minu oma." - Vaadake, Minu 

lapsed, sest kui te valmistute, võtan ma paljudel juhtudel kannatuste karika teie huultelt ära. Aga kui teil 

peaks olema vaja seda juua, annan ma teile - teie alistumise ja Jumala tahtele allumise alusel - jõudu, et 

püsida. 

67 Ärge unustage, et valu puhastab ja et kui seda talutakse armastuse ja vaimse ülestõusmisega, siis 

peseb see ära mitte ainult enda, vaid ka teiste plekid. 

68 Jäta oma valu Minu hoolde ja see ei jää viljatuks. Kui palju kasutut valu on inimkonna seas olnud! 

Kuid need, kes on suutnud kannatada ja kanda oma risti kuni paranduse lõpuni, on jõudnud mäe kõrgusele, 

kui nad arvasid, et kukuvad igavesti. 

69 Maailm ei ole saanud rahu, mida ta peaks saama katsumustes teie palvete ja teenete kaudu. Sest kui 

te allute nendele katsumustele, siis mõtlete ainult iseendale, tunnete endast kahju ja mässate, selle asemel, 

et palvetada Isa poole ja öelda Temale: Kui ükski mu ligimestest saab aatomi rahu selle kibeda karika 

kaudu, mida ma joon - millise rahuloluga ma seda viimse tilgani joon! Ja Meister ütleb teile: Kes palvetab 

ja tunneb nii, see saavutab, et tema armastus suudab teha head paljudele kaasinimestele. 

70 Inimesed, rahvaste seas valitseb nüüd näiline rahu, kuid te ei tohi kuulutada, et rahu on tulnud. 

Sulgege oma huuled. Tõeline rahu ei saa tekkida hirmu või materiaalsete mugavuste alusel. Rahu peab 

lähtuma armastusest, vendlusest. 

71 Praegu ehitatakse liivale, mitte kaljule, ja kui lained jälle üles vahutavad ja neid seinu tabavad, 

kukub hoone kokku. 

72 Ma olen pakkunud inimestele oma rahu nende südametunnistuse kaudu ja öelnud neile: Siin ma 

olen, kuid nad ei ole tahtnud mind kuulda võtta. Kohati käituvad nad nagu väikesed lapsed ja nagu lollid. 

Ma ütlen teile, et nad käituvad nagu lapsed, sest oma tegudes ei ilmuta nad valgust, mille vaim on pika 

arengu jooksul omandanud. Kuigi nad elavad kolmandal ajastul, ei ole nad veel teadvustanud, mida 

tähendab rahu. Nende vaim on loid, ja veelgi enam on nende süda, mis ei tunne, mis on tõeline halastus, 

ega ole löönud armastuses inimkonna vastu. Kuid veel kibedam valu kui koirohi haarab neid, mille kaudu 

nad ärkavad ja muutuvad tundlikumaks. Mitte mina ei anna seda karikat inimestele, sest minus ei saa olla 

seda kibedust. 

73 Kogu inimeste põhjustatud valu võetakse kokku ühte karikasse, mida joovad need, kes selle 

põhjustasid. Ja need, kes ei ole kunagi valu ees värisenud, hakkavad nüüd värisema oma vaimus ja kehas. 

74 Läheneb tund, mil te näete, kuidas inimesi raputavad kummalised ja üllatavad sündmused. Te saate 

teada inimestest, kes on olnud maailmas suured ja kes jätavad oma rahvad ja rahvad, et otsida rahu oma 

südametunnistusega kõrbes, üksinduses. Teised, kes on olnud tuntud oma vihkamise ja võimuiha poolest, 

üllatavad maailma, sest nende suu hakkab äkki rääkima armastuse ja rahu sõnu. Põhjus on selles, et Minu 

valgus ümbritseb neid ja Minu Vaim räägib nende huulte kaudu. 

75 Kas olete valmis nendeks sündmusteks, et leida küsimustele õige lahendus ja selgitus ning tuua 

valgust inimeste jahmunud või segaduses olevasse mõttemaailma? 

76 Ma olen teid pikka aega välja õpetanud, kuid te ei saa ikka veel olla rahu sõdurid. Vaadake 

rahvaid, kui vähe aega neil on sõjaks valmistuda ja kuidas nad isegi maa sisemust raputavad. Vaadake, 
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kuidas nende vihkamise jõud avaldavad oma mõju kõige kaugemates kohtades, samal ajal kui te ei suuda 

neid panna tundma Minu rahu. 

77 Kas viha on tugevam kui armastus? Kas pimedus on võimsam kui valgus? Kas kurjusel on suurem 

mõju kui heal? - Ei, mu lapsed. 

78 Ma ei noomita teid, ma ainult äratan teid armastusega, et öelda teile, et Jeesuse viinamäel 

töötamine ei ole raske ja et te peaksite oma arengus järjekindlalt püsima. Kui te kannate hetkeks endas 

otsustavust end uuendada, siis teie vaim rõõmustab ja tunneb end oma Isale lähemal. Kuid kiusatused 

varitsevad teie samme ja toovad teid alla. 

79 Tõstke endid üles, teadvustage, et elate aega, mis erineb esimesest ja teisest, kus materiaalsed ja 

vaimsed elemendid on kõikjal segaduses. See on võitlus, mis on nähtav ainult neile, kes on vaimselt 

valmis, ja nähtamatu neile, kes ei ole. Selles keerises liiguvad miljonid inim- ja vaimolendid, kes süütavad 

valgust, kes otsivad seda; kes levitavad pimedust, kes põgenevad selle eest. 

80 Häda sellele, kes muutub nõrgaks oma Valguse otsinguil sel ajal! Miljonid nähtamatud silmad 

jälgivad teid, et teid maha teha. Ma tahan, et te oleksite hea seeme, mis vallutab põllud, kus on kasvanud 

umbrohi. Nagu ülevoolav meri, tungib kurjus edasi ja segab ühe südame teise järel, selle ebapuhas vesi 

ujutab üle kodud, laste südamed, noorte meeled, naise puhtad tunded. Teie kõige õilsamad institutsioonid 

on alandatud, nagu ka kõige püham. Mida te vahepeal teete? Kas ka teie kuulute nende pimedate hulka, 

kes midagi ei märka? Kas te kapseldute oma isekuses, et otsida oma südamele veidi rahu? Kas te sulgete 

end oma magamistoa nelja seina sisse, et sõja mürin ja inimeste kaebused sinna ei jõuaks? 

81 Te ei tohi öelda, et Meister ei rääkinud teile prohvetlikult, kui te nüüd näete, et aeg, millest ma teile 

teatan, on tulemas. Aga enne kui saabub rahu inimeste vahel, põletab tuli tõrva kogu maa pinnal, 

vallandunud veevoolud pesevad selle puhtaks ja lumesajud puhastavad selle. 

82 Ärkke, jüngrid, olge valmis, et teid ei tabaks üllatus, sest teile hakatakse vastu sõnadega, tegudega 

ja raamatutega. Teie vastu valmistatakse ette relvi ja laimu. Samuti saate tunnistajaks ideoloogiate, 

doktriinide ja teooriate lahingule. Teoloogid püüavad uurida rohkem, kui nad on seni uurinud. Filosoofid 

toovad maailma uusi ideid. Teadlased kuulutavad oma teadmisi ainsaks tõeks. Religioonide fanaatikud 

ilmuvad parteidena ja põrkuvad omavahel. 

83 See on aeg, milleks te peate olema varustatud, sest teie hääl on ainus, mida kuuldakse kui 

rahulikku ja teadlikku. 

84 Kas sa näed nüüd, kui palju ma sulle etteheiteid teen? Kas sa näed nüüd, kui väike sa oled ja kui 

palju vigasid ja puudusi sul veel on? Kuid te teenite Mind ja teie ohvrid on Minu Jumalikkuse ees 

meeldivad ja lõhnavad. 

