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Eessõna 
Igal ajal on Looja Vaim rääkinud oma loodutega erineval viisil. 

"Esimesel ajal" tegi Isa end oma lastele teatavaks otsesel kujul südametunnistuse kaudu, lisaks sellele 

rääkis ta sõnumitoojate, juhatajate ja prohvetite suu kaudu. Issanda sulaste ennustused ja ilmutused 

kuulutasid inimvaimu tõusvat arengut ja Meistri tulekut. 

Jeesuse sünniga Palestiinas algas "Teine ajastu", mil "Sõna" kehastus Jumalikus Lapses, et rääkida 

inimkonnale: "Mina olen Tee, Tõde ja Elu". Oma 33 aastat kestnud elu jooksul inimeste seas andis Jeesus 

Kristus tunnistust oma jumalikku päritolu kohta ning valmistades oma jüngrid oma lahkumiseks ette, ütles 

ta, et ta tuleb tagasi, kuid mitte ihuüksi, vaid pilves, mis on vaimse sümboliks, ümbritsetuna oma inglite 

vägedest. 

Ja nii algas 1. septembril 1866. aastal "Kolmas aeg" sellega, mis juhtus Mehhikos, ennistatud maal 

läänes. Seal toimusid Vaimu ilmutused, mis puudutasid inimese mõtlemis- ja kõnevõimet, mis lõppesid 

pöördumatult 31. detsembril 1950, nii et pärast seda ettevalmistusperioodi oleksid inimesed võimelised 

täiuslikumal kujul pidama otsest dialoogi inimvaimu ja Jumaliku Vaimu ning vaimse maailmaga üldiselt. 

Tõotatud Lunastaja ja Tema inglite ilmutamiseks kasutas Issand oma kõrgeima tahte kohaselt 

inimlikke vahendeid, neid, keda Ta ise valis ja valmistas ette ja kelle mõistuse kaudu tegi jumaliku Vaimu 

kiirgus end teatavaks. 

Ilmutusperioodi umbes 20 viimase aasta jooksul, mis algas umbes 1930. aasta paiku, salvestati enamik 

Issanda õpetusi stenogrammiga. Rohked õpetused, õpetused, ettekuulutused, ilmutused jne. toimusid 

paljudes erinevates kogunemiskohtades, mis olid moodustunud üle kogu riigi. Väike rühm, kes oli varem 

olnud "häälekandjad" ja kes tegutses jumaliku Vaimu selge juhise alusel, koostas 366 kuulutatud õpetusest 

12 köidet. Nad andsid neile pealkirja: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" saksa keeles: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Tervitus Mehhikost 
Selleks, et anda lugejale ettekujutus sellest, kuidas Kristuse taasilmumise ilmingud Vaimus ─ esmalt 

valmistas ette Eelija Vaim ─ toimusid Mehhikos aastatel 1866-1950, on siinkohal toodud tervitus 

sakslastele ühelt mehhiklaselt, kes ise oli "Sõna" tööriist. Ta on inimlikult öeldes lihtsa päritoluga, alustas 

oma elu härjavõitlejana, teenis seejärel enda ja oma pere jaoks igapäevast leiba fotograafina ning elas 

lihtsalt ja tagasihoidlikes oludes. 

"Olin just saanud 21-aastaseks. Olin aastaid olnud kodus kinni, sest olin väga tüütu nahahaiguse ohver, 

mis ei võimaldanud mul isegi hetkekski nautida päikest või värsket õhku. 

Nendel üksilduse aastatel, mis tundusid mulle igavikuna, seda enam, et olin nooruse koidikul, kus 

inimene ajab taga kõige asjatumaid unistusi, läbisin ma mitte väikese kannatamatuse ja meeleheite kriisi. 

Pean tunnistama, et ainult mu vanemate ja õdede-vendade heatahtlik toetus pakkus mulle selles 

katsumuses moraalset tuge, muidugi koos nõrga lootusega, et ühel päeval saan ma oma tervise tagasi. 

Paljud arstid võtsid minu juhtumi käsile ja mulle tehti lugematul hulgal ravimeetodeid - kõik tulutult. 

Mäletan ainult, et pärast iga ebaõnnestumist kasvas mu lootusetus. 

Kuna mu isoleeritus, vaikimine ja üksildus muutusid iga päevaga üha talumatumaks, otsisin varjupaika 

palves, märkasin, et mu vaim leidis selles väljenduseta rahu ja et mu südames tekkis eelaimus, et lühikese 

aja jooksul näen end vangistusest vabanevat. 

Minu palved muutusid üha pikemaks ja mu vaimne keskendumine süvenes. Ma püüdsin mediteerida 

nii tihti kui võimalik, sest nii kaua, kui palve jätkus, jäin ma kõigist kannatustest vabaks. Siis, kui õndsus 

oli möödas ja ma langesin tagasi oma üksildase, vaikse ja ühetaolise elu reaalsusesse, oli mul alati tunne, 

nagu oleksin tulnud teisest maailmast, kus mu vaim oli tugevnenud ja innustunud. Siinkohal pean vahele 

lisama, et ma kujundasin oma palved läbimõtlemata hetkeideedest. Ma ei unusta kunagi, kuidas selliste 

vaimustuste ajal kaotasin aja mõiste ja olid hetked, mil kõik, mis mind ümbritses, kadus. Kuid ma mäletan, 

et oma lapsepõlves - umbes alates 12. eluaastast - leidsin end peaaegu iga päev, ilma et oleksin suutnud 

seda endale seletada, mingisuguses mitme minuti pikkuses hinge lahusolekus, mille jooksul pidin käituma 

nagu automaat, mida juhtis võib-olla alateadvus. Niikaua, kui see kummaline seisund kestis, ei olnud 

kunagi vähimatki raskust. Kummalisel kombel tekitas see mulle alguses hirmu, kuid järk-järgult sain 

sellega tuttavaks, samas kui nähtus aja jooksul süvenes. 

Minu haigus saavutas oma haripunkti. Mõnikord tundsin, et mu nahk põleb sisemise tule mõju all, 

mida miski ei suutnud summutada. Samal ajal muutus minu välimus üha kahetsusväärsemaks. 

Ühel päeval ilmus mu isa uudistega, et ta oli kuulnud jumaliku Meistri sõna ühe lihtsa mehe suust, kes 

oli kindlasti üks Jumala väljavalitutest. See oli vaene kohtumispaik Mehhiko kõrvalises osas. Üks hea 

sõber, kes oli neid kuulutusi juba ammu imetlenud, oli teda kaasa võtnud. 

Hetkega sain kindluse, et see oli Tema, Meister, kes rääkis inimtunnetuse abil, et läheneda inimestele, 

kes otsivad neid, kes nälgisid valgust ja janunesid õigluse järele. 

See ime, mida olin päevast päeva oodanud, oli minu ees. Tema, kellega ma olin oma valutundidel nii 

sageli rääkinud, oli nüüd väga lähedal ja ootas mind, et anda mulle keha ja hinge taastumine. 

Ma järgisin Issanda kutset! See oli pühapäeval, 14. veebruaril 1934, kui ma esimest korda sisenesin 

sellesse tagasihoidlikku koosolekuruumi, ühte paljudest, kus jumalikku sõnumit kuulda sai. Mulle avaldas 

suurt muljet see enesevaatlus ja sügav keskendumine, millega kohalolijad valmistusid ootama "jumalikku 

kiirgust", mis pidi inspireerima "sõnakandja" sisemist kuulmist, kes pidi siis taevase sõna edasi andma. 

"Sõna kandja" või "tööriist" oli sel korral naine. Lihtne, võiks öelda, tavalise välimusega naine, kes on 

sünnist saadik pime. Pean tunnistama, et tema välimus ei jätnud mulle eriti meeldivat muljet. Seda suurem 

oli minu hämming, kui tema huuled avanesid, et kuulda jutlust, mis oli nii sügav, nii imeline ja nii tark, 

nagu vaevalt et seda ette kujutada saab, ja mida ta pidas magusa häälega, mis oli täis üllatavat rõhuasetust 

ja andis sõnumitele sügavalt muljetavaldava ja liigutava aktsendi. 

Kuulutuse edasises käigus unustasid kohalolijad täielikult Sõna kandja kohaloleku, et tõusta vaimu 

piirkondadesse ja nautida täielikult jumalikku õpetust. Kui aga keegi juhtus kuulutuse ajal silmad avama ja 
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kõnelejat jälgima, võis ta märgata, kuidas see vaene ja tavaline olend oli ennast vaimus ülestähendanud, 

jah, kuidas temast kiirgas sellistel hetkedel suur ilu ja aukartustäratav majesteetlikkus. 

Jumalik sõna voolas tema huultelt nagu ammendamatu tõusulaine, üks tund, kaks tundi, kolm ja 

rohkem. See kõik tuli ilma kõhklusteta, ilma katkestusteta, veatult ja ilma vähimagi väsimuse ilmnemise 

või hääle kähedaks või hapraks muutumise tagajärjel. Vastupidi, mida kauem ralli kestis, seda 

täiuslikumaks näis inspiratsioon muutuvat. 

Jumaliku Meistri kohalolu oli neil suhtlushetkedel nii tugevalt tunda, et tema lähedust ja sõprust oli 

tunda üsna käegakatsutavalt. Ta rääkis igale südamele! Ta luges kohalolijate kõige varjatud mõtteid ja 

puudutas oma kuulajate kõige salajasemat kiudu, ja seda ilma kedagi vigastamata või süüdistamata. Igaüks 

tundis oma südames, milliseid sõnu Meister talle armastuse ja tarkuse otsiva pilguga adresseeris. 

Jumalik sõnum võttis sõna kandja huultel erinevaid toone ja värve. Kui Issand kõneles kui Isa, andis 

tema hääl edasi õrnust, andestust ja hellust; Kui Issand rääkis kui Isa, andis hääl edasi hellust, andestust ja 

armastust; kui Ta rääkis kui Meister, muutus hääl sügavaks ja targaks; ja kui Ta rääkis kui Kohtunik, 

omandas Sõna kandja hääl lõpmatu autoriteedi ja võimu tooni, mille õiglus ja jumalik innukus olid nii 

rabavad, et see laastas kuulajaid tõeliselt, sundides neid kahetsuse pisaraid valama ja sundides neid 

otsustama, et nad peavad kahetsema ja heastama oma tegusid. 

Ma tundsin end väga väiksena sellise suuruse ees ja kõige viimasena kogunenud inimeste seas. Oma 

teadmatuses arvasin, et Issand ei ole ilmselt märganud minu tähtsusetut kohalolekut. Kuid peagi pidin end 

veenma oma eksimuses ja õppima, et Meistri pilk avastas kõik. Pärast mitu kuud kestnud sagedasi 

külaskäike, mille eesmärk ei olnud muu kui selle vaimse püha nautimine, kutsus mind Issand ühel 

unustamatul pärastlõunal. See oli 9. augustil 1934, kui mind, ilma et ma oleksin oma hämmastusest välja 

tulnud, märgistati ja võideti teenima Jumalikku Sõna kui Sõna kandja. 

Kõige sügavam liikumine, kõige õilsamad ja kurjakuulutavamad tunded haarasid mu südant sel ülimal 

hetkel. Mida ma saaksin sel ülevale hetkele keelduda sellele, kellel on piiramatu õigus oma olendite üle? 

Minu saatus oli ette määratud. Sellest päevast alates ei ole ma elanud muud, kui pühendanud oma elu 

sellisele raskele ja tundlikule teenistusele. 

Mõne kuu pikkune ettevalmistus, mis samal ajal tõi kaasa minu täieliku füüsilise taastumise, teenis 

minu väljaõpetamist Jumaliku Meistri sõnavõtjaks, kellele ma andsin end sellest hetkest alates ihu ja 

hingega kuni 31. detsembrini 1950, mil Jumaluse Valgus lakkas end selles vormis ilmutamast. 

Kui meie, kes me olime selle sõna kandjad, võtaksime ette, et jutustada kogemusi, muljeid ja 

õppetunde nende unustamatute võitlusaastate jooksul üle kogu meie riigi laialipillutatud kohtumispaikades 

kogunenud rahvahulkade ees, peaksime täitma terveid köiteid, sest meie karjäär on olnud kõige 

imelisemate juhtumite katkematu jada ja neid oleks võimatu siinkohal piiratud mahus jutustada. 

Kuid äärmiselt oluline on rõhutada, et meil ei olnud meie ettevalmistuseks muud raamatut kui see sõna, 

mis voolas meie enda huultelt. Sest meie mõtetesse ei tohtinud siseneda mingisugust mõju, et me saaksime 

jumalikku sõnumit vastu võtta ülima ustavusega. Kui me jääme alandlikuks, siis Issand eristab meid oma 

rahva ees armastuses ja soosingus. Aga kui me kord laseme edevusel või egoismil valitseda, siis Ta 

puudutas meid oma õiglusega, tõmmates mõneks ajaks oma inspiratsiooni meilt tagasi, et näidata meile, et 

ilma Temata ei saa me midagi teha, sest ilma Temata pole me midagi. 

Alates Meistri viimasest suhtlusest 1950. aasta lõpus ei ole ma enam kunagi tundnud ühtki neist 

erilistest tunnetest, mida ma aasta-aastalt oma olekus kandis, kui olin Sõnakandja missioonil. 

Sellest päevast alates pühendas suur rühm vendi end ülesandele koguda võimalikult palju ilmutusi ja 

ilmutusi, mida Issand oli meile andnud ja mis õnneks olid üles kirjutatud. Neist koostati raamat, mis pidi 

olema üldsusele kättesaadav ja mis on siiani olnud allikas, millest inimkond saab juua tõe vett, mille 

Meister jättis selle ja tulevaste aegade inimestele armastuse, valguse, õigluse ja rahu kingitusena. 

Minult, kes olin Meistri ilmumise ajal selles vormis teenimatult tema eestkõneleja, on palutud 

tunnistust, ja ma olen püüdnud seda teha nende ridade abil. Olen teinud seda kogu siirusega, milleks ma 

võimeline olen, soovides palavalt, et see tunnistus võiks olla stiimuliks ja saavutada usalduse ja usu 

äratamine neis, kes võtavad kätte selle raamatu, mis sisaldab sõnumeid, mida Jumalik Meister on oma 

headuses ilmutanud selle aja inimkonnale nii lihtsate kui ka ebaväärikate vahendajate kaudu. 
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Samal ajal saadan oma hinge sügavusest vennaliku tervituse Issanda nimel oma vendadele ja õdedele 

Saksamaal, kelle imelisele vaimsele ärkamisele Meister meile oma inimlike vahendajate kaudu osutas." 
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Juhend 143 
1 Ma tugevdan teie vaimu, et pidada vastu tulevasele lahingule, sest suur saab olema ideoloogiate, 

õpetuste ja usutunnistuste lahing. Tõesti, ma ütlen teile, kui spiritistide tagakiusamine algab, tõusevad 

uued apostlid täis usku ja julgust. Nemad on need, kes kuulutavad, et ma olen tõesti olnud teiega sel ajal, 

ja nad on oma rahvaste seas teerajajad ja prohvetid. Nende seas ilmuvad need, kes kirjutavad üles minu 

inspiratsioonid, kes mõistavad minu õpetusi ja näevad vaimseid nägemusi. 

2 Sel ajal ilmutan end nii meestele kui ka naistele, nii noortele kui ka lastele ja vanuritele. 

3 Kogu maailm saab ilmutusi, ilminguid ja nägemusi, sest on kirjutatud, et iga silm näeb mind. 

4 Ma olen end teadlase töökohas tunda andnud ja Minu kohalolek on teda hämmastanud. Olen 

üllatanud sõjaarmeed keset lahingut, peatades nende edasiliikumise loodusjõudude abil. Ma olen 

ilmutanud ennast, valades oma halastust välja viletsate kodude peale, kus ei olnud enam leiba. Üks 

noormees tuli maja uksele ja tõi käes leivapätsi ning mehed ja naised imestasid: "Kes see on?". 

5 Õppige minu tööd, jüngrid, sest te peate olema tugevad, et kui kõik nähtavad ja nähtamatud 

elemendid möllavad, saaksite tunnistada minu õpetust armastusest. Seitsme kingitust olen teile usaldanud 

selleks ajaks teie vaimu avanemiseks ja teie missiooni täitmiseks:  

Siin on meil Juht, Vundamendikivi, Häälekandja, Volitatud, Nägija, Kuldsed Suled ja Sammas*. Kuid see 

ei ole esimene kord, kui ma annan neid kingitusi Iisraeli rahvale. Isegi kui te läbisite kõrbe, et otsida 

tõotuse maad, andsin ma teile samu kingitusi. Mooses oli teejuht ja samal ajal edastas ta minu sõna ja 

näitas rahvale minu tahet. Tema kätesse panin ma oma seaduse nurgakivi, mis on selle templi vundament, 

mida te peate ehitama oma südamesse. Juuda suguharu oli tugevaks sambaks, mis toetas rahvamasside 

julgust ja enesekindlust. Leevi suguharu oli leegion vaimulikke töölisi, kes minu poolt olid võimelised 

hoidma elus usku Issandasse. Ajalugu, prohvetlus ja ilmutus kirjutati üles määratud kätega ja minu 

inspiratsiooni kaudu nägid prohvetid Vaimu silmadega tulevikku. 
* 1. juht: koguduse juht. 
2. Vundamendikivi: kogenud, nõuandev vanem. 
3. Häälekandja: ilmingute edastaja. 
4. Volitatud: vastutab eelkõige haigete tervendamise eest. 
5. Nägija: inimene, kellel on eriline vaimse nägemise and. 
6. Kuldsed suled: Need, kes vastutavad teadete üleskirjutamise eest (stenograafiline ärakiri). 
7. Sammas: seitse tõestatud koguduse vanemat. 
Vt ka: Juhend 246, 31 (9. köites), mille kohaselt selle aja juhid on viimased. 

6 Praegu ei ole teie vaimule uusi andeid, te olete kandnud kõike endas sellest hetkest saadik, kui te 

minust tõusid. 

7 Lähenemas on päevad, mil ma avaldan teile suured õpetused, mida te seni ei ole teadnud; sest need 

ei ole inimesed, kes neid teile avaldavad. On tõsi, et igas religioosses kogukonnas on Minu saadikud, kuid 

need ei ole need, kes avavad Minu varakambri, veel vähem need, kes on selle ülesande omal algatusel 

võtnud, ilma et nad oleksid selleks määratud. Need, keda ma olen sellesse teenistusse saatnud, omavad 

tarkust inspiratsiooni kaudu. Need, kes ei ole Minu sulased, on võtnud teadmisi raamatutest. Kui mõned 

palvetavad ja armastavad*, siis teised loevad ja õpivad; kuid kunagi ei saavuta vaim kõrge vaatepilt**. 