85 Telk, Seaduse laegas ja Seadus on teie südames. Teile, kes te olete alandlikud, avaldan ma selle, 

mida õppinud ei suuda mõista. 

86 Inimesed, sel ajal naasete te nagu kadunud poeg Isa koja juurde. Ma olen sind eostanud ja öelnud: 

sa oled esmasündinu, kuid sinu puudumisel on teised vennad ja õed laiali läinud. Ma jäin üksi ja nutsin 

oma üksinduses. Nüüd olete tagasi ja ma ütlen teile: istuge minu laua taha, seal on leivad, viljad ja vein. 

Järgmises ruumis on töövahendid. Seejärel nutsite oma tänamatuse ja sõnakuulmatuse pärast, mõistes, et te 

olete teiste rahvaste seas paaria, kes ei saanud seda, mida teie saite. Te palusite, et teie vaimsed anded teile 

tagastataks, ja teie rikkus on teile tagastatud. 

87 Olen andnud teile mõista, et te kannate suurt vastutust inimkonna ebakõla eest. Siis usaldasin teile 

armastuse mõõga, et te sellega alistaksite need, kes põhjustavad vennasõdasid, ja viiksite nad Minu ette. 

88 Teie missioon on rahu, vendluse ja spirituaalsuse saavutamine. Ma ei heida teie südamele ette selle 

praeguseid tegemisi, vaid tuletan teile meelde selle minevikku ja annan teile aru, milline ülev ülesanne 

ootab teid igavikus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 142  
1 Minu armastus laskub teie peale, et nõuda teilt nende käskude täitmist, mida ma olen teile teie 

olemasolu ajal õpetanud. Ma näen, et te olete täis armu, võitud ja valmis oma missiooni täitmiseks, ja ma 

tahan, et te lõikaksite vilja sellest seemnest, mille olen teile andnud. Ma tahan rõõmustada teie 

alandlikkuse ja hea tahte üle. Kui ma olen pakkunud teile, et maailm saab teie eestpalve kaudu täis armu ja 

õnnistusi, siis sellepärast, et ma olen andnud teile volituse näha teie heade tegude mitmekordistumist 

väljaspool seda maad. Teie eestpalve kaudu saavad abivajavad hinged valgust. Sest tõesti, ma ütlen teile, 

mitte ainult see maailm ei ela läbi raskuste ja katsumuste ajastut oma puhastamiseks, vaid ka teistes 

sfäärides on lepitus ja valu. 

2 Tehke Minu õpetus enda omaks, tundke Minu Sõna; see on õrn ja armastav, kuid samas ka karm. 

Te mõistate ja mõistate seda! Ärge laske sellel seemnel tuulil ära viia, ilma et see juurduks teie südames, 

sest homme jääb see teile puudu. Mida te ootate, et kohandada oma elu Minu Seaduste praktikaga? Ärge 

oodake, et teid tabaksid katsumused, sest see oleks teie jaoks väga kurb. Tehke seda armastusest ja 

veendumusest, täitke käsku, mis ütleb teile: armastage üksteist. 

3 Kasutage seda aega, kui Ma räägin teile kõige selgemalt ja lubage Minul teid juhtida. Pidage 

meeles, et teie tulevik on rahulik, kui te kuuletute Minu seadusele. 

4 Pöörduge enda sisse, uurige end oma südametunnistuse valguses ja te näete, et ma räägin teile 

õiglaselt, et ma ei levita hirmu, vaid et ma hoiatan teid, et te elaksite valvsalt. 

5 Minu Sõna on vaimule toitu. Ma olen alati teiega rääkinud. Praegusel ajal olen jätnud selle sõnumi 

inimkonnale, teenides ennast teie kaudu. Ma vaatan maailma üle, kui see magab. Ma olen teile ilmunud, ja 

nii nagu Ma teisel ajastul, päevi pärast Minu ülestõusmist, hõljusin Ma oma jüngrite ees ja nad nägid Mind 

vaimus lahkumas, nii tulen Ma nüüd teie juurde täis hiilgust, et mõista kohut kõigi olendite üle. 

6 Täna levib Minu valgus üle kogu inimkonna. Rahvastest ja provintsidest tulevad teie 

kaaskodanikud siia maale Minu Sõna otsima, kui nad saavad teada nendest õpetustest. Sel ajal ei ilmuta 

Ma end enam inimmeele kaudu, nagu Ma seda praegu teen, ja teie, usklikud, harjutate end üles tõstma 

oma vaimu, et suhelda Minuga, ja te näitate kõigile Minu trükitud Sõna ja annate tunnistust sellest, mida te 

olete saanud Minu õpetustes. Te ütlete neile, et ma ei saanud inimeseks, vaid et ma tulin vaimus ja et selles 

vormis olen ma jäänud teie keskele igavesti. 

7 Täna, kui te mälestate Minu kannatusi, ütlen teile, et Ma olen veel kord läinud Golgatale, et Minu 

kannatusi uuendatakse iga hetk, et sõda, patt ja materialism moodustavad risti, mis solvab teie Jumalat. 

Teie, kes te olete mõistnud Minu Sõna, ühinete minuga suures võitluses patu vastu. Vaimulikud väed on 

alustanud oma võitlust, teie liitute nendega. 

8 Külastused raputavad maailma. Hea sõnum jõuab kõigi juurde ja nad saavad teada, et ma olen 

tulnud jätma teist testamenti ja mõistma kohut nende tegude üle. 

9 Ma ei taha, et te, Minu kuulajad, hiljem pisaraid valaksite, sest te ei mõistnud Minu jumalikku 

ilmutust. Palvetage, ja teie palves saate valgust, et läbida seda uut ilmutust, mille ma teile praegu annan. 

10 Ma annan teile rahu. Kui te jääte valmis, siis levitate seda oma mõtete ja töödega. Need 

väärtuslikud ajad, mil te tulete kokku, et tõsta oma vaimu ja viibida vaimsetel aladel, kust te minuga 

suhtlete, ei tule enam tagasi. Samuti ei kuule te Minu Sõna inimliku vahenduse kaudu pärast Minu poolt 

näidatud aega. 

11 Vaadake ja palvetage ja te näete, kuidas Minu Sõna saab teoks. 

12 Ma annan teile uue õppetunni. Igaüks neist valmistab teid ette oma ülesande täitmiseks. Te hakkate 

mõistma, et te ei ole tulnud maa peale ainult selleks, et säilitada oma kehakest, koguda rikkust või võita 

au. Te ei kannata eluteel mingeid raskusi. Kui te olete end vaeseks pidanud, siis selle põhjuseks on see, et 

te ei ole püüdnud realiseerida seda, mida te oma vaimus kannate. Kas teil on vaja kaotada kõik, mis teil 

on, et õppida hindama seda, mis teil on? Ei, Minu lapsed, parem on, et täna, kui teil on veel teie anded, te 

tunnete neid, et saaksite neid kasutada oma vaimu heaks. 

13 Kui Minu Õpetus tundub teile kummaline, siis ütlen teile, et teie olete need kummalised, sest nii 

Mina kui ka Minu Seadus on muutumatu ja igavene. Iga kord, kui ma teie juurde tulen, leian, et te olete 

kaugemal, plekilisem ja seega kaugemal õigest teest. Kas see vorm, milles ma ennast nüüd teile teatavaks 

teen, tundub teile uus? See ei ole uus. Kas te tahate, et Minu hääl oleks kuuldav ilma inimeste vahenduseta 
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lõpmatuses? Ka see vorm ei oleks uus. Juba esimesel ajastul tegin ma oma hääle kuuldavaks Siinai mäe 

jalamile kogunenud inimestele. Aga mis juhtus selle rahvaga, kui nad kuulsid oma Isa häält sel viisil? 

Nende kõrvad, südamed ja mõistus ei suutnud seda väe ilmutust vastu võtta, nii et nad pidid oma kõrvad 

kinni panema, et mitte kuulda, ja nad palusid Moosest, et ta vahendaks Jehoovat, et ta lõpetaks rääkimise, 

sest tema hääl oli nagu äike. Minu hääl laskus siis Minu Vaimust teie ainele, samas kui nüüd valmistan 

teid ette, et tõusta sinna, kus teid ootab Minu Isa armastus, ja te kuulete Mind vaimust vaimule. 

14 Kuigi ma olen end alati täie selgusega ilmutanud, on inimene oma materialismi tõttu kahelnud. 

Isegi seal Siinai ääres, nende ülevate tõendite ja ilmingute juures, mida Issand rahvale andis, kahtlesid 

need südamed, kõhklesid ja olid igal sammul valmis Isale selga pöörama. Inimeste iga nõrkuse puhul 

ilmnes Issanda halastus ja lõpuks paistis välja ainult Tema tõde. 

15 Kui ma räägin teile oma ilmumisest inimesena, pean teile ütlema, et kuigi see oli ammu ette 

kuulutatud, oli maailm unes ega suutnud mind ära tunda. Alates sellest ajast, kui Jeesus avas oma silmad 

selles maailmas, kuni hetkeni, mil ta need ristil rippudes sulges, oli Minu Süda kogu oma elutee jooksul 

haavatud inimeste kahtlustest. 

16 Nad kahtlesid Jeesuse jumalikkuses, sest nad hindasid teda tema alandlikkuse, tema riiete nappuse 

ning materiaalse võimu ja maiste aarete puudumise järgi. Ja isegi surmavõitluses puuris nende inimeste 

kahtlus Jeesuse südamesse, nagu oleks iga nende küsimus olnud oda: "Kuidas on võimalik, et Tema keha 

veritseb, kui Ta on Jumal?". 

"Kuidas on võimalik, et Jumala Poeg peaks surema?" 

17 On möödunud kaks tuhat aastat, et mõned neist õppetundidest aru saada, ja peab mööduma veel 

palju aastaid, et kõik neist aru saaksid. 

18 Kui keegi peaks täna ütlema, et ma olen tulnud ootamatult, siis ei räägi ta tõtt, sest ma kuulutasin 

teile oma tagasitulekut ja ennustasin teile märke, mida ma teile annan. Aga kui sa magasid, kui ma sulle 

need märgid andsin, kuidas sa oleksid saanud neid märgata? 

19 Nii nagu teisel ajastul ei olnud Minu kohalolek samasugune nagu esimesel ajastul, nii on ka 

käesoleval ajastul Minu ilmutus teistsugune, kuigi see on alati sama Õpetus. Ma olen alati oma tulekust 

sajandeid ette teatanud, et teid valmis leida, et mitte leida teie maja segaduses ja teid oma külaskäiguga 

häbistada. Ma tahtsin, et teil oleks Minu tulekuks kõik valmis, et kui te koputate oma uksele, saaksite 

mulle öelda, nagu neitsid Minu tähendamissõnas: "Tule sisse, Isand, ole teretulnud oma koju." Aga see on 

olnud teie kahtlus, mis on Mind vastu võtnud - kahtlus Minu ilmutuste ja kuulutuse vormi suhtes, kahtlus 

imede suhtes, mida Ma teile annan, mida te omistate kurjadele jõududele, kahtlus Minu uute teenijate 

vaesuse ja alandlikkuse suhtes ning kohtade suhtes, kus Ma end ilmutan. Kuid ma tean, et pärast Minu 

ilmutuse lõppu tuleb usk ja selle mõistmine, nii nagu see juhtus minevikus, vaatamata teie külmusele, teie 

kahtlustele ja teie materialismile. 

20 Ma tulen teie juurde, sest ma armastan teid, sest ma teadsin, et oma uue ilmumise ajal leian teid 

nagu karja ilma karjuseta, nagu haigeid ilma arstita ja nagu õpilasi ilma õpetajata. Ma tulen, et valmistada 

ette teatud hulk inimkonda, et külvata head seemet uutele põldudele, sest te olete astunud uude ajastusse, 

spiritualiseerumise ajastusse. 

21 Nüüdsest kuni 1950. aastani kasutage Minu Sõna, mis voolab taevast nagu veeuputus teie 

südamesse. Hoidke seda, et pärast Minu lahkumist saaksite seda rikkalikult edasi anda. Tugevdage ennast 

Minu õpetuses, et teie hing ei kõiguks. Pidage meeles, et mõned peavad selle õpetuse eest kohtu alla 

minema. Te piirdute sellega, et ütlete täiesti ausalt seda, mida ma teile õpetasin. Pärast 1950. aastat selgub 

teie mälu ja te mäletate Minu õpetusi, kuid saate ka uusi ja tundmatuid õpetusi ilmutuse kaudu. 

22 Keegi ütleb Mulle sel hetkel südamest: "Issand, miks Sa ei tee minu eluteel neid imesid, mida Sa 

tegid siis, kui ma hakkasin Sind järgima, kui ma nüüd olen rohkem valmis ja mul on rohkem usku?". - 

Põhjus on selles, et te ei ole mõistnud jälgida. Isegi täna ei tee ma enam selliseid imesid nagu esimesel 

korral. See aeg oli teie ärkamine vaimu elule. See oli tõendite ja materiaalsete imede aeg. Täna on 

vaimulike imede aeg. Kuidas oleks võimalik, et teie vaim jääks alati samale tasemele ja et ma kordaksin 

teile sama õppetundi? 

23 Kui te tulite Minu Kohalolekusse, et kuulda Minu Sõna, tegin ma üllatavaid imesid, et teie usku 

taaselustada. Miks te küsite täna, kui teil on juba see valgus olemas, mis on ainult nõrkadele kohane? 

Nüüd on teie kord teha oma kaasinimestega seda, mida mina olen teinud teiega. 
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24 Täna õpetan ma teile oma Seadust ja ütlen teile: Minu rahu olgu teiega ja puhtus teie mõtetes, et te 

pööraksite tähelepanu sellele, mida "Sõna" teile täna ütleb. Rahu toon ma neile, kes teevad lepitust maa 

peal, mõnedele armastusega, teistele valuga. Ma paljastan teie silmade ees need hinge plekid, mida teie 

süda ei tunne, et te saaksite need kannatlikult ära pesta. Ma panen teid ka tundma suurt vastutust, mille te 

olete võtnud Minu Töö ees. 

25 Alandlikesse ja lihtsatesse, kuid innukatesse kätesse olen andnud oma Töö kolmandal ajastul, et te 

saaksite seda austada ja ülistada oma tööde kaudu. 

26 Ma annan teile oma Sõna nende majade intiimsuses, mida ma nimetan "kogunemiskohtadeks" ja 

mitte "templiteks", et neid ei segi ajada nendega, kus toimuvad tseremooniad ja riitused. Te teate, et selle 

minu õpetuse kaudu ehitan ma teie südamesse elava Jumala tõelist templit. Iga kogudus, kes koguneb 

kogunemiskohtadesse, tõuseb vaimselt vastavalt nende armastusele, kuulekusele ja heale tahtele Minu 

juhiseid järgides. 