Kui esimesed räägivad, siis veenavad, raputavad, hellitavad ja ravivad. Viimased hämmastavad, panevad 

imetlema, kuid nad ei lohuta ega päästa. 
* Tekstis sulgudes olevad täiendused on samuti tõlkijate poolt lisatud. 

** Praeguses hispaania originaaltekstis ei tehta vahet mõistetel vaim ja hing. Seal on alati "espiritu" = vaim. Saksa 

keeles on mõiste "hing" kasutamine sageli sobivam ja mõnikord hädavajalik. Kui see tundus asjakohane, nt 

esimest korda õpetuses, või kui mõlemad terminid oleksid teatud mõttes õigustatud, kuid tõlkija otsustas pärast 

kaalumist termini "hing" kasuks, siis on sellele viidatud käesoleva märkuse kohal olevas joonealuses märkuses. 

(Vt ka: lisa II köites) 

8 Olge alandlikud, olge jüngrid, töötage ilma tasu ootamata. Olge rõõmsad armastuses ja teadmises, 

et teie Taevane Isa armastab teid. Ärge kujutage oma tasu ette, sest seda ei saa teie mõistus kunagi kätte. 
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9 Ma ütlen teile veel kord: Valmistage end ette. Te ei tea, kas ma ei üllata teid sel aastal suurte 

paljastustega. Kuuenda pitseri valgus valgustab teid sel ajal ja on hea, kui te nüüd selle saladuse sisu 

selgeks saate. Ma selgitan neid õppetunde oma häälekandjate kaudu. 

10 Minu apostel Johannes kuulis ja kirjutas üles, mida ta nägi nägemustes, ilma neid mõistmata. Selle 

prohveti õnnistatud käsi jättis minu lubadused ja ilmutused allegooriliselt kirjeldatud. Ja praegusel ajal 

annan ma teile nende sõnade ja inspiratsioonide selgituse, sest ainult mina olen võimeline seda tegema. 

Aga selleks, et ma saaksin teile seda valgust edasi anda ja et te saaksite sellest sõnast aru, puhastage end, 

valvake ja palvetage. 
* Reeglina kutsutakse ─ isegi kõigepealt ─ palvetama. 

läbipääs ─ sageli tähelepanuta jäetud "Watch". Seda tuleb mõista mitmeti: Esiteks meenutab see Jeesuse palvet 

kolmele tema jüngrile sel raskel tunnil Getsemanis vahetult enne tema arreteerimist, et nad jääksid ärkvel (Mt 

26:36-46 jt). Samuti on kehtiv palve osaleda teiste inimeste saatuses ärkveloleva teadvusega heasoovlikul ja seega 

toetaval viisil, nagu seda tehakse ka eestpalves. Lisaks tähendab see ka vaimset ärkvelolekut, pidevat valmisolekut 

pöörata tähelepanu vaimu ja südametunnistuse sageli vaiksetele, nõrkadele impulssidele, teadvustada neid 

õigeaegselt ning mõelda, tunda ja tegutseda sisemise ligimesearmastuse ja halastuse impulssist lähtuvalt; mitte 

lasta end määrata egoistlikul, armastusteta intellektuaalsel mõtlemisel, mille otsused on kõrgemast vaimsest 

vaatepunktist vaadatuna valed, st kahjustavad hinge, mida tavaliselt tunnistatakse alles tagantjärele, kui tagajärjed 

muutuvad nähtavaks. Kontemplatsiooni või meditatsiooni kaudu saab harjutada ─ eriti sisemist, mentaalset ja ka 

emotsionaalset ─ rahulikkust ja tähelepanelikkust, nii et nii selle maailma kui ka tulevase maailma mõtted ja 

intuitsioonid koos nende mõjuga tunnetele ja tegudele saavad kohe teadvustatud ja kontrollitud. (Vt ka: Juhend 

146, 60) Selles valguses tuleks vaadelda ka osaliselt vastuolulisi uuringuid kirjutamise ja kujutiste mõju kohta 

erinevates meediakanalites, alates koomiksitest kuni televisiooni ja internetini, eriti laste ja noorte seas. Valvelolek 

tähendab tähelepanelikkust, mis tähendab ka vastuvõtlikkust nii keskkonna ja meie ligimese suhtes kui ka 

sisemises vaimses suhtluses, Jumala tahte tajumisel (südametunnistuse hääl/inspiratsioon). Selles kontekstis tuleks 

mainida ka unenägusid, mis tuuakse teadvusse mälu kaudu, ja nendega on võimalik isegi tavalise une ajal kaasas 

käia mingi ärkvelolekuga, d. 
s.t. ärgata, kui keha magab. Unenägude kui võimalike sügavamate arusaamade allika tähtsus ilmneb nii teistest 

õpetuse lõikudest (nt U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47) kui ka piiblitekstidest. Need sõltuvad ka hinge arengust ja 

vaimsest tõusust või hoiakust (U. 100, 30). 

11 Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei ole veel kuulnud kõrgemaid õpetusi, siis ainult seetõttu, et teil on 

puudu kõrgust ja puhtust. Tehke end heategevuse kaudu vääriliseks, et saada oma südamesse need 

leheküljed, mida Seitsme pitseri raamat sisaldab. 

12 Ma tulen oma laste juurde, et õpetada teile voorust, et teie vaim oleks tugev ja te suudaksite võita 

kiusatused, mis on teie liha kalduvused. Avage oma vaimsed silmad ja vaadake, kui palju asju mul on teie 

jaoks minu varakambris varuks. 

13 Ma töötan teie südameid oma Sõnaga, et te moodustaksite osa minu Püha Vaimu templist. 

14 Armsad inimesed: Meister annab teile õpetuse ja selle tähenduses on valgus, mis valgustab teie 

vaimu. 

15 Te tõstate end minu juurde oma palves, teades, et selle kaudu kuuleb teid teie Isa, kes annab teile 

jõudu ja aitab teil, nagu Siimon Küreene Siimon, kanda oma risti. 

16 Minu Sõnas leiate kilbi ja helendava relva, millega oma võitluses võitu saada. Ma valmistan teid 

ette, et teie hinge arengu ja teie vaimsete andide avanemise kaudu oleksite võimelised kiusatustele vastu 

seisma. 

17 Elage ärkvel, armsad inimesed, käituge nagu targad neitsid, kes on minu jüngritele antud 

tähendamissõnas Teisel ajastul. Olge nagu nemad, lambid põlevad, et te alati usuksite ja loodaksite 

minusse. Teie sees on pühamu, mille ma olen suure armastusega valmistanud selles Kolmandas Ajastikus. 

Te olete Minu Sõna hoidjad ja ma olen muutnud iga meele ja südame armastuse, vooruse ja tervendava 

palsamiga allikaks, mis voolab inimkonna seas nagu kristallselge vesi. 

18 Suur on sinu rõõm, Iisrael, sest sa oled näinud, et sa suutsid tuua lohutust kurbadele südamele ja et 

need, keda valu painab, tundsid end julgustatuna sinu sõnast, kui sa olid varustatud. Õndsad olete teie, kes 

te täidate oma ülesannet sel viisil. Jätkake võitlust, et tuua minu halastust inimestele. Ma tulen oma 

sõnaga, et julgustada teid selles võitluses. Ma õpetan teid ehitama ja taastama seda, mida inimkond on 

oma materialismiga aja jooksul hävitanud. Teie vaim tunneb aega, milles ta elab, ta õpib paremini ja 
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paremini vastu pidama katsumustele, mida ta oma teel kohtab, sest tema usk ja armastus minu Töö vastu 

on suur. 

19 Armsad lapsed, ma annan teile tasu teie võitluse lõpus. Praegu te ei tea, millal või kuidas see 

juhtub, kuid tõesti, Ma ütlen teile, et Minu Sõna saab teoks ja Ma olen pakkunud teile tõotuse maad, kus te 

saate kogeda õndsust, värskendust ja õnne. Te tunnete täielikult Minu rahu, sest siis on teie vaim võitnud 

võidu. 

20 Ma näitan teile veel kord teed, mida teie vaim peab käima; sellel on minu valgus, voorused ja 

vaimsed ideaalid, millega te peate oma teed käima. Ma olen praegu tulnud leegitseva mõõgaga - mitte 

selleks, et tappa vaimu, vaid selleks, et võidelda pimeduse vastu, mis on teie ümber levinud. 

21 Vaata, see on Minu Sõna vägi, mille Ma teile armastuse tegudes avaldan! Ma annan sellega 

tunnistust endast. Ma teen igas südames imesid, et muuta teid valguse lasteks, sest teie Isa on Valgus ja 

lõpmatu Tarkus. Igaühele annan ma oma sõna, mis on seadus. Kuid saage aru, et Ma ei sunni teid oma 

väega sellele kuuletuma ja näete Minu Sõnas nuhtlust, mis haavab teie südant. Kas te ei tea, et mina kui 

Isa ei taha oma lastele valu? Mõistke, et Ma puhastan teid oma õpetuse kaudu ja tervendan teid haavadest, 

mida te Minu ette toite; ja kui Minu sõna mõistab teile hetkeks kohut, siis sellepärast, et Ma olen täiuslik 

õiglane ja seega säästan teid valust, mida te iseendale tekitate, kui te unustate Minu seaduse täitmise. 

22 Ma tahan, et te oleksite vaimselt vabad. Kuid ärge langege liiderlikkusse, milleks keha teid 

stimuleerib, sest ma olen selle teile usaldanud, et see oleks vabatahtlik tööriist, mis toetab teie hinge 

ülespoole liikumisel. Kuid sellest on saanud selle ori, keda ta peaks valitsema. Ma õpetan teid oma sõnaga, 

et te ei laseks end oma kirgede tormist kaasa haarata ja oskaksite end kontrollida. 

23 Minu rahvas, armastage mind ja andke tunnistust minust igas oma teos. Harjutage voorusi ja 

levitage minu valgust. Ma panen selle voolama teie vaimusse ja toidan seda igavese elu leivaga; see toitub 

elu viljadest, see võtab vastu minu tarkust. See on minu sõna sisu. Te olete valmistanud teie südamed nagu 

puhta kruusi ja ma lasen oma Vere tilkhaaval sinna voolata. 

24 Minu rahvas, mõistke minu sõna allegoorilist tähendust ja värskendage end sellest. 

25 Teie materiaalsed silmad ei näe minu säravat nägu, kuid te mõistate mind sõna tõttu, mida teie 

vaim võtab vastu. Minu Sõna on vibratsioon, mis annab rütmi kõigele loodule, nii et kõik on täiuslikus 

harmoonias. Nii annab teie vaim järele minu Sõna väele, et te jõuaksite päästmise väravasse ja seejärel 

tõotatud maale. 

26 Siin on minu kohalolek! Vaadake minu Vaimu väge, mis on muutunud seaduseks teie sees, 

seaduseks, mis ütleb teile: "Armastage üksteist". Selle nähtamatu seadusega ühendan ma kõik oma lapsed. 

Ma lasen armastuse leegil leegitseda kõigist südamest, et kõik võiksid ühineda üheks ideaaliks. 

27 Teie Meister toob teile rahu ja päästmise sõnumi, mida olete nii kaua oodanud. Ainult mina üksi 

saan teid oma õpetusega aidata leida tee, mis viib teid vaimse kodu juurde. 

28 Te kuulete minu sõna inimhuuete kaudu. 

29 Mida on vaja, et astuda spiritualiseerumise teele? Kui teil on armastust, siis tõuseb te väga kõrgele, 

ja kui te usaldate mind, siis te ei komistata oma elus, ning teie sees olevad võimed tervendada, rääkida ja 

veenda hakkavad arenema, ja kõik see teenib teie vaimu arengut. 

30 Te kõik võite järgida minu jälgi, sest te kõik olete varustatud, et tõusta ja jõuda minuni. Kes ütles 

teile, et mõned saavad sinna ja teised mitte? 

31 Ma ei ole loonud eri hierarhiaga vaime; nad on kõik loodud ühtemoodi, ja teil kõigil on Minu 

Jumalik võidmine. Kuid täna ei ole te kõik nii puhtad, nagu te olite, kui teid loodi, ja seepärast ütlen ma 

teile, et te peate end puhastama. Sest ma tahan, et see, mis lähtub teie südamest, oleks puhas, et te 

kuuletuksite Minu innustustele, nii et teie töö oleks isetu ja teie õiglus peegelduks kõigis teie töödes. 

Egoism või kadedus ei ole kõrgendatud vaimu ilmingud. Kui te olete puhastanud oma südame, et teha 

valguse jaoks vaba ruumi, siis olete valmis minu tööd teatavaks tegema, ja alles siis saate te olla tõe 

edastajad, nägijad ja prohvetid. 

32 Minu universaalne kiir valgustab inimeste vaimu, puhastab ja ülendab neid, sest ma tahan, et te 

oleksite üle pelgalt inimlikust ja teeksite imesid, nagu ma olen teid õpetanud. 

33 Pidage meeles, et ma olen heatahtlik ja ei ole teie tegude üle kohut mõistnud. Ma annan teile oma 

abi, ma tulen appi neile, kes kannatavad, neile, kes on eksinud, ja ma ei mõista neid hukka, sest nad võivad 
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veel kahetseda ja vältida uusi kukkumisi. Ma ei ole kedagi paljastanud, ma olen ainult varustanud teie 

vaimu, et te tunneksite vastutust iga oma teo eest ja et te saaksite tõusta üles, heastades oma üleastumised, 

ja edaspidi ehitada kindlale pinnasele. 

34 Tervitage haigeid usu ja armastuse kaudu. Arendage oma võimeid, et te teaksite, kui palju armu 

olen teile valmistanud, ja te ei ütleks, et see, mida ma teilt palun, ületab teie võimeid. 

35 Soovige siiralt minu kohalolekut ja alustage täis jõudu, kuulutades armastust. Õpetage tõestusega 

ja näidake, et armastus võib haigele inimesele tervise taastada, sest see on kõige võimsam teadaolev ravim. 

36 Tõstke oma vaim üles ja mõelge miljonitele haigetele inimestele maailmas ning valage nende peale 

kogu oma palve palsam. 

37 Kristus ei ole surnud; ta elab igavesti, et anda hingedele elu ja ülestõusmist. Kui te olete tulnud 

minu juurde kannatades ja kui te siit kohtumispaigast lahkudes otsite oma valu ja ei leia seda enam, siis 

see on sellepärast, et te olete uurinud minu Sõna ja leidnud selles tervendavat palsamit, mis on taastanud 

teie tervise ja rahu. 

38 Ma olen tulnud sel ajal, et näidata teile oma Seadust, hoolimata inimeste uskmatusest. Need, keda 

ma olen valinud, et moodustada koos nendega minu apostliamet, on uskunud minu sõna kuuldes, ja nende 

usk on vankumatu. Kuid need, kes pärast Minu kuulmist on lahkunud ja kes eitavad, et see olen Mina, kes 

teeb ennast teatavaks, kannavad juba oma vaimus Minu armastuse seemet ja varem või hiljem pöörduvad 

nad Minu juurde tagasi. 

39 Kui teid peaks minu huvides valesti mõistma ja teid veenma, et te eksite - mida te vastaksite? 

40 Te ütlete mulle, et te järgite mind lõpuni, et te olete süüdanud oma südames armastuse valguse ja 

et te talute suurimaid katsumusi, et anda minust tunnistust; ja ma annan teile kindluse, sest suured tormid 

tõusevad, et kustutada teie usu valgust. 

41 Kui te osutate oma lihtsale ja ausale elule kui selle tõe tunnistajale ja lasete Vaimul autoriteediga 

rääkida, siis te kaitsete oma usku ja mind usutakse. Kõige tugevamad relvad teie vaenlaste võitmiseks on 

armastus, arukus ja õiglus. Austage oma kaasinimeste usku, kuid tehke nende vaimus kerge. Olge 

alandlikud ja ärge tehke üksteisele vaenlasi minu õpetuse tõttu. Kõik ütlevad, et nad järgivad minu käske 

ja teevad minu ees ebaväärikaid tegusid. Valmistage end ette ja ärge tegutsege oma kohustuse vastaselt. 

Teie kaudu räägin ma inimkonnaga, sest igaüks minu väljavalitutest on minu õpetuse suupill, hea tahte 

saadik. 

42 Kui te tahate, et teie kaasinimesed mind vastu võtaksid, siis kandke mind oma südame pühakojas. 

Ma jätan oma tõe raamatu maailmale lugemiseks avatuks. 

43 Ma tahan jätta teid vaimselt valmis enne 1950. aastat, ma tahan anda teile oma rahu, kui ma teid 

hüvasti jätan. Minu tahe on, et te omandate õiguse saada minu viimaseid korraldusi ja juhiseid. 

44 Pärast seda aastat, mil 144 000 minu armastuse tulega tähistatud inimest ühendatakse, ühed 

materiaalselt, teised vaimselt - nad on varustatud ja ükski inimjõud ei saa minu poolt antud vaimseid 

andeid ära võtta ega anda neile teisi andeid. 

45 Õndsad on need, kes on ennast kuni selle ajani spirituaalseks muutnud, kes on lasknud oma hingel 

areneda, järgides tõusuteed, sest nad on valmis teid ootavaks muutuste ajaks ja on piisavalt tugevad, et 

seista vastu sektidele ja religioossetele kogukondadele. 

46 Ma olen toonud teie tähelepanu alla oma õpetuse, mis on nagu minust lähtuv ergutav vool. Keegi 

ei suuda selle kulgu peatada. See on voolanud kõrgest mäest alla, et muuta janune maa viljakaks. 

47 Ma olen teiega ja te ei pea midagi kartma. Minu inspiratsioon voolab igavesti, ja igavesti võite end 

minust toita. Nagu see ingel, ütlen ma teile täna: au Jumalale vaimustatud inimese teadvuses ja rahu maa 

peal inimkonnale, kes püüab luua rahu maailmas. 

48 Armsad inimesed, ma valan teie sisse oma Sõna puhastavat tuld, et teil oleks jõudu, valgust ja elu. 

Ma saadan teile oma mõtted selle häälekandja kaudu, ilma et need saaksid selle kaudu läbides määrduda. 