27 Minu Tahe on, et te kõik töötaksite Minu Töö majesteetlikkuse nimel, sest lähenevad teie vaimule 

väga olulised ajad. Need on need, kus Minu valgus, mis on muutunud hääleks ja mõtteks, tungib teie 

vaimusse lõpmatusest, kõrgeimas ühenduses, mida te võite saavutada. Te ei saa öelda, et sel ajal on 

Issanda Vaim tunginud hääle kandja ajju, sest inimene ei ole võimeline hoidma seda, mis on Ülim 

Potentsus. See on olnud Jumaliku Valguse kiir, mis on laskunud selle inimese meelele, kes on määratud 

Minu õpetuse edastamiseks. Nii voolab Tõde üle nende teadmatute huulte, ja see on ebajumalateenistuse ja 

usufanatismi hävitamise algus. 

28 Need inimesed omavad ülimat armu, et nad teenivad Jumaliku Kiirguse asukoha või alusena ning 

nende aju ja huuled on Sõna edastajad, ja ometi on nad jätkuvalt lihtsad inimesed nagu kõik teisedki. 

29 Homme mitmekordistuvad need kogunemiskohad ja rahvahulgad ühinevad neis, et kuulda vaimust 

vaimule kuulutust Issandast Tema sulastele, ilma et keegi püüaks eristada neid, kes teenivad Issandat 

tööriistadena. Ma tahan, et kõik teie tööd oleksid lihtsad. Mulle meeldivad need, kes on südamelt 

tagasihoidlikud. Pidage meeles, et Ma sündisin talli, karjaste seas, sest nende seas leidsin puhtuse, et Mind 

tunnetada ja Minusse uskuda. Ühelgi teist ei ole veel olnud hällilaua, kuid see pidi juhtuma teie 

Kuningaga, et anda teile eeskuju alandlikkusest. 

30 Miks ma tulen uuesti inimeste juurde pärast seda, kui olen andnud neile need Igavese Elu 

õppetunnid? Sest inimesed on teinud igast Minu õpetusnäidetest riitused. Tundke Mind ja ärge püüdke 

Mind esitada selles või teises vormis, sest iga neist viib teid tõe eest eemale. Ära püüa kujutleda Mind kui 

Igavest Isa vanana, nagu sa maalid, sest ei aeg ega võitlus ei jäta jälgi Looja meeles, sest Mina olen ajast 

kõrgemal ja ei allu sellele nagu sina. 

31 Minu Sõna on inimestele jälle ebamugav nagu minevikus, kuid ma ütlen neile tõtt. Kedagi 

paljastamata nimetasin silmakirjatsejat silmakirjatsejaks, abielurikkujat abielurikkujaks ja kurjategijat 

kurjategijaks. Tõde on moonutatud ja oli vaja, et see uuesti särama hakkaks, sest nüüd on tõde varjatud, ja 

seepärast peab see taas kord inimeste silme ette ilmuma. Mida ma teile praegu õpetan? - Kõike ja kõiki 

südamega ja vaimuga õnnistada, sest see, kes sel viisil õnnistab, sarnaneb oma Isale, kui Ta annab oma 

soojust kõigile. Seepärast ütlen ma teile: õppige õnnistama vaimuga, mõttega, südamega, ja teie rahu, teie 

jõud ja südamesoojus jõuab selle juurde, kellele te seda saadate, ükskõik kui kaugel te arvate olevat 

temast. Mis juhtuks, kui kõik inimesed õnnistaksid üksteist, isegi kui nad ei tunneks teineteist ja ei oleks 

üksteist kunagi näinud? Et maa peal valitseks täiuslik rahu, et sõda oleks kujuteldamatu. Selleks, et see 

ime saaks teoks, peate oma meeled suunama ülespoole, püsivuse kaudu vooruses. Kas te arvate, et see on 

võimatu? 

32 Kui paljud pöördunud patused on saavutanud selle astme, mida te nimetate pühaduseks! Nad ei 

olnud algselt paremad kui teie, kuid te ei ole veel saavutanud seda täiuslikkuse astet. Te hakkate 

armastama, intuitsiooni kingitus hakkab vilja kandma ja juba on teil inspiratsioon, sest kui ma teid 

puudutan, siis te reageerite. Kõik uksed ei vasta Minu koputamisele, kuid need, mis avanevad, lubavad 

Minu Valgusel teie juurde tulla. Patuse muutumine ei ole võimatu. Tuletage meelde mõned nimed teisest 

ajastust: Magdaleena, Paulus, Augustinus, Franciscus Assisi. Miks peaksite mäletama ainult neid, kes on 

pärit esimesest ajastust? 

33 Need, keda mina mainisin, tundsid pattu ja isegi kirgede muda, kuid nüüd säravad nad kui 

taevalaotused ja saadavad teile oma valgust inimeste valgustajatena. 
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34 Ainult mina saan teile tundmatut avaldada. Seega võin teile öelda, et tänapäeval püüavad inimesed 

asjata tunda Jeesuse noorust maa peal. Nad uurivad ja kujutavad ette, kuid nad teavad ainult Minu 

lapsepõlve ja Minu väljakuulutamise aega. Ma ütlen teile: Jeesus ei õppinud midagi inimestelt, enne kui ta 

läks taevariiki kuulutama. Mida pidi Ta õppima neilt, kes juba Tema lapsepõlves seaduste õpetajaid 

segadusse ajasid? See aeg, millest inimesed ei tea midagi, oli ainult ootamise aeg. 

35 Kui te õpite Minult armastusega südames, siis on võimatu, et te eksite. 

36 Nii valmistan ma teid ette. Täna tulevad mõned, ja nende kaudu tulevad teised, ja nende kaudu 

lähenevad jälle teised. Iga päev ja iga põlvkond tunneb Mind lähemal, sest nende spiritualiseeritus on 

suurem. 

37 Tehke iga päev halastust, see on parim kõrgendus Minu juurde. Andke, aidake, lohutage, see on 

parim igapäevane palve, sest siis räägite Isaga tegudega, mitte sõnadega, mis - isegi kui need on juba 

vormiliselt olemas - on oma sisimas tühjad. 

38 Palvetage Minu poole oma mõtetega. Selleks ei ole vaja kindlat kohta ja teie kehaasend on 

ükskõikne. Tõstke oma mõtted rahus taevani ja oodake siis Minu inspiratsiooni. 

39 Mida ma teile sel päeval ütlen, seda ei tea isegi prohvetid. Ainult Mina üksi oma Kõrgete Nõuete 

kaudu võin seda teile avaldada. Ärge kartke, et te ei tea oma Isa intiimseid nõuandeid. Olge õnnelikud, 

teades, et mina kui Meister avaldan teile alati uusi õppetunde. Kuidas te võite arvata, et ma tahan teie eest 

midagi varjata, ainult eesmärgiga, et te ei teaks? Ma armastan teid ja Minu Isa Südames ei saa olla mingit 

isekust. Kui ma lähenen teile, siis selleks, et valgustada teie vaimu, et ta mõistaks ja armastaks mind. 

40 Ma olen tulnud teie juurde vaimus, kuid mitte kõik ei ole Mind uskunud, mitte kõik ei ole Mind 

tundnud. Paljud on Mind eitanud ja teised eitavad Mind veel. Kui ma avalduksin neile, kes eitavad Mind 

tuhandes erinevas vormis, ei tunneks nad Mind üheski neist ära, sest vorm, milles nad on Mind ette 

kujutanud, hoiab neid eksimuses. 

41 Ma ei peitnud end kunagi maski taha, kui ma ennast maailmale näitasin; siiski piirasin ennast oma 

võimsuses, et inimesed mind näeksid, kuulaksid ja mõistaksid. 

42 Miks te ei edene oma vaimse arengu teel? Kas ma peaksin ennast näitama vastavalt teie 

mahajäämusele? Kui te oleksite valmis ja ma avalduksin kivis, et selle kaudu teiega rääkida, siis te 

tunneksite mind ära isegi selles vormis. Need, kes tunnevad Minu olemust, saavad Mind tunda kõikjal. 