Jumalikkus ei ole määrdunud, kui see avaldub inimese aju kaudu, isegi kui see ei ole spirituaalseks 

muudetud. 

49 Ma pean oma õpetusi sageli kordama, et "viimased", kes tulevad minu ette pidevalt, astuksid 

esimese sammu ja sellest hetkest, sellest esimesest õppetunnist, hakkaksid tundma selle ilmutuse olemust. 
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50 Teadke, et need, kes armastavad teineteist, saavad suhelda üle kõige suurema vahemaa; ma 

armastan sind ja sina armastad mind samamoodi. Vaimu jaoks ei ole takistusi; teie teekonnal läbi elu on 

teil palju võimalusi seda kogeda. Sa õpid mind armastama ja on hetki, mil sa tunned, et oled jõudnud 

tõelise armastuse juurde, mille olen määranud sinu südame valgustamiseks, et see annaks sulle jõudu sinu 

teekonnal läbi elu. 

51 Ma ei palu teil teha seda, mida te ei tea või mida te ei suuda teha. Kui ma seda teeksin, oleksin teie 

suhtes ebaõiglane. Kui keegi teab, millisele arengutasemele te olete jõudnud, siis see olen mina. Pange 

tähele, et Ma ei palu teil vestelda Minuga vaimult vaimule ilma eelneva ettevalmistuseta. Ma annan teile 

selle ettevalmistuse, kui ma suhtlen teiega häälekandjate kaudu, kelle aju kaudu ma saadan teile oma 

õpetusi. 

52 Õppige kuulama, oo jüngrid, sest kuulamine ei ole sama mis kuulmine. Kõik kuulevad, kuid väga 

vähesed oskavad kuulata, ja see on ainus viis, kuidas minu õpetuste tõde mõista. 

53 Teadke, et Meister võtab selle vaeva inimese ja tema Jumala vahelise vaimse lähenemise eest enda 

peale, kui ta saadab teile oma mõtteid, et need valgustaksid teid, kui nad alla paistavad. Väliselt on keel, 

mis tuleb saatjate huultelt, liiga lihtne, kuid selle tähendus on täiuslik nagu teie Isa, kes seda teile saadab. 

Selle teose kavandatud tähendus on väljaspool seda, mida te kujutate ette ja mõistate; kujutage seetõttu 

ette, et see on jumalik, suur ja igavene. See on rohkem kui lohutus väsinud inimestele, rohkem kui palsam 

haigetele. See on vaimu kõrgeim kingitus, mis annab teile Jumala armastamise õnne ja mis annab teile 

tõelise elu tundmise. 

54 Teadke, et see, kes mõistab ja tunneb ära midagi sellest, mis on reserveeritud neile, kes vaimselt 

tõusevad, ei saa enam oma vaimu eemale rebida sellest valgusest, mis talle ilmutati. Ükskõik, kas ta 

siseneb tundmatutesse maailmadesse või naaseb maa peale ikka ja jälle - see, mida ta kunagi sai jumaliku 

valgussädemena, tõuseb alati uuesti üles tema puhtast olemusest kui ettekujutus, kui jumalik inspiratsioon. 

Mõnikord elustub see nagu magus ärkamine või nagu taevane laul, mis ujutab südame üle rõõmuga, nagu 

igatsus naasta vaimsesse koju. See on see, mida minu õpetus tähendab nendele hingedele, kes sellesse ellu 

naasevad. Pealtnäha unustab vaim oma mineviku, kuid tegelikult ei kaota ta teadmisi minu õpetusest. 

55 Neile, kes kahtlevad selles, et see on Jumalik "Sõna", mis kõneleb teiega sel hetkel ja sellisel kujul, 

ütlen, et kui nad ei taha anda Mulle seda nime, kui nad ei taha omistada seda Sõna Jumalikule Meistrile, 

peaksid nad võtma ette selle õpetuse tähenduse ja minema iga selle mõtte põhja; kui nad kuuldu üle järele 

mõeldes jõuavad järeldusele, et see sisaldab valgust ja tõde inimkonna jaoks, peaksid nad seda kasutama 

oma sammude mõõdupuuks maa peal ja muutma sellega oma elu. 

56 Ma tean, et annan teile üle tõelise tarkuse; see, mida inimesed usuvad, ei muuda vähimatki Minu 

tõde. Kuid inimene peab olema kindel selles, mida ta usub, mida ta teab ja mida ta armastab. Ainult sel 

põhjusel alandan Ma end mõnikord oma ilmingutes inimkonna tasemele, et nad Mind ära tunneksid. 

57 Neile, keda Ma juba kutsun jüngriteks, pean ütlema, et neil on püha kohustus õpetada ja viia see 

Õpetus arusaamisele neid, keda Ma nimetan "väikesteks lasteks", sest nad ei mõista veel seda, mida nad 

näevad või kuulevad Minu õpetustes. Selleks, et olla Minu jüngrid, ei piisa ainult mõistmisest, nad peavad 

ka tundma. Sest on palju neid, kes, kuigi nad mõistavad piisavalt neid õpetusi, mis ma olen neile andnud 

oma Sõnas, ei suuda jõuda nende juurde, kes ei ole veel suutnud mõista jumalikku õpetust. Olge teadlik, et 

minu lapsed vajavad sageli teie selgitusi ja kogemusi. Harjutage end, et saaksite neid õpetada, ja te saate 

kogeda, kuidas usk avaneb neis ja kuidas Sõna kingitus areneb teie sees. Te peaksite süütama sügavat 

usku, millel on ka mõistus ja mõistmine. 
* Siinkohal tuleb meeles pidada, et varasematel aegadel ja ka tänapäeval olid ja on paljud seadused tundmatud. 

Teadmatuse ja eksimuste tõttu tekkis vastuolu usu ja teadmiste, religiooni ja teaduse vahel. See vastuolu on 

kõrvaldatud vaimuõpetusega, sest "pimeda" usu asemel võimaldab see usk, mis põhineb vaimsetel teadmistel ja 

arusaamadel ─ teadvustav usk ja seeläbi vaimse ja teispoolse reaalsuse suhtes laiendatud ja valgustatud teadus. 

58 Ei ole tõsi, et te kõik olete kõvasüdamlikud. Ma olen sageli näinud teid teiste pärast nutmas ja 

kogenud, kuidas teie südamed on lõhki rebitud võõraste valu tõttu. 

59 See ajastu avati Minu kiirte avaldumisega meeleorganite* kaudu, mis olid selleks valitud, sest nad 

kandsid seda missiooni endas. Ärge arvake, et nad on valitud nende puhtuse tõttu, sest kui see nii oleks, ei 

oleks ma leidnud ühtegi. 
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* "Häälekandjate" mõtlemis- ja kõnevõime. 

60 Rahustage end minu jumaliku tugevdusega ja tundke end turvaliselt, sest te olete minu juures. 

Homme, kui teie süda ärkab armastusele ja on elavdatud ligimesearmastuse tundest, tehke oma 

kaasinimestele lakkamatult seda, mida mina olen talle teinud. 

61 Tuletage meelde seda päeva, mis oli täis valgust ja rõõmu selle Töö jüngrite esimesel kogunemisel. 

See oli 1. septembril 1866, kui Eelija valgus valas inspiratsioonina välja neile, kes kogunesid Roque 

Rojase* ümber. 
* Selle esimese hääletaja ja volikirjaomaniku nimi hääldatakse "Roke Rochas" (šveitsi "ch"). 

62 Sel päeval pühitseti need, kellest saavad esimesed juhid ja esimesed häälekandjad. See oli 

inspiratsiooni, ilmutuste, lubaduste ja lepingute päev. 

63 Need jüngrid tundsid end vaimselt viiduna Siinai või Taabori mäele, nad mäletasid esimese ja teise 

ajastu suuri ilmutusi. Ja nad ei eksinud oma eelaimuses, sest Moosese, minu ja Eelija vaimne kohalolek oli 

nendega, täpselt nagu see oli olnud Tabori mäel selles vaimses nägemuses, mida mõned minu jüngrid 

nägid - ilmutus, mida inimesed nimetasid "Jeesuse ülestõusmiseks". 

64 Teile, kes te mind täna kuulete, ütlen tõtt, et Moosese vaimne kohalolek, minu ja Eelija kohalolek 

on teiega. Mida oli teise ajastu inimestel, mida teil ei ole? Teil on sama usk nagu neil, nagu ma ütlen teile, 

et teie seas on puudulikkus ja patt, nagu ka tol ajal. 

65 Siin on kolme sõnumitooja kohalolek: Moosese, Jeesuse ja Eelija - vaimne kohalolek, mis on 

inimsilmale nähtamatu ja tajutav ainult vaimse meelega. Seepärast ütlen ma teile: Valmistage end ette, et 

saaksite nautida valgust, mis praegu teie vaimule valatakse. 

66 Avage oma süda ja tundke selles Moosese kohalolekut. Muutuge tundlikuks ja kuulge tema 

vaimset häält, mis julgustab teid teekonda jätkama, nii nagu ta julgustas oma rahvast esimesel korral, kui 

nad läbisid kõrbe. 

67 Mooses ei ole tegevuseta Isa kambas, tema Vaim töötab lakkamatult ja paneb igas vaimus 

kuuldavale Seaduse hääle. Ta ütleb teile, et olge tõelised usulapsed, et te jõuaksite sellele vaimule tõotatud 

maale. 

68 Inimesed, hoidke oma südames kuuldud õppetundi, et te saaksite alati nautida minu vaimset 

kohalolekut, mis on teid kogu eluteel juhatanud. 

69 Palvetage, sest ma võtan teie mõtted vastu ja nii kaua, kui teie eestpalve jätkub, lasen ma oma 

õnnistusi inimkonna peale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 144 
1 Tõstke oma vaimu ja ületage materiaalsete lävede piirid, et ühendada end minu Jumaliku Vaimuga. 

2 Miks te tahate oma vaimu allutada maale ja seega jätta ta ilma vaimsetest rõõmudest? Ärge 

unustage, et ta kuulub teise maailma. 

3 Laske oma vaimul siseneda minu pühakotta, et ta saaks seal valgusega küllastuda ja olla seejärel 

teie sammude juhiks, peremeheks ja sisemiseks kohtunikuks. 

4 Need inimhulgad siin, kes kuulavad Minu Sõna, on sel ajal avanud oma vaimsed silmad valgusele, 

sest pole olnud ühtegi inimest, kes oleks kuulutanud nii puhtalt, tõeselt ja siiralt, nagu Ma olen teile 

andnud oma õpetust. Igal ajal on inimesed võltsinud Minu tõde ja varjanud Minu seadust inimkonna eest. 

5 Nüüd olen näinud, et õpetus, mida ma teile Teisel ajastul õpetasin, on varjatud, ebatäiuslik ja seda 

ei tõlgendata vastavalt teie tänasele vaimsele arengule, vaid vastavalt inimeste arusaamale sajandeid 

tagasi. Ometi olen ma tulnud teie juurde ja kui ma nägin teid näljasena, siis andsin teile "leiba" külluses, et 

te saaksite ennast küllastada ja seejärel seda edasi anda inimestele, kes veel tulevad. 

6 Pidage meeles, et teid ootab ees uus aeg, et minu sõna lõpeb ja et te jääte minu õpetusega üksi. Kui 

te siis oskate end ette valmistada, saate te minust rääkida. Aga kui te vaatamata oma teadmistele langete 

kiusatusse, kui te moonutate minu sõna või ei tõlgenda seda õigesti, siis ei ole minu õpetus teie huultel teie 

kaasinimestele toeks. 

7 Teil on veel aega palvetada ja valmistuda oma kohustuseks. Ärge oodake, et minu õiglus teid 

vaevaks, ärge oodake, et valu ja sõda teid nuhtleksid nagu teie vennasrahvad, kes kastavad põlde verega ja 

jätavad kodud viletsaks. Toetage oma rahvast oma palvetega ja ärge laske seda hävitada nagu 

Jeruusalemma. Kultiveerige oma töödega aeda, mille lilledeks on andestus, armastus, palve ja heategevus. 

See aed algab teie südames ja lõpeb teie vaimus. Pühendage mõned hetked päevas mõtisklusele, laske oma 

vaimul tõusta, et minu inspiratsioon jõuaks teieni. Vaadake, teil ei ole raamatuid käepärast, ja ainult selle 

inspiratsiooni abil saate te praegu valguse kätte. Pidage meeles, et tuleb hetk, mil te peate tunnistama minu 

tõde, ja et te peate siis kasutama raamatut, mis on teie südames. Õppige seda nähtamatut raamatut lugema, 

et teie meeled ei hägustuks. Sukelduge endasse, et teie vaimu hääl väljenduks teie huultel. 

8 Iga religioosne kogukond ja iga sekt valmistab end ette, sest ta ootab vastasseisu lähedust. Te 

seisate nende vahel, kuid siis olete varustatud, sest ma kasutan teie mõistust, et teha ennast teatavaks. 

9 Täna näen ma sind ikka veel nõrgana, sest kui sa said oma kaasinimeste tänutäheks oma armastuse 

tegude eest, siis sa nutsid vaikselt ja ütlesid mulle: "Kas see on see rist, mille sa minu õlgadele panid?". 

Sellele vastan teile teise küsimusega: kas te olete juba unustanud Jeesuse eeskuju inimeste seas? Kui 

maailm sind haavab, ära süüdista seda mulle, halasta, ma sulen su haava uuesti. 

10 Las inimesed peavad teid vaeseks; kui te olete alandlikud, teen ma teid vaimult suureks. Olge vait, 

kui saate, kuid töötage kõvasti. Andke minust tunnistust, sest ka mina annan teie kohta tunnistust. 

11 Kui teie vaim tunneb vajadust hõljuda, siis on see sellepärast, et on hetki, mil ta tunneb end selles 

maailmas võõras, kus ta tunneb end võõrana. Ta mõistab, et tema tõeline isamaa, tema kodu, asub 

kaugemal. 

12 Iisraeli kaksteist suguharu on üle kogu maailma laiali. Nad ühinevad oma missiooni täitmisel, 

kuigi nad on üksteisest kaugel. Nad otsivad lõpmatust, oodates minu uut ilmutust. Kuid ettekuulutused 

täituvad ja nad näevad valgust. Nende seas on suured vaimud, need, kellel on koolitatud mõistus, suure 

õilsusega süda ja tugev inspiratsioon. Paljud neist tulevad teie juurde ja te imestate nende kõrge vaimsuse 

üle - kuigi nad ei ole mind praegu veel kuulnud. Ärge laske neil üllatada oma väikese ettevalmistuse üle. 

13 Läheneb aeg, mil tekivad kogukonnad, mis üllatavad teid oma vaimsusega ja oma vaimsete annete 

avanemisega, ja mil ilmuvad prohvetid, sest minu Püha Vaimu valgus valgustab iga vaimu ja iga mõistuse, 

et näidata talle aega, milles ta elab, ja näidata igale oma missiooni. 

14 Selle rahva väravad avanevad varsti, et pakkuda varjupaika meestele ja naistele, kes tulevad 

välisriikidest. Nad kõik toovad endaga kaasa nälga, valu ja puudust ning teie seast leiavad nad soojust, 

leiba ja lohutust. Valmistage oma südamed ette, et neid armastusega vastu võtta. 

15 Kui paljud teist peavad minema välisriikidesse ja te peate siis sõltuma sellest, et nad teid 

vendadena vastu võtavad! 
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16 Kui ma sinust lahkun, siis moodustad sa ühe südame. 

17 Rääkige koos valguse vaimudega: "Au Jumalale kõrgel ja rahu maa peal heasoovlikele inimestele." 

Nii kõlab inglite ülistuslaul. 

18 Inimesed, tehke end valmis kuulama minu sõnu täieliku pühendumisega, siis mõistate, et on olnud 

armu, et olete taas kord näinud Meistri valgust. Minu inspiratsioon on saanud inimeste sõnaks ja otsib 

hingi, kes seda vajavad või janunevad valguse järele. Magus lohutus, mida teile kord lubati, tuleb selle 

alandliku ja õrna sõna sisus, mis püüab teid veenda. Selles on taevane lõhn ja see paneb südamed kiiremini 

lööma, nagu minu teise ajastu jüngrite südamed lööksid kiiremini viimase õhtusöömaaja õhtul. 

19 Tere tulemast minu õppetööle. Te tulete päästmislubaduse tõttu, te tulete Sõna tõttu, mis näitab 

teile tõelist elu. Võtke minust eeskuju, armastage oma risti, suudle oma elu risti, õnnistage oma Isa tahet. 

20 Ma ütlen teile, et armastage oma risti, sest kui te selle vastu mässate, kui te seda õlgadel kannate, 

siis rebib valu teie südamesse sügava haava. Ma tõesti armastan oma risti, inimesed, aga kas te teate, 

kuidas ma oma risti nimetan? Minu rist koosneb teist, inimesed, keda ma nii väga armastan. 

21 Sa ei tohi rinda pista rasketel rändamistel; iga uus valu on uus valgus sinu südames, iga katsumus 

paneb sinu olemusse kogemuste lilled võrsuma. Mõista: Kui valu tabab teid, siis sellepärast, et te vajate 

seda. Te peate ka mõistma, et kui rõõm võtab teid enda valdusesse, siis vajasite seda ka teie. 

22 Õndsad on need, kes varjavad oma kannatusi ja jagavad kõiki oma rõõme oma kaasinimestega, 

isegi kui need on väga väikesed. 

23 Õnnistatud on see, kes valu vastu võttes teab, et see täiustab teda ja viib ta tippu, sest ta on 

teadvustanud, et valu on inimese pärand ja see puhastab teda, et ta saaks tagasi pöörduda Isa juurde. 

24 Ma andsin inimesele kõik vajalikud vahendid, et ehitada nendega koos redelit armastuse tööde 

kaudu, mis viib ta minu juurde. Ma andsin talle päranduseks oma tarkuse ja armastuse. Aga kuna ta ei 

kasutanud neid andeid hästi ära, siis on valu hakanud seda tühimikku täitma. 

25 Häll on inimkonna algus, haud on lõpp, ja ma näen, et te kannatate rohkem kui rõõmustate oma 

eksistentsi perioodil, mis ühendab need kaks äärmuslikku hetke. Sa nutad, kui sa sünnid, niikaua kui sa 

elad ja lõpuks, kui sa sured. Mina, kes ma järgin teie samme, tahan ja pean teid päästma. Minu õpetus on 

hääl, mis kutsub teid üles leidma rahu teed. Minu seadus on alati olnud õigluse, armastuse ja rahu seadus. 

See on näidanud teile teed ja teinud selle teile äratuntavaks, et te saaksite end päästa. 

26 Kui paljud tänase aja inimesed kuulevad minu õpetuses sageli korduvat sõna "armastus", ütlevad 

nad endamisi: "Milline armastus on see, ma imestan, mida nad nii usinalt jutlustavad?". Minu järgijad 

peavad siis tegema töid, mis selgitavad ja selgitavad, mis on see armastus, mida ma olen teile õpetanud ja 

inspireerinud. Ka teisel ajastul küsisid inimesed minult, mis on selle armastuse olemus, millest Jeesus 

inimestele nii palju rääkis; ja kui Meister oli just istunud ühe roosipõõsa juurde, mille õied olid kuivanud 

ja kuivanud, silitas ta neid jutluse ajal käega ja need õied elustusid tema silituse mõjul ning kõik, kes teda 

ümbritsesid, olid sellisest imestusest tõeliselt liigutatud. Selline asi juhtub ka inimeste südames, kui nad 

oskavad üksteist armastada. Roosipõõsad hakkavad taas õitsema ja närbunud roosid ärkavad taas ellu. 

27 Kõik inimesed ei ole selle valguse saamisel ühel ja samal arvamusel, sest arenguperiood ei ole 

kõigil inimestel ühesugune. Mõned veedavad eluteel rohkem aega kui teised; teavad ka, et kõik inimesed 

on teadmiste ja ülespoole arenemise osas mahajäänud, sest nad on kõrvale kaldunud arenguteelt. 

28 Inimene on elanud kaua, kuid ta on saanud oma elust vähe kasu, ja seda seetõttu, et ta on pööranud 

kõige suuremat tähelepanu materiaalsetele rahuldustele ning on põlastanud armastuse ja õiglusega elamise 

kunsti. 

29 Ma toon maailmale uue õppetunni, mis on nagu jumalik vihm, mis äratab kuivanud südamed ja 

elustab seisvad või haiged hinged. 

30 Pidage meeles, et ma ütlesin teile: "Paluge ja teile antakse", ja sellepärast te tulete oma paljude 

palvetega. Aga nüüd ütlen ma teile, et õppige paluma ja saama: Paluge alandlikult ja võtke vastu 

alandlikkusega. 

31 Teie süda ütleb mulle: "Meister, kui tihti te arvate, et me oleme teid rumalate ja teadmatute 

taotlustega solvanud?" Aga ma ütlen teile, et te ei ole mind solvanud, kui te tegite seda teadmatusest. 

32 Teie teadmiste puudumise tõttu osutun taas kord teie seas Meistriks, ja nii ma siin olen, õpetades ja 

parandades oma õpilasi armastusega. 
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33 Te teete hästi, kui kiirustate minu kutsele, sest kõik saatused on rajatud minusse. Mitte maailm ei 

ole see, mis neid teile peale sunnib, ega ka mitte maa seadused, mis määravad teie saatuse. Ka teie 

tahtevabadusel on omad piirid, inimene ei ole sõltumatu. Mina olen ainus sõltumatu Üks, kelle Olemuses 

on kõik loodud. Ometi ütlen ma teile, et ma janun teie täiuslikkust. 

34 Miks ma näen, et te kõnnite masendunult läbi selle elu nagu läbikukkunud? Tõstke oma nägu üles, 

uskuge oma saatust, vaadake alati ettepoole, sest seal, horisondil, näete mind. 

35 Inimkond, tunnustage minu õpetust. Vaimsus, mida see annab, teeb minu hääle kuuldavaks 

üksinduse või valu hetkedel. See annab teile tundmatuid jõude katsumuse tundidel, ja kui maailma 

jutuajamine on teie meeled väsinud ja te tunnete kurbust oma südames, siis kuulete taevast kontserti 

lõpmatusest. Siis, kui te ärkate oma vaimustusest, küsite: "Millisest raamatust ma seda õppisin?" Aga ma 

ütlen teile: "Minu tarkuse ja armastuse raamatus". 

36 Kui see juhtub, siis on teil vaimude vaheline dialoog. Siis olete sisenenud Issanda templisse. 

37 Teie vaim peab hõljuma, et keha tugevdaks ja toetaks teid võitluses elu eest. Kui te tõesti 

usaldaksite mind, ei oleks teil vaja asjata koputada oma kaasinimeste ustele, kelle südamed on peaaegu 

alati abivalmiduse suhtes suletud. 

38 Minu õpetus sepistab teie vaimu. Töötage koos oma Isaga, kasvatage oma laste südant minu 

õpetuses. 

39 Täna olete te minu jüngrid, homme on nad teie lapsed. 

40 Mõelge neile, kes kaotavad oma isa, kui nad on veel lapsed. 

41 Mõelge neile, kes ei ole kunagi kogenud ema hellust. 

42 Ainult minu Seaduse tee suudab nende puudujäägid korvata ja viia nad pääste väravasse. Seepärast 

on minu märk hävitamatult sissepressitud kõigile teie eluteedele. 

43 Armsad inimesed, homme, kui kuuldub, et ma olen teiega olnud, tulevad paljud inimesed teid 

küsitlema. Kui sel ajal on elu teie kodudes puhas ja teie pühendumine Isale on selline, nagu Ma olen teid 

õpetanud, kas te siis ei arva, et see on parim vastus, mida te saate anda, ja parim tõend, et te olete kuulnud 

Minu sõna? 

44 Praegusel ajal, mil isegi õhk, maa ja vesi on inimeste kurjadest tegudest mürgitatud, kui vähe on 

neid, kes ei ole nakatunud kurjusest või pimedusest! 

45 Kes teie kaaslastest, kui nad satuvad vooruses ja rahus elava kogukonna juurde, suudab eitada, et 

Isa on neid õpetanud? Võõrandatud monarhid võivad tulla leinama oma kaotatud võimu, ja nad võivad 

taastada oma meelerahu selle rahva rinnal, kui nad mõistavad maiste edevuste võltsust. Siia tulevad 

vaimulikud sektidest ja religioossetest kogukondadest, kes, kui nad kogevad selle koguduse vaimsust ja 

selle siirust täis jumalateenistust, tunnevad oma südames oma südametunnistuse kohut, mis heidab neile 

ette nende eksimusi. 

46 See rahvas on Issanda oma, kes laseb oma hääle kõlada kõigi maade rahvaste üle ja vallutab neid 

tõe valgusega; ja kui ta on nad vallutanud, teeb ta nad selle perekonna osaks, sest kõik vaimud on Jumala 

rahva lapsed. 

47 Täna te teate, keda te kuulete ja valmistate oma vaimu ette, et võtta vastu seda Taevase leiba 

temas. Te valmistate oma vaimu ette, sest see, kes teid õpetab, ei ole inimlik õpetaja. Ta ei ole teadlane, 

filosoof, teadlane ega kuningas maa peal, kuid ometi on ta rohkem kui kõik need kokku. Teie ees on 

avatud raamat, mis õpetab teile tee täiuslikkuse poole. 

48 Minu jüngrid teavad seda kõike, kuid "viimased", kes just saabuvad, on üllatunud, et leiavad Mind 

keset seda materiaalset vaesust; ja siis on vaja neile öelda, et Ma ei oma midagi maa peal ja kui Ma elasin 

teie keskel, siis elasin alandlikkuses, sest nii õpetasin teid mõistma, et Minu Kuningriik ei ole sellest 

maailmast ja et see, mida Ma otsin, on inimsüdamed. Seda "krooni", mida te näete Minu peas, ei pannud 

Mina endale, vaid seda tegid inimesed, ja see oli tehtud okastest. 

49 Tulge minu juurde ja usaldage mulle oma igatsused, tunnistage oma nõrkused ja paluge minult 

jõudu. Siin ma olen teiega, ma ei eemaldu oma lastest ja ma järgnen teile, kuhu iganes te ka ei läheks, sest 

isegi kui te satute vanglasse, olen ma seal, et teid lohutada. Kui te lähete pikale teekonnale, on teil Minu 

seltskond. Kui sa haigestud, siis on sinu peas mina kui meditsiiniõde ja arst. Kui oled üksildane, panen 

sind tundma oma kohalolekut. 
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50 Tunne mind siin, kui ma kasvatan oma seemet. Ma olen teiega väsimatult rääkinud sellest ajast 

peale, kui Eelija teatas Roque Rojase suu kaudu uuest ajast. Paljud on hüljanud seemned ja töövahendid, 

kuid mina jätkan tööd oma põldudel. Aga kui mõned usuvad, et Ma suhtlen alati sel viisil, siis nad eksivad, 

sest aeg, mil te Mind sellisel kujul kuulete, on juba lühike. On vaja, et see ilmutus lõppeks, et te saaksite 

hakata end vaimseks muutma, et saaksite otseühendust luua minu Vaimuga ja et te saaksite näha oma 

Issandat oma vaimse tõusu pilves. 

51 Kas te ei ole veel mures selle sõna puudumise pärast? Kas te olete juba piisavalt kogunud endale ja 

oma kaasinimestele? Või arvate, et see töö lõpeb minu lahkumise päeval? 

52 Ma hävitan pühendumise vormid, rituaalid ja traditsioonid, et tulevastel aegadel saaksite piirduda 

seaduse täitmisega ja mitte tegutseda nii, nagu te tegite minevikus, kui pühendasite kogu oma entusiasmi 

traditsioonidele ja pidustustele ning jätsite seaduse kõrvale. 

53 Kas te ei tea, kui palju Moosese vaim nuttis pärast seda, kui ta nägi oma rahva, keda ta nii väga 

armastas, uskmatust ja nõrkust. Tema seemet kasteti hiljem Päästja verega. 

54 Kuidas ma leidsin need inimesed, kellele ma olin jätnud pärandi nende patriarhaatide nimel? 

Jagatud, jagatud kaheks kuningriigiks (Juudamaa ja Galilea), kes pidasid teineteist võõrasteks. Ma tulin, et 

ühendada neid, ja mitte ainult neid, vaid kõiki maailma rahvaid. Kõik, mida ma tõin, jätsin siia; maailmast 

võtsin kaasa ainult tänamatust ja valu. Ma jätsin maailmale oma Sõna kui igavese pärandi, samuti oma 

vere, mis valati viimase tilgani. Minu keha vajus maa sisse ja Minu vaimu valasin oma apostlite hulka. See 

oli minu testament. Pärast minu lahkumist tunnustasid inimesed mind. Minu seeme idanes ja levis teistesse 

rahvastesse. Minu tagakiusajad olid pärast seda minu sõdurid. Need, kes olid mind teotanud, õnnistasid 

mind hiljem. 

55 Rahvaste jaoks tähendas kristliku seemne õitsemine rahu ja moraali ajastut. Väärikus kandis vilja, 

eesmärk ja ideaal olid taevas. Hiljem tuli tagasi nõrkus, ainus näiline kinnipidamine minu õpetusest - 

täitmine, mis petab maailma pidulikkusega ja uhkete riituste abil, mis avaldavad inimestele muljet, kuid ei 

rahulda Isa ega tõsta vaimu. 

56 Kaos on naasnud, sest puudub voorus, ja kus puudub voorus, ei saa olla ka tõde. Selle põhjuseks ei 

ole see, et seadusel, mille Isa andis Moosesele, ei ole jõudu, ega ka see, et Jeesuse õpetus on kohaldatav 

ainult möödunud aegade suhtes. Mõlemad on oma vaimse sisu poolest igavesed seadused, kuid mõistke, et 

nad on nagu allikas, mille vett ei ole keegi sunnitud jooma, vaid et igaüks, kes läheneb sellele armastuse 

allikale, teeb seda omal vabal tahtel. 

57 Esimesel ajal andsin ma rahvale seaduse, et kõik suguharud võiksid elada ühtselt. Aga kui ma 

tulin, leidsin nad lõhestatuna, üksteise üle kohutades, Minu Seadust rüvetades ja ebajumalateenistusse 

langedes. 

58 Minu õpetus armastusest tuli hiljem, et ühendada kõik rahvad ühes seaduses. Kuid nüüd, kui ma 

tulen tagasi inimkonna juurde, näen neid taas kord jagunemas sektideks, usukogukondadeks, 

ideoloogiateks ja teooriateks. Igaüks neist praktiseerib oma usku vastavalt oma ideedele või oma 

kasulikkusele. Kõik väidavad, et armastavad ühte ja sama Jumalat, kuid nad on siiski eraldi. Aga ma ütlen 

teile: kes ei armasta oma kaasinimest, see ei armasta mind. On tõsi, et kõik hinged ei käi oma teed 

ühesuguse sammuga, sest nad on erineval arengutasemel; kuid milline inimene, kes tunneb Minu seadusi 

ja Minu õpetust, ei tea, et need sisaldavad vastastikust armastust kui oma olemuse tuuma? Paljud 

nimetavad end kristlasteks, kuid ma ütlen teile veel kord, et see, kellel puudub armastus, ei saa olla 

kristlane. 

59 Tõesti, Ma ütlen teile, et maailm ei tunne paljusid Minu õpetuse vaimseid õpetusi, sest selle 

asemel, et otsida Minu õpetuste tõlgendamist, et neid seejärel rakendada, on ta rahuldunud riituste ja 

traditsioonidega. See on põhjus, miks inimkonna seas on tekkinud suured hädad ja konfliktid, millele 

inimesed ei leia lahendust. 

60 Kas selle aja kaos oli midagi inimkonna jaoks ettenägematut? Ei, see teatati neile, et nad saaksid 

seda vältida. Ma andsin ilmutuse nendest aegadest oma jüngrile Johannesele, nii et kui te oleksite teadnud, 

kuidas seda tõlgendada, kui oleksite andnud sellele väärtust, selle asemel et seda ükskõikselt kõrvale 

panna, siis oleksite te teadnud, et see aeg kuulub Ilmutusraamatu kuuendasse pitserisse, oleksite valvanud 

ja palvetanud ja kaitsnud end suurte hädade eest. 
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61 Vaadake, kuidas Minu Sõna valmistab teid tulevasteks aegadeks ette. Seepärast ütlen teile, et 

kasutage seda. Sest see ilmutus möödub täpselt nii nagu Moosese puhul, kes käis läbi kõrbe ja ei jõudnud 

Kaananisse; täpselt nagu Jeesuse puhul, kes käis läbi maailma ja lõpetas oma elutee ristil. 

62 Ma valmistan teid ette selleks ajaks, mis järgneb selle ilmutuse lõpule. Igas kogunemiskohas peab 

siis olema raamat, mis sisaldab Minu Sõna, et te saaksite kokku tulla ja end selle lugemisega värskendada. 

63 Nii nagu ma valisin need, kes väljendavad Minu Sõna sel ajal, valin ma ka need, kes edastavad 

seda lugemise kaudu, kui Ma ei ilmuta end enam selles vormis. Kuid ma ütlen teile juba praegu, et lõpuks 

ei saa te üldse mingit seemet korjata, kui te rahuldute üksnes Minu õpetuste kuulamisega, ilma et 

kavatseksite neid ellu viia. Te peate mõistma, et minu õpetus ei ole selleks, et te kasutaksite seda 

harjumuste ja traditsioonide loomiseks, vaid peate seda pidama tõeliseks viisiks, kuidas täita oma vaimu 

kohustust, ja andma sellest tunnistust oma tegude kaudu. 

64 Pärast 1950. aastat süveneb minu rahvas selle õpetuse uurimisse, et teha olulisi järeldusi. 

65 Raamatud, mida "kuldsuled" praegu jumaliku diktaadi järgi loovad, saavad kõrgelt hinnatud nagu 

lõputu väärtusega juveelid. Sest iga kord, kui te neid oma kohtumistel avate, on neis sisalduv vaimuelamus 

nagu õhuhingamine taevast teie hingede ja kannatuste kohal. See raamat paljastab teile palju saladusi, mis 

on lukustatud Seitsme pitseri raamatusse. 

66 Te peaksite neid õpetusi uurima, ilma et hakkaksite nende üle arutlema, siis valgustab teid Püha 

Vaimu valgus, nii et saate anda õige seletuse sellele, mis teile varem tundus saladusena. 

67 Juba kogu selle ilmutuse ajal väljakuulutatud aasta on lähedal, et öelda teile hüvasti, ja minu 

tahtmine on anda teile üle kõik, mida mul on teile öelda. Ärge kaotage ühtegi minu õpetussõnu, mitte 

ühtegi selle silpi, sest ma annan teile praegu selle Uue Testamendi viimased sõnad, mille kaudu 

mõistetakse kahte eelnevat ja tulevast. 

68 Oma kuulutuse alguses ei selgitanud ma teile seitset pitserit, sest siis poleks te mind mõistnud. 

Kuid nüüd olen ma toonud valgust sellesse saladusesse, et te saaksite seda mõista ja vabaneda igasugusest 

teadmatusest, kahtlustest või eksimusest. 

69 Maailm hakkab lõpuks huvituma kõigist neist Jumalikest ilmutustest ja kuna ta saab teada teie 

tõlgendusest, otsib ta teid üles, et teid küsitleda. Kui see juhtub, kas te peidate end oma kaasinimeste eest? 

Teie, kes te olete alati saanud minu ilmutusi enne teisi - kas te eitate neid? 

70 Ärge magage, ärge muutuge kõhklevaks ega jagunevaks. Ärge laske inimestel leida teid hõivatud 

välismõtetega, sest siis näete kaasinimeste asemel, kes teid küsivad, vaenlasi, kes tulevad teid ründama, ja 

te ei saa olla kindel, et nad ei taha teid oma vaenulikkusega õpetada, mida tähendab minu seaduse täitmine 

ja tõe austamine. Siis sa küsid: "Issand, kas sa oled andnud oma õigust andva käe mu vaenlastele?" 

71 Ma olen öelnud teile, et te töötaksite enda kallal, nii et kuhu iganes te ka ei vaata, leiate ainult 

vennad ja õed. Ma tahan, et jumalik märk, mille ma olen teile pannud, oleks valgus, mis aitab teid ära 

tunda kui minu uusi jüngrid. 

72 Kui ilus on teie vaimul naasta Isa juurde ja näidata Talle oma täidetud ülesannet. Seda õnne on siin 

maailmas kogenud laps, kes on naasnud Isa majja pärast seda, kui ta on kuulekalt täitnud oma isa käsku. 

Milline rõõm valdab mõlema südant, kui nad embavad - isa teadmises, et talle on kuuletutud ja teda on 

austatud, ja laps, kes näeb, et isa kiidab ja võtab teda vastu. 