Need aga, kes on kujundanud Minu Jumalikkusest vale pildi, ei suuda Mind ära tunda ja isegi eitaksid 

Mind, isegi kui nad näeksid Mind kogu Minu hiilguses. 

43 Mis on imelikku selles, et Ma teen ennast teatavaks inimese meeleorgani kaudu? Ma ei peida 

ennast, ma olen kohal. Kes tahab selle kohta tõendeid, peaks puhastama nii oma südame kui ka mõistuse, 

siis näeb ta tõde oma vaimsete silmadega. 

44 Mitte keegi muu kui inimene ei saa peegeldada jumalikku mõistust. Inimese mõistus on jumaliku 

mõistuse peegel. Tema süda on allikas, milles ma hoian armastust. Tema südametunnistus on Minu Vaimu 

valgus. Kui te kahtlete, et teil on nii suured kingitused ja te ei tunne end nende vääriliseks, siis ei ole see 

mitte teie Isa, vaid teie enda süü, sest te ei ole veel mõistnud seda lõpmatut armastust, mis mul teie vastu 

on. Vaata, teie plekid ei ole olnud takistuseks Minu ilmutamisele teie seas sellisel kujul. Aga kui teadlased 

homme neid ilminguid halvasti hindavad, siis ei ole see mina see, kelle üle nad kohut mõistavad, vaid nad 

ise. 

45 Ma lõin inimese nii täiuslikuks, et kui ta vaatab ennast, siis näeb ta oma Isa peegeldust. Kuid 

inimene ei osanud ennast vaadata ega endasse tungida; seepärast ei tundnud ta Mind ära. 

46 Erinevatel ajastutel olen Ma ennast inimestele ootamatutel viisidel teatavaks teinud. Kes oleks teile 

öelnud, et tõotatud Messias, Jumala Poeg, ei saa isegi tagasihoidlikku kodu, kus ta teisel ajastul sündida 

saab? Kes oleks teile öelnud, et puusepa naine Maarja saab Jeesuse emaks? 

47 Oma esimeste sammude algusest peale maa peal andsin Ma oma väe märke, ja ometi ei 

kahtlustanud Mind paljud isegi mitte. 

48 Ma ei ole seekord tulnud teid üllatama. Kui te oleksite end ette valmistanud, andes edasi lubaduse 

Minu tagasitulekust vanematelt lastele, põlvest põlve, siis oleksin leidnud teid Minu tulekut ootamas; kuid 

keegi ei oodanud Mind. Mõned teist olid need ettekuulutused unustanud, teised ei teadnud neid, sest neid 

hoiti salajas. Kui vähesed otsisid taevalaotust ja jälgisid maailma sündmusi, otsides märke, mis 

kuulutaksid Minu tuleku aega. 
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49 Sellest hoolimata tunnevad need, kes on oodanud Minu kui Lohutaja Vaimu tagasitulekut, et aeg 

on saabunud ja Kristus on vaimselt inimkonna juurde tulnud. Teised on kuulnud kuulujutte Minu tulekust 

ja ei ole uskunud. 

50 Jeesus ütles oma jüngritele: "Ainult mõneks ajaks olen ma teist eemal. Ma tulen uuesti." Siis 

ilmutati neile, et Meister tuleb maa peale "pilvel", ümbritsetuna inglitest, kes saadavad maa peale 

valguskiiri. 

51 Vaata, siin ma olen "pilvel", ümbritsetud inglitest, kes on vaimolendid, kes on teinud end teile 

teatavaks kui Minu Jumalikkuse sõnumitoojad ja teie head nõuandjad. Valguskiired on Minu Sõna, mis 

toob teile Minu ilmutused ja mis ujutab iga mõistuse üle tarkusega. 

52 Õndsad on need, kes on uskunud ilma nägemata, sest nemad on need, kes tunnevad Minu 

kohalolekut. 

53 Vaadake, sest see on aeg, mil kiusatus võitleb väsimatult, et teid võita. Ta tunneb, et aeg, mil ta on 

seotud, läheneb. Tal on tuhandeid kavalusi, et teid Minust eraldada. Aga te peate palvetama ja valvama, et 

teile ilmuks viis, kuidas vältida iga varitsust. Ma olen õpetanud teid tundma jumaliku vilja tõelist maitset, 

mis on Minu Töö tähendus. Ma olen õpetanud teile vooruse teed ning teie vaimse ja inimliku kohustuse 

täitmist. See on viis. Kuidas sa võiksid eksida? 

54 Ärge põgenege katsumuste eest, õppige neile vastu astuma. Turvalisuse tagamiseks ei piisa ukse 

sulgemisest. Kui uks on suletud, siseneb oht. Ärge laske end ahvatleda madalamatest kirgedest. 

55 Valmistage end ette, sest te vastandute teooriatele, mille kallal töötatakse. Olge valvsad, sest 

ilmuvad valeprohvetid. Ärge magage mõeldes, et olete võitnud lahingu, ilma et oleksite veel esimese 

katsumuse läbinud. 

56 Ära karda lahingut, vaata ja sa võidad. Vaim on haavatamatu, iga muu relv on habras. Seepärast 

võitle vaimuga, lase oma silmadel alati selgelt näha, ja su vastane on sinu armu all, sest viha pimestab 

teda, sest ta ei tunne vaimustumist. 

57 Ma ei taha spiritismi pastoreid ega preestreid. Ma tahan lihtsalt apostleid. Ma ei taha, et te ütleksite 

maailmale, et te saate meistriteks. Ei, olge Minu head jüngrid, ja teie vahendusel annan ma suuri õpetusi. 

58 Kui te valmistute selleks, siis on see võitluse aeg valu asemel - puhkuse aeg, sest sel ajal kogetakse 

tunnustähti ja imesid. 

59 Minu sõna on kõlanud taevas ja selle kaja on kuuldud teie maa peal. 

60 Ma võtan teid sel armupäeval vastu. Te olete Jeesuse jüngrid, alati väikesed Minu Õpetuse suuruse 

ees. Ma süütan teie lambivalgust ja eemaldan okastraadid, mida te olete ise kasvatanud, nii et teie jalad 

veritsevad. Võtke vastu tervendav palsam, mis ravib kõik haavad, ja lõpetage selle kaudu kannatused. 

61 Kuulake Mind ja siis mõtestage Minu Sõna, mille Ma annan teile täiesti lihtsalt, kuid millel on 

sügav tähendus. Selles te leiate Minu õpetuse, mis on kogu armastus ja õiglus. 

62 Ma andsin ennast teile, kui saatsin teile oma jumalikku kiirgust. Ma ilmutasin teile oma Lohutava 

Vaimu, kuid te ei ole veel suutnud mõista selle ilmutuse tähendust ja sellega olete takistanud selle veelgi 

selgemaks muutumist, sest kui te mõistate oma vendade ja õdede üle halvasti kohut, siis te tekitate 

lahkarvamusi ja takistate või sulgete edastuskanali, mille kaudu te saate Minu sõnumeid. Kuna Minu rahva 

seas ei ole ühtsust ega armastust, siis olete te eemaldunud armu allikast. Sest te ei saa mulle kinnitada, et te 

armastate mind, kui te ei tee seda oma kaasinimestega. 

63 Minu seadused on õiglased ja ühegi neist eiramine on piisav, et maailm kaotaks oma rahu. Minu 

seadused on suuremad ja palju delikaatsemad, kui te olete eeldanud. Seepärast on inimeste poolt 

inimkonna algusest peale tehtud teod ikka veel mõjuvad ja levivad nagu keeristorm, mis jõuab ka teieni. 