73 Kas teil on aimu, milline saab olema see püha selle vaimu jaoks, kes naaseb Taevase Isa koju? Mis 

on see suudlus, millega Isa võtab oma lapse vastu, ja nende olendite rõõm, kes selles kodus elavad? 

74 Ärge peatuge turvalisel teel, lähete edasi, inimesed, ja ärge pöörake silmi tagasi, kuni jõuate suure 

värava juurde, kus ma ootan teid, et teid vastu võtta. 

75 Olge innukad, õppige oma südames süüdata usu ja usalduse leek Minusse, et te oleksite alati nõus 

katsumustega, mida Ma teile saadan. 

76 Ma valgustan teid. Lugematud valguskiired laskuvad inimkonna peale, et tuua valgust sinna, kuhu 

te varem pimedust tekitanud olete. Ilmunud on uue ajastu koidik, mis kutsub kõiki üles ärkama ja minema 

tagasi Minu juurde. Ma kutsun teid, sest juba läheneb tund, mil ma pean oma seemne maast kokku 

korjama, nagu ma olen teile kuulutanud. 

77 Teie, mu kuulajad, olete näinud, kuidas minu Sõna on ilmutatud, olete näinud, kuidas mehed ja 

naised on selle mõjul lunastatud, olete näinud, kuidas need, kes olid surnud usus ja lootuses, on tagasi elus, 
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olete näinud, kuidas need, kes olid kehaliselt ja hingeliselt haiged, on tervenenud. Põhjus on selles, et ma 

olen naasnud teie juurde, et aidata teid ja muuta teie rändamine vähem kurvaks. Jälgige ja palvetage, et 

miski ei takistaks ega viivitaks teie Isa juurde jõudmist. Tulge armastuse ja ohverdamise teel, ja kui te 

tõstate oma vaimu Isa poole ja palute Minult jõudu, siis Ma kuulen teid ja tugevdan teid, kuni jõuate oma 

palverännaku lõppeesmärgini, kus Ma annan teile rahu. 

78 Saage aru kõigest, mida ma olen teile aja jooksul õpetanud. Tehke heastusi meeleldi; aga ma ütlen 

teile ka: õpetage oma kaasinimesi armastuse ja kannatlikkusega, millega ma olen teid õpetanud. 

79 Te olete mind otsinud erinevates religioossetes kogukondades ja sektides, mida inimkond on 

loonud, kuid ma tahan, et te loobuksite riitustest ja kustutaksite oma südamest kõik fanatismi jäljed. Tulge 

minu juurde vaimus, armastage mind siiralt, austage minu seadusi ja kuuletuge neile, ja sel moel pakute 

mulle tõelist kummardamist. 

80 Tulge minu juurde, te vaevatud, üksildased ja haiged inimesed. Teie, kes te patu ahelad kaasas 

tirite, te alandatud, õigluse järele näljased ja janused, olge minuga; minu juuresolekul kaovad paljud teie 

hädad ja te tunnete, et teie koorem on kergendatud. 

81 Kui te tahate omada vaimu hüvesid, annan ma need teile. Kui sa palud Minult maiseid hüvesid, et 

neid hästi kasutada, siis annan ma sulle ka need, sest su soov on üllas ja õiglane. Siis saate te headeks 

majapidajateks ja ma annan teile nende hüvede juurdekasvu, et te saaksite neid jagada oma 

kaasinimestega. 

82 Vaadake inimesi, kuidas nad on väsinud asjata võitlemisest, ilma et nad leiaksid oma eksistentsi 

mõtet. Nad näitavad mulle elu ilma ideaalideta, sest nad on eksinud vooruse teelt ja otsivad naudingut 

ainult seal, kus valitsevad ebaloomulikkus ja surm. Nad ei suutnud leida elurõõmu armastuses, 

abivalmiduses ja heatahtlikkuses. Nad ei ole kuulnud Isa palvet, kes neid nii väga armastab ja kes tahab 

ainult rahu ja päästet kõigile. 

83 Maailm, mis on jagunenud religioosseteks kogukondadeks ja sektideks, kutsub mind sel tunnil, 

sest ta peab mind puuduvaks või vähemalt kaugeks. Kuigi ma olen temaga koos, ei ole ta minu 

kohalolekut tundnud. Aga teile ütlen ma, et ükshaaval sisenete te Issanda tõkkepuu sisse ja seal olete kõik 

koos, kui olete minu õpetusest aru saanud. 

84 Kasvatage seda seemet ja minge edasi. Valgus juhatab teid ja teie järel tulevad suured 

rahvahulgad, kelle ma teile usaldan. 

85 Minge palve tiibadel, et levitada valgust oma kaasinimeste seas. Minge vanglatesse ja haiglatesse 

ja jätke oma mugavus sinna. 

86 Kui te olete väsinud, tulge Minu juurde, sest ma tugevdan teid. Ärge kartke, mina olen andestus, 

arm ja tõeline õiglus. 

87 Mina olen allikas, mis voolab ojadena välja põldudele seemnete ja tööliste sooviga. 

88 Maa on valmis, et inimesed kiirustaksid ja alustaksid oma osa tööst. 

89 Põld ootab teid; harida seda armastavalt ja siiralt, ja kui näete, et hea seeme hakkab vilja kandma, 

hävitage umbrohi, mis võiks selle arenemist segada. Hävitage kõik, mis on pärit mürgisest taimest, ja ärge 

muutuge tegevusetuks, sest siis ei saa te head saaki. 

90 Näita mulle põlde, kui kuldsed kõrvad särama hakkavad. Siis saate saaki korjata ja täita oma 

viljahoidlaid, et igale hingele määratud arv ei jääks oma eluteel nälga. 

91 Inimeste seas valitsevad ebajumalateenistused lükatakse tagasi kui valed. Õpetused, mida ma olen 

teile ilmutanud, on tõepärased ja neid hakatakse lõpuks tunnustama. 

92 Teadlane otsib põhjusi kõigele, mis on, ja kõigele, mis juhtub, ning loodab oma teadusega 

tõestada, et väljaspool loodust ei ole ühtegi põhimõtet ega tõde. Kuid ma pean neid ebaküpseteks, 

nõrkadeks ja teadmatuteks. 

93 Kui kaheteistkümneaastane Jeesus pidi vastu pidama rahvahulga küsimustele, pilkudele ja 

hinnangutele, ei olnud ta lugenud ühtegi raamatut. Ometi pidas ta õpetliku kõne, mis oli täis tarkust, sest 

selle lapse meelest paistis Kõigekõrgema valgus ja tema huultel õitses Jumala Sõna. Ma ütlen seda teile, 

sest ka teie saate seda teha, kui teil tuleb silmitsi seista ülekuulamiste ja katsumustega, millele te allute. 

Siis te veenate, sest te räägite Jumala õpetustest, millel on alati põhimõte, loogiline alus ja põhjendus. Ei 
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ole ühtegi imet, millel poleks loogilist ja loomulikku põhjust, miski ei toimu ilma põhjuseta. Ükski leht 

puul ei liigu ilma minu tahteta. 

94 Teilt küsitakse: "Arvestades, et Issanda majesteetlikkus on nii mõõtmatult suur - miks kasutab Ta 

kõige tähtsusetumat surelikku, et levitada oma tarkust?" 

95 Sellele peaksite vastama, et Jumala armastusel oma laste vastu ei ole piire ja et inimene ei suuda 

seda sageli mõista. 

96 Te peate olema alandlikud, sest kui teie Meister lahkus oma kuningriigist, et elada siin maa peal ja 

näidata end alandlikuna, siis peate te mind jäljendama nende ees, kes on teiega võrdsed. 

97 Kui oleks vaja, nagu Teisel ajastul, naasta mateeriasse, siis ma tuleksin, isegi kui ma teaksin, et 

pean läbima selle kannatuste tee, mis on valus nii kehale kui ka vaimule. Kuid nüüd tulen Ma vaimus ja te 

peate end varustama, et mõista Minu Jumalikku Tõde. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 145 
1 Vaata, Jumalik Vaim on taas teie keskel. 

2 Tulge minu juurde, armsad lapsed, puhake oma palverännakust mööda teid ja läbi kõrbete, sest 

mitte mina ei ole see, kes tuleb teie juurde, vaid teie olete tulnud minu juurde. 

3 Mina, teie Looja, näitan inimesele oma leebust, alandlikkust ja armastust kõigi oma laste vastu. 

Teisel ajastul saatsin ma oma "Sõna" teie keskele inimeseks saama ja ta nimetas end "Inimese Pojaks", et 

anda teile tunnistust minu alandlikkusest. 

4 Ma ilmutan end praegu loodu privilegeeritud olendi, inimese, kaudu, et te saaksite minu sõna 

kuulda oma vendade ja õdede meeleorgani kaudu. 

5 Kui kaugel sa arvad, et ma olen sinust, ja kui lähedal ma sulle tegelikult olen! 

6 Sinus võtan ma vastu kogu inimkonna, kes täna jätab hüvasti järjekordse aastaga, mille ma talle 

usaldasin. 

7 Te ei tea, kuidas ma ennast teile sel päeval näitan - kas Isa, Isanda, Meistri või Kohtunikuna. 

8 Ma üllatan teid ja tungin teie südame sisemusse. 

9 Tõesti, ma ütlen teile, et Jehoova, "Sõna" ja Püha Vaim on üks Jumal, ainus, kes on kõigi loodud 

asjade algus ja lõpp, kõige olemasoleva alfa ja oomega. Ma räägin teiega kui Isa ja õpetan teid kui 

Meister. Minu hellus laskub teie lihale ja vaimule. 

10 Maarja, teie universaalne Ema, elab minus ja ta annab oma palavalt armastatud olenditele kõige 

õrnemaid hellitusi. Ta on olnud teie südames, et jätta neisse oma rahu ja pühapaiga ettevalmistamine. 

Maarja valvab maailma üle ja laiutab oma tiivad selle üle nagu laane, et valvata seda poolusest pooluseni. 

11 Kogu loodult võtan vastu tänuavalduse, mis jõuab minuni tänutäheks. 

12 Minu läbitungiv pilk tunneb mehe ja naise südameid lapsepõlvest vanaduseni. Ma ilmun 

nähtamatult rahvaste seas, provintsides, erinevates kirikutes ja kehatute olendite seas, kes ikka veel elavad 

maa peal. Ja minu vaimne kohalolu paneb inimesed värisema, sest nad ei tea, mida tulevik inimkonnale 

toob. 

13 Nüüd ma puudutan inimest tema tahtevabaduses. Ta tahab teha oma tahtmist, kuid kõik toimub 

Minu tahte kohaselt. 

14 Areng mõjutab kõiki hingi, ja kuna nad arendavad voorusi ja intuitsiooni, jõuab see valgus ka 

neisse. 

15 Te mõistate, et maailmas ei ole rahu, et maailmas on nälg ja janu, häda ja viletsus. Aga ma küsin 

teilt: Miks? 

16 Kas õnnistuste rikkus, mille ma sellele maale asetasin, on kadunud? Kas universumi kord ja 

seadused on muutunud? Kas kuninglik täht ei anna enam valgust ja elu? Kas allikates ei ole enam vett, 

põldudel viljakust ja puudel vilja? Kas teie ajus ei ole teadmiste valgust ja teie südames ei ole tundeid? 

Kas su vaimus ei ole enam jõudu, nii et sa ei suuda enam oma nägu minu poole tõsta? Miks te siis käitute 

nagu vaenlased, kui te kõik olete minust välja tulnud? 

17 Jumalik Vaim nutab samuti, kuid nüüd ei langeta minu pisaraid maailma peale; ma annan talle 

andeks. Nad langevad minu jumaliku mantli peale. 

18 Võtke minult viljatera, see on armastuse, rahu ja hea tahte nisu. Kasvatage seda ja tehke sellest 

leiba, mis toidab teie hinge. 

19 Minu käes on mõõk, kuid see ei ole mõrvarelv: see on tõde. Kes tahab olla tõe sõdur, võtku see 

oma paremasse kätte, ja ta saab selle valgusega kõigis lahingutes võidukaks. 

20 Inimeste vaim liigub edasi, otsides õpetust, mida ma teile praegu annan. Juba hakkavad 

palverändurid saabuma. 

21 Te peate olema ärkvel, sest teadlased panevad teid proovile. Ärge olge nõrgad, sest te olete 

tähtsusetud, sest see, mis oli peidetud või mida ei lubatud mõista õpetlastel, kes pidasid end suurena, 

ilmutati alati alandlikele. 

22 Ühinege, et kui teid taga kiusatakse, avaneks Punane meri, et teid läbi lasta. Aga teie, inimesed, 

peate täitma minu armastuse seadust. Kas sa tahad minu andestust? Ka mina tahan, et te andestaksite oma 

kaasinimestele. 
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23 Te olete usaldanud oma surnud minu kätte, ja ma ütlen teile: teie surnud elavad minus. Te olete 

andnud mulle oma armastuse, kuid ma palun teil näidata seda halastuseks oma kaasinimestele. 

24 Inimkond, päikesekiired on juba lähenemas ja valgustavad teie maailma nägu, et öelda teile oma 

valgusega, et uus päev on teile koitmas kui väärtuslik aeg, et te saaksite selle jooksul oma edusamme teha 

ja saavutada tõelist rahu, nagu see on hea tahte inimestel õigus. 

25 Kuulge oma Isa, puhake mõneks hetkeks, te hulkuvate hingede rahvas. Õnnistatud on see, kes 

kuulab minu sõna, armastab seda ja usub sellesse, sest ta on Isa vääriline laps, sest ta hoiab hoolsalt minu 

seadusi ja õpetusi, et järgida neid armastuse tegude kaudu. 

26 Praegu kuulate te kõik tähelepanelikult minu sõnu, ükski mõttetu mõte ei häiri teie mõtlemist. 

Mõned kuulavad vaimustunult, teised süümepiinade tõttu, kolmandad aga ripuvad minu iga sõnavõtu 

küljes. 

27 Inimkond, mida sel hetkel esindab see kogudus siin, on möödunud aasta, mis oli nagu valuvari 

neile, kes nutsid, nagu sõbralik käsi neile, kes võtsid vastu selle soosingut - sekund teie vaimu igaviku 

jaoks. Aga aeg võtab oma aja, sest aeg olen mina, kes olen olnud ja olen igavesti koos kõigi oma lastega. 

28 Sel päeval on hetk, mil iga hing tunneb minu jumalikku kohalolekut oma vaimus, ja mida suuremat 

ülesannet ta endaga kaasas kannab, seda tugevam on hääl, mis temaga sisimas räägib. 

29 1945. aasta tõi endaga kaasa sõja viimased varjud. Sirp niitis maha tuhandeid eksistente ja 

tuhanded hinged pöördusid tagasi vaimsesse koju*. Teadus hämmastas maailma ja pani maa värisema oma 

hävitusrelvadega. Võitjad muutusid võitjate kohtunikeks ja hukkamõistjateks. Valu, viletsus ja nälg 

levisid, jättes endast maha lesed, orvud ja külma. Haigused rändavad rahvastelt rahvastele ja isegi 

loodusjõud lasevad oma õigluse ja nördimuse häält kuuldavaks teha nii palju kurja. Hävingu, surma ja 

hävingu rusuväli on jäljed, mille inimene, kes nimetab end tsiviliseerituks, on jätnud planeedile. See on 

saak, mida see inimkond mulle pakub. Aga ma küsin teilt: Kas see saak on väärt, et see minu 

viljahoidlatesse tulla? Kas teie kurjuse vili väärib seda, et teie Isa seda vastu võtaks? Tõesti, ma ütlen teile, 

see puu on kõike muud kui see, mida te oleksite võinud istutada, kui te oleksite järginud seda jumalikku 

käsku, mis ütleb teile, et armastage üksteist. 
* Hispaania "valle" tähendab sõna-sõnalt orgu ja sageli tähendab: väljaspool, (vaimses) maailmas, eluruumis, 

kodus(maal), kodus. 

30 Inimesed on oma naabrite suhtes karmid ja järeleandmatud, nagu nad olid Moosese ajal, kui oli 

tavaline komme vastata löögile vastulöögiga. Täna ütlen ma teile, et kui te mõistate õiglust nii, siis 

mõõdetakse teid sama mõõdupuuga, millega te mõõdate oma naabreid. 

31 Kuid ma annan teile andeks, ma õnnistan teid ja annan teile aega, et armastavalt kasvatada minu 

õpetuse õnnistatud seemet. Ma olen suur sõdalane. Kes kiirustab selle asja sõduriks? Ma teen sõda rahu 

abil. Ja ma hävitan kurja hea mõõgaga. 

32 Igaüks, kes oma elu vaiksetel tundidel otsustab järgida Mind headuse teel, on Minu sõdur, ja Ma 

annan talle mõõga kätte, et ta saaks võidelda ja võita. See mõõk on tõde, mille vastu ei ole vaenlast, kes 

suudaks selle valgusele vastu seista. 

33 See on rõõmupäev, armastatud Iisrael, sest Igavene on teiega, et õpetada teid armastama ja 

üksteisele andestama. Ma olen andnud teile oma õpetuse ja tulnud teie juurde täis rõõmu; kuid ma olen ka 

kannatanud, sest te unustate mind hetkeks. 

34 Võta vastu minu rahu. Ma õnnistan ja annan teile veel kord andeks. Teie südamed on heitnud end 

minu jalge ette ohvrina, põletusohvrina, hüüdena rahu ja andestuse järele kogu maailmale. Meistri õpetus 

on taas kord põlenud teie mõtetes ja vaimudes nagu valguse tõrvik. 

35 See on valguse ja pimeduse vahelise lahingu aeg, mis tabab maa rahvaid ettevalmistamata - see on 

külaskäikude ja lepituste aeg, puhastuse ja õigluse aeg. Ma näen kõiki rahvaid segaduses. Kõik sektid ja 

usukogukonnad on jagunenud. Kuid nüüd on aeg, mil ma taas kord panen teie ette Tõe Raamatu. 

36 Te ütlete, et uus aasta on tulemas, aga mina ütlen teile: Vaim ei allu ajale. See on aeg, mis allub 

igavikule ja Vaimule. 

37 Õnnistatud on see, kes on kuulnud minu sõna ja armastab seda, kes mõistab mu kuulutusi ja hoiab 

hoolikalt oma südames mälestust sellest, mida ta on näinud ja kuulnud. 
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38 Usklikud ja uskmatud kuulavad mind. Minu sõna kuulavad nii need, kes mind armastavad, kui ka 

need, kes mind teotavad. Ärgnenud ja magavad, hoolsad ja laisad, hingestatud ja materiaalsed, nad kõik 

kuulavad minu palvekodades, mis on Püha Vaimu tempel, tempel ilma materiaalsete altariteta, tempel ilma 

inimlike edevusteta. 