64 Rahvused ei ole midagi muud kui inimeste poolt tehtud piirid. Rahvused, religioonid, suured või 

väikesed rühmad on väljaspool Minu Seadusi, sest nad ei tunnista üksteist, nad mõistavad kohut võõraste 

tegude üle, mida neil ei ole õigus hinnata. Igaühel neist on endas palju parandamist vajavat, sama palju või 

rohkem kui see, mida ta leiab oma naabrites valesti olevat. 

65 Inimesed räägivad seadustest, kuid nad ei kanna neid oma südames, nad ei tunne neid ega järgi 

neid. Vaimu jaoks on saabunud ärkamise aeg. Ma kavatsen lihvida südamed, mis on nagu kivid, sest nad 

ei sära nii, nagu nad peaksid - nimelt nagu juveelid, mida nende Looja väga armastab. Kui vähe on neid, 

millel on tõeline väärtus, kuid Minu kannatlikkus on mõõtmatu. Ma olen Meister, kes õpetab, lihvib ja 

täiustab teie hinge igavesti. 
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66 Ärge võtke inimest oma täiuslikkuse eeskujuks, otsige Isa eeskujuks, ilma et langeksite 

masendusse, kui kogete, et üks teie vendadest teeb halva teo. Ärge lubage oma usul nõrgeneda, sest te kõik 

kukute ühel või teisel ajal pikal lepituse teekonnal ja tõusete uuesti üles; mõnikord on teil isegi vaja 

alustada teekonda uuesti. Tõuse ja võta vastu tahe elada Minus. Kui teil ei ole piisavalt jõudu, et võtta 

vastu eluvõitlus, siis võtke seda minult ja toetuge oma Isa peale. 

67 Miks olete lasknud armastuse allikal, mille ma olen teie sisse pannud, ära kuivada? Kas te ei tea, et 

armastus on elu ja pääste? Rääkige armastuse sõnadega, levitage Minu käske ja tundke Minu väge, sest te 

saate teada, et Ma olen tulnud andma kõiki Minu võimeid Vaimule, ja mida rohkem te töötate, seda 

tugevamaks saate. 

68 Ma olen tulnud teid õpetama ja tahan teid ka paremaks teha. Tunnetage ennast, tungides 

iseendasse. Ärge laske end petta, et olete teinud suuri edusamme, kui te ei õpi kõigepealt andestama ja 

armastama. Te peate olema siirad ja harjutama alandlikkust, ainult siis saate tunda end oma vaimsete 

annete peremeheks, teil on võimalik teha suuri tegusid ja minna kõikjale. Siis ei ole ühtegi takistust, mis 

teid peataks, ja kõik ohud kaovad. Te suudate laskuda pimedusse ja ei ole segaduses, vastupidi, te särabite 

siis heledamas valguses ja suudate päästa neid, kes seal elavad. 

69 Ma olen teile aegade algusest peale teatavaks teinud need käsud: "Armasta Jumalat kogu oma 

südamest ja kogu oma hingest" ja "Armasta oma ligimest nagu iseennast". - Nende seaduste järgimine, mis 

oma duaalsuses moodustavad ühe, täidaks selle maailma rõõmu, rahu ja õnnega. Kui te mõistate, et 

inimene on nende seaduste mittetäitmise tõttu kannatanud ja kaotanud oma suuna, siis tunnete julgustust 

alustada uut elu ja mõistate, et teie sisemaailmas ja ka teie kaasinimestega on palju teha. 

70 Armastus suudab ühe hetkega süüdata usu, ühendada inimesi, äratada neis palju võimeid, mis täna 

veel uinuvad, anda uue valguse keha ja vaimu silmadele. Kui teie südames on armastus, siis on teie sees 

taevas. 

71 Kui maailm armastab, laskub sellele rahu, Minu Kuningriik ja Minu Kohalolek on igas vaimus 

ning te olete valmis nautima vaimset elu, milles saavutate täiusliku õnne. 

72 Mitu korda peate te maa peale tagasi pöörduma, et teil oleks keha, mille kaudu teie sõnum, mida te 

maailmale edastate, ilmneb üha selgemalt? Lubage oma hingel, nagu lõõtspill selles elus, kogeda ja 

nautida oma kevadet ning leida oma palverännakul vajalikke kogemusi, et pöörduda tagasi Minu juurde. 

Samal ajal kui rikkad koguvad aardeid, mis on liialt kaduvad, kogute te kogemusi, tõelisi teadmisi. 

73 Ma tahan, et te looksite kodusid, mis usuvad Ainusesse Jumalasse - kodusid, mis on templid, kus 

armastust, kannatlikkust ja enesepüüdlikkust praktiseeritakse. Neis olete laste õpetajad, keda te ümbritsete 

helluse ja mõistmisega, kelle üle te valvate, jälgides kõiki nende samme kaastundega. Vala oma armastust 

nii neile, kes on varustatud iluga, kui ka neile, kes on näiliselt koledad. Kaunis nägu ei ole alati sama kauni 

hinge peegeldus. Teisest küljest võib nende näiliselt koledate olendite taga olla hinge täis voorusi, mida te 

peaksite kalliks pidama. 

74 Palvetage alandlikult ja lubage, et Minu Tahe toimuks teie jaoks, sest see, mida te palute, ei ole 

alati õiglane, üllas ja hea. Siis annan ma teile seda, mis on teile hea, et teil oleks rahulik ja õnnelik elu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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 Rahu kaudu me tunneme ära Jumala kohaloleku  54 

 Jumalik valgustatus kurjuse olemusest .  55-62 

Juhend 115 

 Meie tõeline kodu  3-4 

Jumala ees kehtib ainult vaimulik jumalateenistus  9-10 

Maarja on emalik kehastus 

 Jumala armastus ja õrnus  11-19 

Surnud rahvaste vabastamise aeg 

 süüdimõistmise teel, ilma verevalamiseta  41-50 

 Kristuse selgitavad avaldused pühakute austamise kohta  52-57 

Juhend 116 

 Kes seal seisab, vaadaku, et ta ei kukuks  12-13 

 Vaimse arengu lõputu tee17-18 

Tõeline Jumala kummardamine ei nõua religioosset 

 Vajalikud sümbolid või kultusfiguurid  27-29 

Jumaliku Meistri sõna kehtib 

 ka kõigi tulevaste põlvkondade jaoks  38 

Juhend 117 

 Katsumused ja valud puhastavad hinge8 

Aegade pööre ─ sellegipoolest planeedi jätkumine 

 Maa, kuid inimesed peavad muutuma15-20  + 27-28 

 

Selgitused tulevase üksuse kohta 

 Jumala lapsed  21-22 

 Selge missiooniavaldus Vaimulikule Iisraelile ....  32 

 Palve on tugevaim relv  45 

Meie väärkäitumine ja vaba tahte kuritarvitamine 55-57 
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 Näiteid Jeesuse eeskujulikust elust  58-62 

Juhend 118 

 Las lapsed tulevad Minu juurde  1-9 

Jumalik kohtumõistmise aeg on tagajärg meie 

 Inimlik viga  19-23 

 "Teil ei tohi olla teisi jumalaid peale minu"  24-28 

Kristuse õpetused on tõlgitud teistesse keeltesse 

 tõlgitakse ja avalikustatakse42 

"Vaata ja palveta, et sa ei satuks kiusatusse" 57-59 

Juhend 119 

Sarnasused vaimse Iisraeli vahel 

 esimese ja kolmanda korra1-8 kohta. 