39 Kui kaua te olete tiirelnud, inimesed! Kui tihti olete te eksinud! Kui palju te olete otsinud! Kui 

palju asju sa oled uurinud! Te olete tõusnud väga kõrgele ja langenud kuristikku. 

40 Kuid siin on Jehoova, Igavene, Tundmatu, Unustatud, kes küsib rahvalt: Kas te olete nüüd 

väsinud? Kas te nüüd peatute patu teel? Kas te ei ole veel piisavalt pettunud? Kas sa tahad ikka veel olla 

suur selles maailmas? Kas te ei tea, et suurus peitub alandlikkuses? 

41 Mina olen Isa ja ma olen andja. Mina olen see, kes on alati öelnud inimesele: "Paluge ja teile 

antakse." Siin on minu käsi; selles on õigluse skeptik, kuldne viljapõll ja valguse mõõk. Võtke, mida 

tahate, ikka jääb tassi põhja kõige kibedam pärm. Kuid uus aasta tuleb ka rahu lubadusena. 

42 Kas te tahate, et taevariik tuleks teie juurde, nagu ma olen teile lubanud? Minu tahe on sinu! 

43 Ma annan teile, patune inimkond, andeks, sest ma olen armastav Isa. Võtke kuldne kõrs ja 

kasvatage seda nisu. Mitmekordistage seda sajakordselt ja värskendage oma vaimu oma saagis. See on 

armastuse, harmoonia, vendluse, rahu ja hea tahte nisu. Kandke seda endas! Küpseta sellest nisust oma 

igapäevane leib ja anna see oma vennale. See on andestuse, heategevuse ja sõpruse nisu. 

Kas te mõistate mind, inimesed? 

44 Ma tõmban sel päeval tuleviku eest loori ära ja valmistan teid ette. Vaadake, kuidas suured 

rahvahulgad ja -rongid seda rahvast otsivad, kuidas leegionid voogavad selle valguse järele. Palverändurid 

koputavad teie uksele. Ärkke, inimesed! Teadlane kiirustab teid uurima, teid küsitlema. 

45 Te olete austanud minu saladusi ja tunginud neisse ainult siis, kui ma teid kutsusin. Te tunnete 

mind nii kaugele, kui ma olen teile lubanud, ja te lähete mulle järk-järgult üha lähemale. 

46 Te kuulute sel ajal minu väljavalitute hulka. Mõned teist on kutsutud lapsepõlves, teised nooruses, 

mõned alles vanaduses, kuid igaühele on usaldatud ülesanne, võttes arvesse, kui kaua ta veel maa peal 

elab. 

47 Minu juurde ei tulnud ühtegi inimest, kes ei usaldanud mulle muret. Sulle tundus, et valu, millega 

sa saabusid, oli takistuseks sinu elus, kuid hiljem sa teadvustasid, et see oli vaid samm, mis tõi sind mulle 

lähemale. Siis õnnistasite te seda katsumust, mille kaudu pidi teie vaimule tulema veel palju rohkem 

rõõmu. 

48 Te teete hästi, kui õnnistate seda valu, mis tõi teid mulle lähemale, sest selle kaudu õppisite mind 

otsima ja minult paluma. Hiljem õppisid sa palvetama ja lõpuks täitma vaimset ülesannet, et praktiseerida 

minu õpetust armastusest ja halastusest oma vendade suhtes. 

49 Sellest ajast peale oled sa näinud, et sinu elus on sündinud ime, sest kuigi sa sööd sama leiba kui 

varem, ei maitse see sulle enam kibedalt, vaid magusalt ja meeldivalt; raskused, millega sa oma teel kokku 

puutusid ja mis panid sind teotama või kaotama usu, ei tee sind enam nõrgaks, sest sa ei pea neid enam 

ületamatuks, ja isegi sinu kehalised kannatused, mis sind varem alla ajasid, ei tee sind enam lootusetuks. 

50 See on usu jõud, see on spirituaalsuse ja uuenemise mõju. 

51 Minevikus läksid paljud vaimsed muljed sinust märkamatult mööda, sest sa otsisid ainult oma 

meelte rahuldust, ja meelte muljed kipuvad sageli hinge materiaalseks muutma. Nüüd hakkate avastama 

uut elu, hakkate avastama kogu teid ümbritseva olemust, ilu, tähendust ja tõde. 

52 Kui te kuulate minu õpetust, muutub teie mõtlemine heldemaks, te muudate oma vanu viise, kuidas 

mind kummardada, ja te parandate oma elu. Te olete juba lakanud palvetamast nii tungivalt, nagu te seda 

varem tegite, ja te olete õppinud palvetama ja tundma, mida te mulle palves ütlete. Nii et kui te ütlesite 

mulle: "Issand, sündigu mulle sinu tahe", siis oli põhjus selles, et te mõistsite oma sõnade tähendust ja 

valmistasite end selleks, et saada minult ainult seda, mida ma määran. Kuid kuulajate hulgas on alati ka 

"viimaseid", sest nendesse kohtumispaikadesse tulevad pidevalt uued südamed, kes ihkavad eluvett. Ma 

pean nendega rääkima teistmoodi, et nad mõistaksid Mind ja tunneksid end samal ajal mõistetuna. 

53 Pidage meeles, et ma võtsin igaühe teist samamoodi vastu, kui ta esimest korda siia tuli, et kuulda 

Minu sõna. Mõnele ma ei räägin vaimsest missioonist, sest nad ei mõistaks Mind, vaid ma räägin neile 

kannatuste koormast, mida nad elus kannavad ja mille raskuse all nad tunnevad end rõhutatuna ja 
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masendatuna. Õpetan neile, kuidas lahendada raskeid katsumusi, millega nad on kokku puutunud nii oma 

perekonnas kui ka väljaspool seda. Ma lohutan neid nende kannatustes, annan neile tervendavat palsamit, 

mis taastab nende tervise, julgustan neid ja täidan neid lootusega. 

54 Siis tunneb haige, et taeva pilk tunneb tema valu ja et see pilk on tema Isa pilk, kes vabastab ta 

kannatuste koormast, mida ta endaga kaasa kannab. Süda, mis ei ole maa peal tundnud õrnust, mõistmist 

ega head tahet, tunneb äkki, et teda ümbritseb minu Sõna kosimine. Ta armastab lõpmatu armastusega ja 

tunneb oma valu, mida ta nii kaua tagasi hoidis, ülevoolavana. 

55 Nii üksildane või vääriti mõistetud mees kui ka mees, kes on muutunud kirgede või pahede orjaks, 

nii hüljatud naine kui ka noor tüdruk, kes kardab eluga silmitsi seista, nii pereisa või -ema, kes toob kõik 

oma probleemid Minu ette, kui ka orb, kellel pole maailmas peavarju - Ma kuulen neid kõiki ja töötlen 

nende südameid Minu Sõna peene tisleriga. 

56 Ma tean, et kui ma tegelen kõigega, mis teda koormab, olgu see siis inimlik või materiaalne, 

tegelen ma tema hingega, sest sellega vabastan ta oma koormast, sest sellega valmistan talle ette tee, mida 

ta peab pärast seda käima, ja sest nii süütan temas usu lambi. 

57 Minu armastuse allikas voolab nendes hetkedes üle teie, andestab ja õnnistab teid. 

58 Ma võtan teid kõiki sel päeval vastu, et te kuulaksite Minu Sõna ja saaksite sellest värskendust. 

59 Kui nende rahvahulkade seas on silmakirjatsejaid ja variserid, kõrtsmikud, materiaalsete hüvede 

või isegi moraalsete hüvede, nagu au, või vaimsete hüvede, nagu usk ja rahu, röövijad, siis ma hellitan teid 

kõiki, nagu oleksite kõik laitmatu, sest mina olen teie Isa, kes januneb teie uuendamist ja teie armastust. 

60 Just kõige enam eksinud ja seadusest kõige kaugemal olevate inimeste puhul tõestan ma ikka ja 

jälle oma Sõna väge. Seepärast rääkisin teile sel ajal üksikasjalikult - õpetusega, mis on täis armastavat 

õiglust ja lõpmatult tarku õpetusi, et päästa teid kuristustest ja viia teid üles tippu. Sest kuristikud on täis 

pimedust ja seal ei saa te kunagi tõde teada. Teisalt on tipud säravad tarkuse, armastuse ja õigluse 

valgusest. 

61 Õigusemõistmine ja noomimine on mõeldud kangekaelsetele, rumalatele ja neile, kes jäävad 

kurjuse juurde. Aga ma tean, millal piisab ühest armastuse sõnast, et nad pöörduksid ümber. 

62 Seda kogudust puudutavad pidevalt need kaks asja. Armastusest piisab, et juhtida vaimselt* ja 

füüsiliselt kuulevaid inimesi, samas kui neile, kes ei ole armastusele vastuvõtlikud, on vaja valu, et tuua 

nad tagasi mõõdukuse ja korra juurde. 
* See, mida öeldi teises joonealuses märkuses punktis 143.7, kehtib analoogiliselt ka omadussõnade vaimne ja 

psüühiline kohta. Kuigi need kaks mõistet kattuvad sageli suures osas, hoiduti nii topeltnimetusest "vaimne-

vaimne" kui ka kaasaegsema "vaimse" asemel "psüühiline". 

63 Aeglaselt ja samm-sammult, kui neile ilmneb uuenemine, liiguvad nad nende hulgast, kes 

puhastavad end valu kaudu, nende hulka, kes tõstavad end vaimustumise kaudu. 

64 Te kõik kuulete mind ja te kõik vaikite. Teie südametunnistuse raamat on avatud teie vaimu, teie 

mõistuse ees. See näitab teile tõelist teed ja teeb teile äratuntavaks tee, mille olete vabatahtlikult valinud. 

Kuid sel hetkel on publiku vaim elavnenud, et kuulda isegi viimaseid minu sõnu. 

65 Siin, selle sõna ees, ei ole inimest, kes ei väriseks sisemiselt ja väliselt oma olemusest, st vaimus ja 

lihas. Kui ta mind siin kuulab, mõtleb ta elust, surmast, jumalikust õiglusest, igavikust, vaimsest elust, 

heast ja kurjast. 

66 Kui ta kuuleb minu häält, tunneb ta endas oma vaimu kohalolekut ja mäletab, kust ta tuli. 

67 Selle lühikese aja jooksul, mil ta mind kuulab, tunneb ta end kõigi oma naabritega ühel meelel ja 

tunneb neid oma olemuse sügavuses ära kui oma tõelisi vendi ja õdesid, kui vendi ja õdesid vaimses 

igavikus, kes on talle isegi lähemal kui need, kes on ainult liha järgi, sest see on vaid ajutiselt maa peal. 

68 Ei ole ühtegi meest ega naist, kes mind kuuldes ei tunneks end minu poolt ära. Seepärast ei julge 

keegi minu ees oma plekke varjata ega ilustada. Ja ma annan neile teada, kuid ilma kedagi avalikult 

paljastamata, sest ma olen kohtunik, kes kunagi ei paljasta. Ma ütlen teile, et ma paljastan teie seas 

abielurikkumisi, lapsemurdeid, vargusi, pahed ja nõrkused, mis on nagu pidalitõbi nende hingel, kes on 

pattu teinud. Kuid ma ei tõesta teile mitte ainult oma Sõna tõesust, näidates teile, et ma olen võimeline 

paljastama teie südame üleastumised. Samuti tahan tõestada teile oma õpetuste jõudu, andes teile relvad, 
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millega võita kurja ja kiusatusi, õpetades teile, kuidas saavutada uuendust, ja äratades teie olemuses soovi 

hea, kõrge ja puhta järele ning absoluutset vastumeelsust kõige alatu, vale ja hingele kahjuliku vastu. 

69 Teie, mehed ja naised, kellest ma kujundan oma uut rahvast, teie, armastatud rahvahulgad, kes te 

nutate vaikuses sel õnnistatud tunnil, puhake minuga, tundke, kuidas minu andestus laskub teie peale, 

puhastab teid teie vigadest ja vabastab teid teie koormatest, et te saaksite alustada uut elu. 

70 Olge rahulikud, Ma näen siirast meeleparandust neis, kes on saanud teadlikuks oma üleastumiste 

raskusest ja kes sel hetkel paluvad Mind rebenenud südamega, et Ma neile andeks annaksin; et Ma ei 

paneks neid maksma oma üleastumiste eest, mõõtes neid sama mõõdupuuga, millega nad on mõõtnud 

maailmas, ja kes lõpuks paluvad Mind, et Ma annaksin neile võimaluse tõestada oma meeleparandust 

Minule. Kuidas ma ei peaks tundma teda, kes nutab tõelise kahetsusega, ja kuidas ma võiksin keelduda 

talle sellest võimalusest, mida ta nii suure piinaga minult palub. Samamoodi tunnen ma ka neid, kes 

petavad end valeliku meeleparanduse abil, kuid mitte mind, sest ma näen teie kohalolekust kaugemale. 

Neid allutan katsumustele nii kaua, kui on vaja, et nad täielikult äratada oma südametunnistuse kutsele. 

71 Tunnetage nüüd kõik minu hellust, armastust ja rahu, sest te olete tulnud Meistri majas toimuvale 

vaimsele pidusöögile, ja on õige, et te kõik naudite oma Isa andestuse ja armastuse toitu. 

72 Minu armastuse mantel levib üle universumi. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 146 
1 Jüngrid, ma olen silitanud teie otsaesist ja hajutanud teie sügava mure, ja te olete tõstnud oma 

silmad minu poole ja öelnud mulle: "Kas sa oled siin olnud, Issand?" 

2 Te peate suunama oma tähelepanu Minu Sõnale, sest kui Mind tõeliselt kuulatakse, avan Ma oma 

varakambri ja valan oma tarkust oma jüngrite peale. Te küsite Minult: "Millest tuleneb teie nii suur 

kannatlikkus ja teie nii suur jumalik armastus?" Ja ma vastan teile: paljud teist on vanemad maa peal ja 

kõik te olete olnud lapsed. Milline isa on soovinud oma lapsele valu, isegi kui ta on saanud temalt kõige 

raskemat solvangut, kõige julmemat tänamatust? Selle isa südames on tehtud sügav haav, valu on teda 

läbistanud ja mõnikord on isegi viha hägustanud tema meelt, kuid selle lapse meeleparanduse sõnast või 

alandlikust teost on piisanud, et teda uuesti südamesse suruda. Kui te seda inimesena teete, siis miks te 

imestate, et ma armastan ja andestan teile täiuslikult? 

3 Ma lõin sind selleks, et sind armastada ja tunda end armastatuna. Sa vajad mind sama palju kui 

mina sind. Kes ütleb, et ma ei vaja teid, ei räägi tõtt. Kui see oleks nii, ei oleks ma teid loonud ega oleksin 

saanud inimeseks, et teid päästa selle ohvri kaudu, mis oli suur armastuse tõend; ma oleksin lasknud teil 

hukkuda. Kuid te peate mõistma, et kui te toidate end Minu armastusega, siis pakute sama ka oma Isale, 

sest Ma ütlen teile ikka ja jälle: "Ma janun, ma janun teie armastuse järele." 

4 Kuidas sa ei peaks olema Minust eemal ja kuidas ma ei peaks tundma sinu puudumist, sest sa oled 

osa Minu Vaimust? Kas te mõistate, miks ma palun teil uurida Minu Sõna ja isegi seda, kuidas ma olen 

tulnud? - Et te ei imestaks selle üle, et ma ilmutan end patuse keha kaudu. Teie patt ei saa olla takistuseks 

Minu armastusele. Ma tulin teid puhastama, et tuua teid Minule lähemale. Mõned on sellest aru saanud ja 

teised mitte. Seepärast on nende meeste ja naiste hulgast, kes on mind sel ajal kuulnud, nii neid, kes on 

valjusti kuulutanud, et ma olen inimeste juurde tagasi pöördunud, kui ka neid, kes on öelnud, et see on 

võimatu. 

5 Minu Kohalolu ei ole kunagi teie juurest eemaldunud. See on minu Sõna, mida ma valan teie 

peale, et täita oma lubadust. See on Minu armastus ja Minu valgus, mis kiirgab sellest Sõnast. Praegu 

õpetan Ma teid, kuid kui saabub 1950. aasta, mis Minu tahte kohaselt on määratud olema selle ilmutuse 

viimane, siis lõpetan Ma selle ilmutuse vormi, ilma et Minu Vaim teist lahku läheks. 

6 Ainult mõned südamed on selleks ajaks valmis. 

7 Kas ma ootasin Teisel ajastul, et maailm pöörduks ja alles siis lahkusin? Ma lahkusin keset 

mõnitamist, põlgust, julmust ja kahtlusi. Ma teadsin, et minu surm oli vajalik selleks, et maailm saaks ellu 

äratada. Sel ajal lahkun ma uuesti teie segaduse, ehmatuse ja kahtluse hetkedel. Kuid minu Sõna, mis on 

pärandatud inimkonnale armastuse testamendina, raputab maailma veel kord. 

8 Tuleb ideede, usutunnistuste, religioonide, doktriinide, filosoofiate, teooriate ja teaduste sõda ning 

minu nimi ja minu õpetus on igal huulel. Minu tagasituleku üle arutletakse ja mõistetakse kohut, mille 

järel tõusevad suured usklikud üles ja kuulutavad, et Kristus on taas kord inimeste seas. Sel ajal julgustan 

ma neid südameid lõpmatusest ja teen nende teedel imesid, et tugevdada nende usku. 

9 Täna tähistab inimkond seda päeva, mil mõned idast tulnud targad mehed tulid Petlemma sõime 

juurde, et kummardada jumalikku last. Täna küsivad mõned südamed minult: "Issand, kas on tõsi, et need 

vägevad ja targad isandad kummardusid sinu ees ja tunnustasid sinu jumalikkust?" 

10 Jah, mu lapsed, see oli teadus, võim ja rikkus, mis tuli ja põlvitas minu ees. 

11 Seal olid ka karjased, nende naised ja lapsed oma tagasihoidlike, tervete ja lihtsate kingitustega, 

millega nad võtsid vastu ja tervitasid maailma Päästjat ja Maarja kui taevase helluse sümboli. Nad 

esindasid alandlikkust, süütust, lihtsust. Kuid need, kelle käsutuses olid pärgamendirullides prohvetlikud 

ettekuulutused ja tõotused, mis rääkisid Messiast, magasid rahulikult, ilma et nad oleks isegi kahtlustanud, 

kes oli maailma tulnud. 