 Aabraham, kuulekuse ja Jumala armastuse sümbol  18-19 

Vastavused Aabrahami poolt nõutud 

 Tema Poja ohvrisurm ja Jeesuse ohvrisurm  20-23 

 Jeesuse vere tähendus Tema ohvrisurmas  25-27 

 Valgustumine, et eristada olulist kasutusest  47-49 

 Tõelise rahu eeldused  50-53 

Juhend 120 

 Eelija, eelkäija  8-14 

 Hinge reinkarnatsioon  15-17 

 Kristus on tee  34-40 

Lähitulevik: kurjust enam ei ole,  

 ja ainult hea hakkab valitsema47 

 Tõelised ja valeprohvetid  60 

 Kolmanda aja raamat ─ Tõelise elu raamat62 

Juhend 121 

 Kuidas me kuuleme Kristuse häält?  2 

 Vaimulikud anded  3 

 Tõsine ja õigeaegne meeldetuletus inimkonnale  8 

Kõige erinevamad Jumala sõnumitoojad all 

 inimkonna  13-17 

 Meister annab aru oma maapealsest elust27-29 

Eelija vaim avab Roque Rojas'i poolt avatud 
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 1. september 1866 Kolmas kord  30-33 

Rahvaste vale rahu tunnused 

 ja tõelist rahu taevast40 

Usukogukondade vaidlused 

 tõe eest40  b 

 Jumaliku tõe valgus valgustab maailma  41 

Juhend 122 

Pärast rahvaste näilist rahu tuleb 

 Vaidlused religioossete kogukondade vahel  15-18 

Reinkarnatsioon on armastuse seadus ja 

 mitte karistus  25-30 

Pärast kõrgema vaimsuse saavutamist - ettenägemine ja tagasivaade 

 võimalik meie elus  31-34 

 Kristus selgitab tõelise prohvetluse tunnuseid  41-50 

 Kristuse tagasituleku märgid Vaimus . .  52-53 

 Seitsme pitseri saladuste avamine . .  54-60 

Juhend 123 

 Kristuse vaimse tagasituleku märgid2  a 

Meie puhastatud hing saab olema kõigi jaoks päästekarikuks. 

 Usklikud on  2 b 

 Jumalikud ilmutused kolmes epohhis  1 + 3-6 

 Manifesteerimisprotsessi kohta  7-10 

 144 000 märgistatud inimese ülesanne ....  14-20 

 Kristuse vaimne tagasitulek kolmandal ajastul  25-28 

 Kolmas Testament  52-53 

 Kristus kuulutab tõotatud rahuriiki . . .  55-57 

Selgitused selle kohta, mida tähendab spiritualiseerimine  64-70 

Juhend 124 

Vaimse Iisraeli missioon Eelija ja Maarja abiga 1-11 

Otsige ainult vaimset olemust ja mitte juures 

 Kirjad ripuvad  12 

Põhjus, miks Mehhiko on jumaliku jaoks nii oluline 

 Ilmutused valiti  13-14 

 Kus on kristlikud rahvad?  16-17 

Häälekandjate väljakuulutuste lõpp 1950. aastal on 
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Samal ajal algab vastuvõtu ettevalmistamine. 

 Hingelt vaimule  32-38 

Mehhiko, Jumala poolt määratud riik, kus kuulutatakse välja 

 Tema vaimne õpetus  52-58 

Juhend 125 

Kristuse üleskutse rahule, õiglusele ja 

 armastus  1-15 

 Tõsised süüdistused teaduse vastu  17-18 

Materialismi eksitus ja selle vale 

 Glamuur leiab varsti oma lõpu  20-21 

Jumal annab meile vaba tahte, tagajärjed 

 väärkohtlemist, mida me peame taluma  25-26 

 Meile peale pandud rist kujutab meie päästet  29 

 Kibedad ennustused lõpuaegade kohta  34 

 Palve jõud  35 

Mehhiko, maa, mille Jumal on valinud oma 

 Vaimne tagasitulek  41-47 

 Tõeline ja vale jumalateenistus  49-57 

Juhend 126 

 Vaba tahte kuritarvitamine viib hukatusse  5-7 

 Jaakobi redeli vaimne tähendus  12-13 

 Palve on Vaimu keel oma Jumalaga  22-24 

 Spiritualiseerimise mõõtmatu tähtsus .  25-27 

Ajendiks on võitlus religioossete 

 kogukonnad  34 

Püha Vaimu templi ehitamine on Püha Vaimu 

 Kirikute lõpp koos nende kujutiste ja sümbolitega  35 

 

 Lubatud rahuriik läheneb43-44 

Jeesuse materiaalsed sõnad ja teod ning nende 

 tõeline vaimne meel  47-50 

Juhend 127 (välja antud 1. jaanuaril 1945) 

 Inimene ei ela ainult leivast  5-6 

 Inimlik armastus ja vaimne armastus  7-10 

 Meie vaimse ettevalmistuse absoluutne vajadus  12-13 
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 Jumala heameel inimese vastu on lõppenud  31 

Me ei ole enam väikesed lapsed Jumala ees seoses 

 meie hinge pika arengu kohta35 

1. jaanuaril 1945 välja kuulutatud ettekuulutus 

 seitsme riigi kohta  51-65 

Juhend 128 

Vaim tunneb jumalikke seadusi ja selle kaudu 

 sama juhib hinge ja keha  6 

Leegioni kummitusi delikaatsete missioonidega 

 sünnib maa peal  8 

 Jumal tahab teha meid oma tahte tööriistadeks  30 

Jumala õiglus annab õige tasakaalustamise 

 Tasud, kui me praktiseerime halastust  46-49 

 Alandlikkus on võit ─ edevus on lüüasaamine  54 

Jeesuse veri sillutab teed ülespoole arenguks 

 meie meelest  62 

Juhend 129 

Inimene pärineb Kõigevägevamalt 

 Olend, kellele ta peab kuuletuma  2 

 Veri ja ohver ─ meie usu sümbolid15 

Jumal annab meie üleastumised andeks, kuid me 

 nad peavad eranditult lepitama  20 

Kolmanda Testamendi jumalikud õpetused 

 peaks olema sügavalt südamesse graveeritud  27-28 

Inimeste vaimse eraldatuse põhjused 

 ja nende ületamine  36-39 

Inimlikud konfliktid 

 Religioonid ja ideed on hakanud  42-48 

Juhend 130 (Suurel neljapäeval) 

 Jeesuse vere ja tema ohvrisurma tõeline tähendus  1-8 

 Suurim rahulolu on aidata naabrit  20-21 

Me peame eraldama end oma ideedest 

 Jumalast, Tema elukohast ja Taevast  35-37 

Üleskutse suuremate jõupingutuste tegemiseks, et parandada intellektuaalset 

 Saavutada eesmärk  38 
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Jumal saadab katastroofi, kui inimesed seda takistavad, 

 et Tema jüngrid täidavad oma missiooni  49 

 Seitse pitserit ja nende esindajad  56-63 

Juhend 131 (lihavõttepüha laupäev) 

Jeesuse ülestõusmine kolmandal päeval vastab 

 kolmanda aja algus  3 + 14 

 Valekristused ja tõelised Jumala sõnumitoojad  5 

manitsus mitte kujutada jumalikku passiooni kujutiste kaudu 

 ja väliskultuse realiseerumine11-12  + 15-17 

Igaüks vastutab mitmete 

 Hinged maa peal ja seejärel taevas18 

 "Jaakobi redeli" vaimne tähendus  22 

Üleskutse tõsta meie vaimu vaikuses, 

 kuulda Jumala häält28 

 Vaba tahte otsus ja Jumala juhatus36 

Juhend 132 

Jumala Sõna on nagu seeme, 

 mis leiab palju takistusi idanemisele  4-6 

Jumalikud õpetused alates 1866. aastast avanenud 

 Püha Vaimu ajastu  14-23 

Me elame praegu valu ajal, mis on 

 Kibedus ja katsumused  44-46 

Jumal on algusest peale rajanud kodu, 

 mis koosneb mehest ja naisest  47-48 

 Kristuse vaimne tagasitulek ja tema sõnumid  50-58 

Juhend 133 

 Kristus paljastab meie maise elu põhjuse  2 

 Jumal on Vaim, kes on siiski kohal oma loomingus  5 

 Tulge minu juurde, te, kes te vaevlete ja olete koormatud  9 

Jumal ei nõua üliinimlikke ohvreid, kui 

 Tema õigusjärglus  55-58 

 Issanda jüngrite suremisest  61-62 

 Palvetage, kui inimesed sõjas hävitavad ennast  63-70 

 Teenindus ─ üks jüngrite olulisi ülesandeid74 

Juhend 134 

Selge manitsus vaimselt ärganud jüngritele, 
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 Levitada jumaliku meistri õpetust  3-17 

 See on katsumuste aeg  22-33 

 Mõtted reinkarnatsioonist  41-43 

 Õpetus elust allegooria  49-52 

 Jumal ei külasta meid, sest Ta elab meis .....  54 

 Usust ja halastusest  55 

 Miks on valu meie elus?   57 

Juhend 135 

 Inimõiglus ei ole õiglane1-4 

Planeedi Maa hukkumine ei ole lähedal, kuid 

Langemine selle maailma vigade ja pattude kaudu on läbi 

 Kolmanda ajastu valguse sulgemine  5-7 

 Kristus selgitab vaimse Iisraeli arengut  10-16 

Noa, Joosua ja Mooses andsid tunnistust oma 

 Võimu loodusjõudude üle  17-20 

Kristuse sõnumitoojateks saavad inimrühmad 

 Kohtumine omapäraste vaimsete kultustega  21-28 

Kristus seletab vaimse-mentaalse arengu 

 inimese  36-49 

Meie olemuse kolm väärtuskomponenti: Vaim, 

 Hing ja keha  41 

Taevane Isa näitab ja seletab ette oma 

 Tema plaanid oma lastega tulevikus  52-67 

Juhend 136 

 Usust  1-10 

 Üleskutse vaimsuse saavutamiseks  11-21 

Mehhiko ajaloost, riigi, mida Jumal 

 valitud Tema ilmingute jaoks  22-30 

Kristus võrdleb oma sündi ja õpetamistegevust 

Teisel ajastul oma vaimse tulekuga ja 

 manitseb meid arendama vaimseid andeid  31-55 

1950 Kristus lõpetab oma kuulutused läbi 

 Häälekandja, kuid tema inspiratsioonid jätkuvad  56 

Pärast suurt puhastust on religioossed kogukonnad 

 ja sektid kaovad, alles jääb ainult Kristuse õpetus  57 
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Kristus selgitab, et "Meie Isa" on täna vaimselt 

 palvetada ja mitte enam huultega  64 

Jumal ei ole inimese sees, sest kõik olendid ja 

 kogu loodu on Jumala sees  71 

 Meie areng võimaldab meil vaimselt kõrgele tõusta  73 

 Jumalik seadus kolmes ajas  79 

Juhend 137 

Jumaliku Vaimu valgus näitab meile, et 

 Tee Isa juurde  1 

Kui igaüks täidab seda, mida tema religioon käsib tal teha, 

 ta leiab pääste  2 

Kuidas juhtis Jumal oma rahvast enne seadust? 

 Mooses oli kohal?   12-14 

Kristus manitseb meid oma elu vaimulikuks muutma15-22 

Võitlus jumaliku õpetuse vastu on asjata, 

 sest see murrab läbi  23-27 

Vaimsed vastasseisud ja vapustused 

tähistavad ajastu lõppu 

 ja uue  28-36 aasta algus 

Läheneb aeg, mil inimkonna teod on 

 hinnata südametunnistuse valguses37-40 

 Kristus meenutab viimse sõja suuri kannatusi  43-48 

Sümbol "pilv" ja vaimne 

 Kristuse teine tulemine  56-66 

 

Juhend 138 (välja antud 1945. aastal) 

 Palve kaudu on meil ühendus Jumalaga  1~-5 

Jumal täitis kõik Iisraeli rahvale antud tõotused. 

ja Ta teeb ka need, kes on vaimulikud Iisraelile. 

 täita tehtud  9-11 

 Prohvet Eelija suur vaimne ülesanne12 

Valusad katsumused on meie elu tervendavad 14-17 

 Ideede lahing puhkeb  34-35 

Jumal lasi kõik sümbolid kaduda, et vältida ebajumalateenistust. 

 vältida  36-37 
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Iisrael peab lõpetama lõhestatuse, et olla õnnistuseks. 

 olla kogu inimkonna jaoks  38-41 

Kristuse õpetused ületavad vaenu 

 vaimu ja mateeria vahel . .  51-52 

 Kristuse ühendus meiega pärast 1950. aastat  74 

Kristuse hoiatus inimkonnale: päev, mil 

 Tema õiglus on jõudnud lähedale  77-79 
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 Palve ja vaimne võitlus rahu eest1-9 

Ideede ja uskumuste kokkupõrked 

süüdimõistvad kohtuotsused13-16  + 33 

 Jumala võltssaadikute ilmumine17 

 Tee, mida Jumala lapsed peavad astuma  30 

 Inimhinge ärkamine  34-41 

Materialism on vale tee ─ vaimne õpetus armastusest 

 näitab tegelikku teed  42-49 

Kogu universumit nähti kui jumalikku 

 Loodud õppeasutus  50-51 

 Hea tegemine ─ ilma tasu ootamata  56-58 

Juhend 140 

Ainult pärast materialismi kaotamist meie sees saab 

 me kõnnime vaimset teed  1-8 

 Armastus on seadus, mis juhib elu  9-13 

Jumala tõeliste laste vaimudel on missioon. 

 säilinud loomise algusest peale. .  19-20 

 

Tõde Maarja kui Jeesuse inimliku ema kohta 

 ja kui kõigi inimeste vaimne ema42-52 

Kristuse manitsus: tunnistage julgelt Tema õpetusi. 

 ja levitada neid armastusega  57-67 

Juhend 141 

Palve olemus ei ole ilusad sõnad, 

 aga puhtast südamest ....  2 

Võitlus elu eest peab olema, sest see on osa 
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 meie tagastamist käsitlevatest uuringutest  3-8 

Kaks olulist sündmust sellel ajastul on: 

 jumalike ilmingute algus ja lõpp  12-16 

 Kristus selgitab vaimset nägemust  21 

 Jumala Vaim juhib meid kogu tõde  22-27 

 Maarja, jumalikku hellust teinud naine  64 

 Jumalikud mõtted valu ja katsumuste kohta  66-68 

 Näiline ja tõeline rahu  69-72 

 Kristus paljastab meie vaimse missiooni85-88 

Juhend 142 

Kristuse sõnad on vaimule toitu 

 ja juhtimine sama  2-12 

Erinevad jumalikud kommunikatsioonid meiega 

 erinevatel aegadel ja erinevatel puhkudel13-20 

See on vaimsete imede aeg, mitte enam 

 materjal  22-23 

Häälekandjate (või suupillide) ülesanne 

 Jumala  27-29 

Me ei tohi kujutleda Jumalat mis tahes kujul, 

 kuid tunnen Teda  30 

 Meie ülesanne on: õnnistada kõiki ja kõike31 

 Õigest palvest  37-38 

 Kristus räägib oma vaimsest tagasitulekust48-52 

Temptation kahtlustab, et aeg on lähenemas, 

 millega see on seotud  53 

 

Spiritismis ei tohiks olla pastoreid ega 

 Preestrid annavad  57 

Kahesuguse armastuse käsu järgimine oleks 

 Tooge maailmale rahu ja heaolu69 
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