12 Te kahtlete mõnikord selles, mida minu apostlite poolt kirja pandud ajalugu teile räägib, sest minu 

elu ümbritsesid paljud valelegendid. Nüüd ma ütlen teile, et see, mida nad üles kirjutasid, oli tõde ja 

pealegi oli see teie päästmiseks absoluutselt vajalik. Seda kõike kinnitan ma nüüd, kuid see, mida inimeste 

kujutlusvõime on loonud, hävitatakse igaveseks Minu Sõna tõe poolt sel ajal. Tavalised inimesed on 
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tulnud Minu Sõna juurde ja toovad oma südamesse alandlikkuse ja tagasihoidlikkuse kingituse. Hiljem 

kummardavad teie teaduslik maailm, rikkad ja võimsad minu nähtamatu kohaloleku ees. 

13 Kuigi ma olen teiega kohtunud rohkem materiaalses vormis kui varasematel aegadel, võimaldab 

vaimu kaudu saavutatud areng inimkonnal mõista minu uut vaimset ilmingut. Ükskõik kui kaugel inimene 

ka arvab end olevat minu Jumalikkusest, vaata, ta on sellest vaid ühe sammu kaugusel. Mõned väidavad, 

et mind ei ole olemas. Kuid ärge laske end sellest vaimustuda. Need inimesed räägivad niimoodi, sest neil 

on minust ebareaalsed ettekujutused. Kui nad oma teaduses selles osas pettusid ja ma ei olnud seal, kus 

nad arvasid, et ma olen, siis nad eitasid mind. Aga kui suur on nende soov teada saada, kas ma tõesti olen 

olemas. 

14 Inimene ei ole veel ennast avastanud, ta peab ennast veel vaimselt ära tundma, et saada lahendus 

paljudele segastele mõistatustele ja vastus paljudele küsimustele. Nüüd on aeg, mil ta saab ja peaks ennast 

leidma, avastama ja tunnustama. Kui see juhtub - millise selgusega tunneb ta siis minu kohalolekut! 

15 Ma olen lubanud teil lühikeseks ajaks kontakti astuda teispoolsete olenditega, mida ma Teisel 

ajastul ei heaks kiitnud, sest te ei olnud selleks siis valmis, ei nemad ega teie. Selle ukse olen Ma praegusel 

ajal avanud, ja sellega teen Ma oma prohvetite kuulutused ja mõned Minu lubadused tõeks. 1866. aastal 

avanes see nähtamatu uks teile ja ka väljavalitute meeleorganile, et teha teatavaks sõnum, mille Valguse 

Vaimud toovad inimestele. Enne seda aastat tegid vaimud end teatavaks maa rahvaste ja rahvaste seas, mis 

olid minu tuleku ettemärgid. 

16 Te olete teinud suuri pingutusi teaduse vallas ja olete vaimses osas sügavalt maganud. Kuid ma 

olen tulnud õpetama teile jumalikku teadust, mille juureks on armastus ja millest lähtub halastus, tarkus ja 

vendlus. Teie teadus on toonud rahvaid üksteisele lähemale, on ületanud aja ja kauguse, on mõistmise vili. 

Mis on siis kummaline selles, et maailmad lähenevad üksteisele meele kaudu ja igavik saavutatakse selle 

kaudu? Igaüks, kellel on soov seda teed käia, riietage oma süda aukartusega, valvake, palvetage ja 

kuuletuge oma südametunnistuse üleskutsele. 

17 Ma olen teile öelnud, et teie kokkupuude vaimse maailmaga selles materiaalses ja käegakatsutavas 

vormis on lühike, sest 1950. aastal lõpeb see õppetund ja kogemus. Aga kui te seda õigesti kasutate, jätab 

see teile lugematuid vilju, sealhulgas selle, et valmistate end ette vaimuga suhtlemiseks, otseseks 

suhtlemiseks, ilma et vajaksite seda, mida ma ajutiselt teie mõtetele võimaldasin. Ainult armastus tõmbab 

teid siis teineteise poole. 

18 Ma õpetan teid sellisel kujul, et te ei langeksite segadusse teaduste, uue fanatismi või ebausu 

ohvriks. Seetõttu ei olnud teil Teisel ajastul lubatud teada selliseid õpetusi, mis on antud sellisel kujul, sest 

te ei oleks mõistnud nende vaimset sisu. Kristus on teile lubanud ja Eelija on seda praegusel ajal täitnud. 

Isegi pärast 1950. aastat jätkavad vaimsed olendid materiaalset ilmumist maailmas. See paneb paljud 

kahtlejad uskuma ja paljud vaimolendid ärkama. Aga see rahvas siin peaks olema kuulekad ja lubama, et 

selline ilming lõppeb koos nendega õigel ajal. Hiljem lähevad need jüngrid rahvaste juurde ja juurivad 

kindla käega välja kõik umbrohud, mis on inimeste seas üles kasvanud, nii et alles jääb vaid kogemuse 

valgus kui viljakas nisu. Pärast püha rüvetamist tulevad need, kes õpetavad austust selle vastu, mis on 

puhas. Ja siis, kui inimeste südames valitseb spiritualiseerumine, tunnevad nad, kuidas nende mõistus 

tõuseb teistesse maailmadesse, ja nad tunnevad, kuidas need sisenevad nende südamesse. Siis on inimesed 

saavutanud vaimse tõusu, mis võimaldab neil tunda taevariigi kohalolu oma südames. 

19 Armastuse sidemed, millega te olete maa peal ühendatud, muutuvad veelgi tihedamaks nendega, 

kes teiega vaimselt igavikus ühinevad. Nii moodustub universaalne perekond, milles ei ole enam mingeid 

erinevusi. 

20 Teie seas on olnud ka segaduses olevate olendite ilminguid, kes elavad pimeduses. Nad on tulnud 

läbi selle kingituse uste, mille ma olen teile usaldanud. Aga kes võiks pidada neid ilminguid kurjaks või 

hinnata seda minu õpetust ebaausaks? Kas te ei arva, et see anne ei teeni head mitte ainult inimeste seas, 

vaid ka nende seas, kelle hinged on pimedad? 

21 Igaüks, kes hindab neid õpetusi valeks, on Jeesuse teoseid Teises Ajastikus halvasti uurinud. 

Vaimne elu on sarnane materiaalse eluga, millel on samuti oma ristteed, külastused ja kiusatused, nagu ka 

sellel elul, mida te elate. Alati, kui avaneb uks, et teha head, tormavad abivajajad sinna, nagu see juhtus 
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Jeesusega teisel ajastul ja nagu see juhtub nendega, kes on selle kingituse saanud praegusel ajal. Just seal 

tahan ma näha teie halastust. 

22 Ma õnnistan teid, sest kui riivatud inimesed tulid teie juurde, siis te ei nimetanud neid kuradi poolt 

riivatud inimesteks, vaid nägite riivatud inimeses lepitavat kaasinimest ja neis, kes teda valitsevad, hädalisi 

vendi ja õdesid, kes teda segadusse ajavad. 

23 Tulevikus ei ole enam vaja, et need olendid kasutaksid reaalsuse mõistmiseks teie aju. Neile piisab 

sellest, kui nad võtavad teie mõtted vastu, et näha valgust. 

24 See on juba viimane periood, mil ma olen teiega sellisel kujul. Uskuge seda ja uskuge ka seda, et 

Ma ei tule siia maailma tagasi, et muuta Minu Sõna materiaalselt kuuldavaks, veel vähem, et saada 

inimeseks. 

25 Relvastuge, sest teile tulevad kuulujutud meestelt, kes väidavad, et ma olen tagasi tulnud, et 

Kristus on tulnud maa peale. Te jääte siis truuks ja koos 

Kindlus ütleb: "Issand on vaimus koos kõigi oma lastega." Kui te aga magate ja ei vaimusta end, siis te 

eitate, et Ma võtsin tagasi Oma sõna (mis on öeldud inimhäälte kaudu); ja kui te muutute jumalateotajateks 

ja sõnakuulmatuteks, siis te kutsute Inimeste hulgale Minu kiirte, öeldes neile: "Palugem Teda, kes andis 

meile oma sõna, et ta jätkaks meiega rääkimist. Pakume talle laule ja hümne, et ta meid kuulaks." Aga 

tõesti, ma ütlen teile: Minu kiir ei tule tagasi inimese mõistuseorganisse, sest ma ei toeta teie rumalust. 

Millised tagajärjed oleks sellel? - Et näilise valguse sõnad sind segadusse ajaksid! Kas teie süda ei taha 

seda? Siis valmistuge selleks katsumuseks, ja teie kuulekusele ja alandlikkusele paistab Minu 

inspiratsiooni valgus. 

26 Ma annan teile teada, et väga varsti valitseb segadus, kui nende kogukondade ühinemine üheks 

kogukonnaks ei toimu enne 1950. aastat, sest siis on neid, kes ütlevad, et Meister jätkab eneseteostust, ja 

siis häda sellele rahvale! Kas te ei ole seda ohtu veel arvestanud? See vendluse ja ühtsuse vaim ei ole veel 

sinus ärganud ja sa loodad, et just sündmused ühendavad sind. Aga kui te seda ootate, siis näete hoopis 

katku, segadust, sõdu ja loodusjõudude kohtumõistmist, kuni maailmas ei ole enam ühtegi rahupaika - ei 

maa pinnal ega selle sisemuses, ei merel ega taevas. 

27 Inimesed, ma alustasin oma Sõna sel päeval täis headust, kuid siis muutus see rangeks, sest on vaja 

teid hoiatada ohtude eest ja parandada teie eksimused õigeaegselt. Kuid ma lõpetan oma õpetussõna heade 

sõnadega. 

28 Jüngrid, ärge unustage, et sel päeval, mil inimesed tähistavad Kristuse sündi, olen Ma avanud teie 

silmad veelgi laiemaks, et te jõuaksite Minu juurde vaimse pühendumuse, alandlikkuse ja kuulekuse teel. 

29 Täna ei ole te, nagu tollased karjased, pakkunud mulle piima, mett ja leiba armastuse ja rõõmu 

kingitusena. Ka selle aja kuningad ja õpetlased ei too mulle suitsu, kulda ja mürri. Kõik sirutavad oma 

hinged minu poole, et ma saaksin neisse asetada armastuse ohvri. 

30 Sel hetkel tulen ma inimliku mõistmisorgani kaudu teie juurde oma Sõnas, et tervitada teid ja öelda 

teile, et ma olen andnud teile igaveseks oma andeksandmise. 

31 Ma ootan sinus uut seemet. Kuulake mind, et te saaksite valguse seemneks. 

32 Paljud teist tahavad surra, sest te olete väsinud ja ilma ideaalideta maa peal. On tõsi, et keha surm 

on hinge jaoks uus sünd, kuid see keha, mis teil on, teenib teie puhastamist. Palvetage ja vaadake ja te ei 

nõrgene. Ma olen sinus. Kui te ütlete, et Kristuse veri langes inimkonna peale, siis kas te arvate, et see on 

ainult sümbol või sümbol? Mida te arvaksite, kui ma ütleksin teile, et nii minu Veri kui ka minu Ihu 

tähistavad teile igaühele teist usaldatud missiooni täitmise teed? Ja kui minu Vaim voolab igasse teist üle - 

miks te ei tunnista ennast vendadena, vaid hoopis põlgate end? Kas te pole kunagi mõelnud, et mida 

iganes te teete oma kaasinimestele, seda teete ka mulle? 

33 Ärge jätkake Jeesuse inimliku päritolu otsimist, see ei avalda teile Minu Ihu täiuslikkust. Uurige 

suuri ilmutusi, mida ma teile siis ja nüüd andsin, ja te mõistate, mida ma teile praegu räägin. 

34 Ärge haarake maailma raamatute järele, mis, isegi kui need räägivad minust, ei ole kirjutatud 

jumaliku inspiratsiooni all. Pidage meeles, et see, mis tuleb inimmeelest, võib sisaldada vigu, kuid see, mis 

tuleb Taevast, ei saa teid eksitada. Hoidke minu ilmutusi suurema innuga kui te hoiaksite pärleid või 

teemante. 
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35 Inimesed väidavad oma raamatutes, et Jeesus oli koos eessantidega, et saada oma teadmisi. Kuid 

tal, kes teadis kõike ja oli olemas enne maailmade tekkimist, polnud inimestelt midagi õppida. Jumalik ei 

saanud inimeselt midagi õppida. Kus iganes ma olin, see oli selleks, et õpetada. Kas võib olla keegi maa 

peal targem kui Jumal? Kristus tuli Isalt, et tuua inimestele jumalikku tarkust. Kas teie Meister ei andnud 

teile selle tõestust, kui ta kaheteistkümneaastasena hämmastas tolleaegseid teolooge, filosoofe ja 

õigusõpetajaid? 

36 Mõned on omistanud Jeesusele kõigi inimeste nõrkused ja naudivad seda, et nad heidavad oma 

südames kantavat mustust inimesele, kes on jumalik ja veatu. Need ei tunne mind. Kui kõik looduse imed, 

mida te vaatlete, ei ole midagi muud kui jumaliku mõtte materiaalne kehastus - kas te ei arva, et Kristuse 

ihu oli teie Isa armastuse ülevale mõtte materialiseerumine? Nii et Kristus armastas teid ainult vaimuga, 

mitte lihaga. Minu tõde ei saa kunagi võltsida, sest see sisaldab absoluutset valgust ja piiramatut jõudu. 

37 Ma avaldan praegu nende lihtsate ja harimata meelte kaudu Jeesuse armastavat ja unustamatut 

kõla, mis ei tee haiget. 

38 Inimesed on julgenud hinnata ilma austuse ja armastuseta nende kõrgeimate olendite elu, kelle 

Jumal on inimestele saatnud, kasutades oma petlikkuse alusena Minu enda sõna. Kui ma nimetasin oma 

jüngrid ühel korral vendadeks, ei olnud see ainus kord ega olnud nad üksi need, keda ma nii kutsusin. 

Maarja kandis oma neitsilikus emakas Jeesuse ihu. Valitud Ema, kõige puhtam Ema, laitmatu liilia oli 

jumalikus olemas oleva emaliku õrnuse kehastus. Miks ei peaks Jeesus, kes nimetas end Jumala Pojaks, 

kutsuma inimesi vendadeks, sest ka nemad on Jumala lapsed? Millal saavutate lõpuks vajaliku 

vaimuküpsuse, mis võimaldab teil anda õige tähenduse tõlgenduse jumalikule ja inimlikule? Mõistke, et 

see on ainus viis teada saada, kus on vead ja kus paistab tõde. 

39 Inimesed ei saa teile minust rääkida rohkem tõtt kui mina, isegi kui ma annan teile neid õpetusi 

inimeste kaudu. Mõtle, et nad on vaimustuses, kui ma nende kaudu räägin. Minu Õpetust mõistetakse veel; 

selle olemust, mis on Seadus, kiidab inimkond. Enne seda hävitatakse umbrohuseeme. Aga millal te kõiki 

inimesi vendadeks nimetate? Millal sa näed neis oma Isa lapsi? Ainus tunnistus, mis võib teid minu sülle 

tuua, on see, et te olete suutnud olla Jumala lapsed ja oma ligimese vennad. 

40 Teie, kes te muretsete nii palju oma kodu pärast - miks te ei muretse sama palju selle kodu pärast, 

mida te peate oma vaimule igavikus valmistama? Teie, kes te panete oma kodus valgust põlema, et mitte 

olla pimeduses - miks te ei süüdata oma südame lampi, et mitte elada pimeduses? 

41 Kui olete selleks valmis, räägin ma üksikasjalikult ja selgelt kolmest "ajastust" ja seitsmest etapist 

või ajastust, et te neid kahte ei segi ajaks. 

42 Vaata, siin on minu ilmutuslik ja lihtne sõna. Mõistke seda ja laske sellel muutuda tegevuseks. 

43 See on armuhetk, mil minu Püha Vaimu valgus levib üle kogu maailma, valgus, mis on jumalik 

tarkus igale vaimsele olendile. Ja teie, kes te kuulete minu Sõna ja värskendate end Tõe Vaimu tarkusega, 

avastate selles kõiges minu õpetuste tähenduse, valmistage end tõeliselt ette, sest te peate õpetama 

paljudele minu Seadust. 

44 Minu seadus on õigluse ja armastuse tee, millele ma kutsun inimesi taas kord, et nad valitseksid 

perekondi ja rahvaid selle armastuse ja õiglusega, millest ma teile räägin. Kõigi loodud asjade päritolu ja 

lõpp põhineb sellel seadusel. Minu Tahe on, et kõik asjad elaksid harmoonias ja et te areneksite vaimselt 

selles looduses, nagu arenevad erinevad looduse kuningriigid, et te saavutaksite oma vaimu arengu. 

45 Inimene on moraalselt ja vaimselt seisma jäänud. Ta on loonud jumalateenistuse ja eluviisi, mida 

ta peab parimaks, ning on langenud rutiini, mis igavustab ja väsitab tema vaimu ning muudab ta 

fanaatiliseks riituste ja tseremooniate suhtes, mis petavad tema meeli. Mõelge teisest küljest sellele, 

milline on materiaalse looduse moodustavate kuningriikide arengutase. Tunnistage nende korda, 

harmooniat ja täiuslikkust. 

46 Te peate mõistma, et teie - vaimuga varustatud - olete Isa kõige armastatum teos loomisel, sest ta 

pani teie sisse vaimse olemuse, vaimsed omadused ja surematuse. 

47 Hinge jaoks ei ole surma, surma, nagu te seda mõistate, see tähendab, et ta lakkab olemast. Keha 

surm ei saa olla hinge surm või lõpp. Just siis avab ta oma silmad kõrgemale elule, samas kui tema 

kehaline kest sulgeb need maailma suhtes igaveseks. See on vaid üleminekuhetk teel, mis viib 

täiuslikkuseni. Kui te ei ole seda veel niimoodi mõistnud, siis selle põhjuseks on see, et te armastate seda 
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maailma ikka veel väga ja tunnete end sellega tihedalt seotud. Teid vaevab sellest kodust lahkumine, sest 

te peate ennast selles asuva omandiks; ja mõnel on ka ebamäärane ettekujutus minu jumalikust õiglusest 

ning ta kardab siseneda vaimsesse maailma*. 
* Hispaania "valle" tähendab sõna-sõnalt orgu ja sageli tähendab: väljaspool, (vaimses) maailmas, eluruumis, 

kodus(maal), kodus. 

48 Inimkond on seda maailma liiga palju armastanud - liiga palju, sest tema armastus oli ekslik. Kui 

paljud on sel põhjusel hukkunud! Kui palju hingesid on materialiseerunud samal põhjusel! 

49 Alles siis, kui olete tundnud surma jälgi lähedal, kui olete olnud raskelt haige, kui olete 

kannatanud, alles siis on teile meenunud, et te olete vaid ühe sammu kaugusel teispoolsusest, sellest 

õiglusest, mida te kardate ainult sellistel kriitilistel hetkedel; ja siis te annate Isa ees tõotuse ja vannute, et 

armastate, teenite ja kuuletute Temale siin maa peal. 

50 Valu puhastab teid, valu on meister, mis kujundab inimese südant nii, et ta saavutab vaimsuse. Et 

teie valu ei oleks viljatu, peab usu tõrvik teid valgustama, et teil oleks vaimne ülestõus ja kannatlikkus 

katsumustes. 

51 Te olete parim vili, mis on tulnud minust, universaalsest puust. Täitke alati minu armastuse 

seadust, et ma saaksin teid nautida. 

52 Kui sa tühjendad elus oma kaasinimeste tõttu karika kibedusega, siis anna neile sama karikas 

tagasi, kuid täis mett. Nii nagu tegi Kristus, kes oma rahva seas, keda ta nii väga armastas, ainult valu ja 

kibedust korjas, ja kes veel ristil rippudes, kui rahvahulk teda teotas ja talle sappi ja äädikat pakkus, avas 

oma külje kui armastuse allikas, et anda oma verd lastele ülestõusmise ja igavese elu veiniks. 

53 Teisel ajal läks Meister oma jüngritest paariks tunniks eemale ja kui ta tagasi tuli, märkas ta, et nad 

räägivad omavahel. Siis küsis ta neilt: "Mida te olete minu õpetusest õppinud?" Ja üks neist vastas: 

"Meister, kui te ei ole meiega, siis me uurime teie sõnu, kuid meil ei õnnestu neid alati mõista." Siis ütles 

Peremees neile: "Vaadake merd, vaadake, kui suur see on. Nii on ka Isa seadus. See on kõigi loodud 

asjade algus ja lõpp, kuid ma annan teile mõista seda nii palju, kui see on minu tahtmine." 

54 Inimkond kõnnib sellel kolmandal ajastul erinevatel radadel ja ei leia tõde. Ma saadan talle 

sõnumeid ja märke, kuid ta on pime. Loodusjõudude ja sõdade üleskutsed ei ole olnud piisavad, et 

tunnistada Kristuse tagasitulekut inimeste seas. 

55 Ma olen üks väheseid, kes õpetab Minu spirituaalsuse sõnumit, mida inimene saab teada sel ajal. 

Ja nende hulgast, kes on tulnud Mind kuulama, olen Ma valinud uued jüngrid, kellest saavad Minu Töö 

sõnumitoojad ja saadikud maailmas. 

56 Seepärast näete, kui väsimatult ja järjekindlalt ma õpetan oma õpetust, sest ma tahan teid tugevaks 

jätta. See sõna peab olema kuulda kogu maailmas. 

57 Kui te töötate siiralt ja armastusega, siis saavutate te töö, mis teeb teid minu kõrval vääriliseks, sest 

te olete teinud kuuma tööd, et istutada inimestesse moraali, armastust ja vaimulikkust. 

58 Ma teen, et inimesed võtaksid teie eeskuju kuulda ja tunnustaksid seda. Siis järgivad tulevased 

põlvkonnad teie samme vankumatult. 

59 Et saavutada rahu, täitke minu Seadust, siis on see teie vaimus, ja surmatund, mille kohta te ei tea, 

millal see saabub, tuleb teile vastu rahus. 

60 Vaata, et sa ei reostaks oma meelt ebapuhaste mõtetega. See on loominguline, ja kui te annate 

varjupaika halval ideel, siis see tõmbab teid madalamale tasemele ja teie hinge ümbritseb pimedus. 

61 Jälgige hoolikalt Minu Seadust, sest ma olen selle teie sisse pannud. Kas te teate, miks ma 

eemaldasin materjalisümbolid? Sest teie ise olete Isa armastuse sümbol. 

62 Olge sisemiselt valmis, kui te osalete mõnel minu õpetusel, ja kui te saate õppetundi, siis mõelge, 

kuidas seda kasutada, sest muidu jääb vaimne seeme teie südames viljatuks ja te ei ole mitte ainult jätnud 

kasutamata jumalikku seemet, vaid ka oma aega. 

63 Kogunege sisemiselt kokku, enne kui tulete mind kuulama, et te ei lahkuks minu 

kogunemiskohtadest samade nõrkustega, millega te siia tulite. Siis võite sisemise rahuloluga öelda, et olete 

teadnud, kuidas kasutada oma Meistri õpetusi. 

64 Kui te ei keskendu kuulates ja ei hoolitse, et rakendada minu õpetusi, siis ei saa te kunagi näha 

vilja, mida minu sõna võib teie seas toota. Aga kui te teisest küljest pingutate, et minu õpetusi ellu viia, 
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rakendate neid oma tegudes ja elate nende järgi, siis näete järk-järgult, kuidas te väljute oma vaimsest 

stagnatsioonist ja liigute edasi oma arenguteel - sellel teel, mis viib teie vaimu samm-sammult tõelise 

suursugususe poole. 

65 Minu Sõna räägib armastusest, ja see armastus peab väljenduma vendluse, ühtsuse, võrdsuse, 

harmoonia ja rahu rakendamises teie elus. Kuid selleks, et te saaksite end Minu Sõnale kuuletuma 

innustada, peate te kõigepealt uskuma Minu ilmutuse tõde. 

66 Kui te ei usu Mind praegu, kui Ma ilmutan end nende olendite meelte kaudu, mis juhtub siis, kui 

Ma räägin teile tulevaste ajastute suurte inspireeritud vaimude kaudu? 

67 Te kõik tahate ennast päästa. Te kõik tahate pääseda vaimu lepitusest ja te kõik unistate Taeva 

tundmaõppimisest. Kuid ma ütlen teile, et teie pingutused selle saavutamiseks on üsna väikesed ja et 

sageli, selle asemel, et otsida viise ja vahendeid, mis aitaksid teil seda saavutada, põgenete te samade eest. 

68 Te usute, et taevas on piirkond lõpmatuses ja et te võite sinna siseneda, kui te oma füüsilise surma 

tunnil siiralt kahetsete oma üleastumisi, sest te usute, et sel hetkel leiate andeksandmise ja teid juhatatakse 

minu poolt taevariiki. See on see, mida te usute. Mina seevastu ütlen teile, et taevas ei ole konkreetne koht, 

piirkond ega kodu. Hinge taevas on tema kõrge emotsionaalne maailm ja täiuslikkus, puhtuse seisund. 

Kellest siis sõltub, kas teid lubatakse taevasse - minust, kes ma olen teid alati kutsunud, või teist, kes te 

olete alati olnud kurdid? 

69 Ei piira enam lõpmatut, jumalikku. Kas te ei mõista, et taevas ei oleks enam lõpmatu, kui see oleks 

- nagu te usute - konkreetne kodu, piirkond või koht? Teil on aeg vaimsetest asjadest kõrgemalt mõelda, 

isegi kui teie kujutlusvõime ei suuda hõlmata kogu tegelikkust. Aga see peaks vähemalt lähenema sellele. 

70 Olge alati teadlikud, et vaim, mis saavutab headuse, tarkuse, puhtuse ja armastuse kõrged astmed, 

on kõrgemal ajast, valust ja kaugustest. See ei ole piiratud ühes kohas elamisega, vaid võib olla kõikjal ja 

leida ülimat naudingut, kui ta eksisteerib, tunneb, mõistab, armastab ja on armastatud kõikjal. 

71 See on vaimu taevas! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 147 
1 Ma võtan vastu oma rahva, teid, kes te tulete minu juurde minu Sõna headust soovides, et 

leevendada elu muresid. Ma annan teile hellust, mida minu Jumalik Süda hoiab, ja ma õnnistan teid. 

2 Nüüd on aeg, mil Ma annan oma Tõe Sõna sellisel kujul siinsel planeedil üle - see on valu org, 

milles teie, oo inimkond, kannatate. 

3 Üle teie raske unenäo ja viletsuse, mida te läbi elate, ilmub veel kord minu Seadus, mis tahab teid 

äratada, et valgustada maad, vastavalt minu Teisel ajastul antud lubadusele. 

4 On kirjutatud, et minu valgus hakkab maailmale särama, kõik hinged pöörduvad, lapsed ja vanad 

mehed hakkavad prohvetlikult kuulutama ning naised ja mehed saavad vaimseid nägemusi, kui inimesed 

on saavutanud suure kõlblusastme. 

5 Mõistke, et te olete juba nendel aegadel, kui Soodoma ja Gomorra patt on levinud, kui vanemad 

mõistavad lapsi valesti ja lapsed tõusevad vanemate vastu. Just siis valgustab minu valgus sind nagu 

lootuse ülendav tuletorn, nagu tuleviku särav päike. 

6 Ma lubasin teile, et minu kiir laskub alla ja minu jumalikud mõtted muutuvad sõnadeks, mis 

lohutavad ja tugevdavad teid teie kannatustes ja hüljatuses, kui te kolmekesi Isa nimel kokku tulete. Sest 

mina olen see jumalik "Sõna", kes armastas ja armastab inimkonda enne ja pärast ristisurma. 

7 Maailm on vapustatud, sest selle mõtlemine on haige ja inimesed oma hajameelsuses ei tea, kas 

Ma olen Meister või mitte. Ikka ja jälle on inimesed kaotanud tasakaalu õigluse ja tõe vahel; nad on 

pöördunud äärmustesse. Minevikus kummardasite Jumalat kõikvõimalikes materiaalsetes vormides, mis 

olid teie silme ees: tähtedes, elementides ja oma kätega tehtud ebajumalates. Tänapäeval tunneb inimene 

end suurepäraselt, ülendab oma isiksust ja häbeneb öelda "Jumal". Ta annab Temale teisi nimesid, et mitte 

ohustada oma ülbust, et mitte langeda oma ühiskondliku positsiooni pjedestaalilt. Sellepärast kutsutakse 

mind: Kosmiline Intelligents, Universumi Arhitekt. Aga ma olen õpetanud teid ütlema mulle: "Meie Isa", 

"Minu Isa", nagu ma teile teises ajastus õpetasin. Miks arvavad inimesed, et nad alandavad või 

vähendavad oma isiksust, kui nad kutsuvad mind "isaks"? 

8 Meister küsib teilt, armsad jüngrid: Mis on teie oma selles maailmas? - Kõik, mis teil on, on teile 

antud Isa poolt, et te saaksite seda kasutada, kui te maa peal kõnnite, nii kaua kui teie süda lööb. Kuna teie 

vaim pärineb Minu Jumalikkusest, kuna see on Taevase Isa hingamine, kuna see on Minu Vaimu aatomi 

kehastus, kuna ka teie keha on moodustatud Minu seaduste kohaselt ja Ma usaldasin selle teile oma vaimu 

vahendina, ei kuulu teile midagi, armsad lapsed. Kõik, mis on loodud, kuulub Isale ja Ta on teinud teid 

selle ajutisteks omanikeks. Pidage meeles, et teie materiaalne elu on vaid üks samm igavikus, see on 

valguskiir lõpmatuses, ja seetõttu peate olema tähelepanelik selle suhtes, mis on igavene, mis ei sure 

kunagi, ja see on vaim. 

9 Pidage meeles, et kõik selle maailma iludused on määratud kaduma, et teha ruumi teistele. Aga 

teie vaim elab igavesti ja näeb Isa kogu tema hiilguses - Isa, kelle emakast te tulite. Kõik, mis on loodud, 

peab naasma sinna, kust ta tuli. 

10 Jumala armastus on lõpmatu ja mida rohkem te seda vähendada tahate, seda suuremaks tõuseb see 

teie ette ja seda tungivamalt ilmutab ta end teie teel. Te olete tahtnud Teda humaniseerida, otsides Teda 

erinevates vormides, ja olete Teda kummardanud inimkätega tehtud kivist pühamu piirides. Aga ma ütlen 

teile: ärge otsige sellist väikest Jumalat. Otsige teda tema Püha Vaimu suuruses - ülendatud, jumalik, 

majesteetlik, kõige, mis oli, kõik, mis on ja kõik, mis saab olema, omanik. 

11 Kui te ikka veel mõtlete, kas on võimalik, et Natsaretlase Jeesuse valguskiir valgustab praegu seda 

patuse maailma oma sõna kaudu, siis see hääl küsib teilt: Millal siis arst tuleb, kui mitte siis, kui patsient 

on ohtlikult haige? Täna veeretab maailm oma sügavas valus, hinges on agoonia ja surmahäda. Seepärast 

on õige aeg, mille Isa on valinud, et valgustada ja tõsta hingi üles, et täita prohvetlikud ettekuulutused selle 

rahu ja armastuse sõnumi kaudu. 

12 Inimene on unustanud oma Looja ja tahtis elada ainult ainele. Täna tuleb Meister ja ütleb teile: 

Õppige kasutama oma vaimu võimeid, et maailma ja aatomite, lõpmatuse hiilguse ja selle, mis ei ole enam 

üldse tajutav, Issand oleks ka teie mõtete Issand, et ta võiks särada ja peegelduda teie valguskodus ning et 

valgus ümbritseks ja valgustaks teid nagu kõik tähed. 
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13 Ärge küsige enam, miks ma olen teiega. Las mu Jumalik Vaim väriseb armastusest kõigi olendite 

vastu. Tulge sellele vaimsele peolauale, mille Ma teile praegu pakun, lauale, kus Minu sõnade õrnus 

kutsub teid üles astuma kindla sammuga tõelise valguse teele. Kiirustage, mu lapsed, sest ma annan teile 

selle pärandi mõne hetke pärast. 

14 Ma kuulen sureva inimese kaebust ja ema kaebust leina ja hirmu hetkedel. Minu Vaim, kes on igal 

pool, nii inimese sees kui ka väljaspool, vastab neile: Ärge kartke, ma kuulen teie palvet, siin ma olen! 

15 Kolmanda ajastu armastatud jüngrid, kutsun teid üles särama koos Minuga, olema maailma valgus 

ja Minu kaastöölised selles jumalikus ülesandes, et harida seemnepõllu vaimsuse, kaastunde, halastuse ja 

armastusega, nagu Ma olen teid õpetanud. Kastke seda seemet kaastunde pisaratega, mida valate, kui 

tunnete oma ligimese valu, samuti meeleparanduse pisaratega. Nad rõõmustavad minu jumalikkust ja 

omavad sügava meeleparanduse ja usu ülevat jõudu. Ma ei palu teil seda teha oma soontes oleva verega, 

sest see ei ole minu jaoks väärtuslik. 

16 Inimene otsib mind oma pimeduses valedel radadel ja kui ta ei humaniseeri minu jumalikkust, siis 

jumalikustab ta oma inimlikkust. Seepärast ütleb minu hääl talle: "On aeg, et sa kuulaksid mind ja 

tunneksid mind oma südame sügavuses. Pidage meeles, et minu armastus on alati kohal teie raskustes ja 

rõõmudes. Aga kui su süda tahab mulle öelda: "Ma olen sind tundnud", siis sa vaigistad selle. Kui teie 

vaim tahab tõusta minu juurde, siis te hoiate seda tagasi oma maapealsuse raskete ahelatega. 

17 Ärge olge katsumustes meeleheitel. Kandke oma risti allaandmisega, nii nagu ma olen teid 

õpetanud seda kandma. Uskuge ja pidage meeles, et Mina ei jäta midagi märkamata ja et kõik, mis on 

olemas, on arvestatud, isegi viimane liivatera meres ja isegi kõige kaugem täht. Isegi minu sõnad 

mäejutluses loeti, haamrilöögid, mis läbistasid mu käed ja jalad, kui mind piinapuu külge naelutati; 

okastraadid, mida inimkond surus mu jumalikele templitele, ja minu viimased sõnad ristil. 

18 Ärge tundke end kunagi hüljatuna ja ärge võtke oma elu asjata, sest ka teie päevad on Isa poolt 

loetud. 

19 Unustage hetkeks oma kannatused ja olge armuline, kaastundlik ja armastav, et saaksite enda 

kaudu väljendada Isa väge ja armastust. 

20 Kui te olete tundnud end liiga väiksena, et Jumal saaks teiega tegeleda, siis ma ütlen teile: Te 

mõtlete nii oma isekuse tõttu, mis ei võimalda teil mõista oma Isa suurust. Tuletage meelde kõike seda, 

mida teie maapealsed vanemad teevad, et juhtida teie samme, kui te olete väikesed, ja kuidas nad 

valvavad, et teid kaitsta. Kuid kõigi maailma isade ja emade armastus on vaid nõrk peegeldus Jumala 

armastusest teie vastu. Mõistke, kui väga pidi teie Taevane Isa teid armastama, et tulla siia maailma ja 

kannatada, et õpetada teile tõelist teed ja anda teile igavene elu. Te olete kõige väärtuslikum olend, Tema 

loomingu üleliigne teos. Kuigi te olete aatomid, olete tema silmis suur. Sinus on tema kuningriik 

kehastunud ja universum on sümboliseeritud. Te võite enda sees avastada taeva ja helendava päikese, kuid 

te ei ole mõistnud, kuidas ennast tundma õppida, mistõttu ma ütlen teile täna: haarake minu sõna, laske 

mul valgustada oma sisemist taevast ja elada teie sees. Las minu teod õitsevad teie südames ja kannavad 

vilja, et teie Isa saaks ülistatud ja et ta täidaks oma jumalikku plaani kõigi hingede päästmiseks. 

21 Inimkond oma materialismis ütleb mulle: "Kas siis on kindel, et vaimu kuningriik on olemas?". 

Aga ma vastan teile: Oo uskmatud, te olete kolmanda ajastu Thomas. Kaastunne, kaastunne, õrnus, 

headus, suuremeelsus ei ole mateeria omadused, nagu ka armu anded, mida te endas peidus kannate. Kõik 

need tunded, mis on sissepressitud teie südamesse ja mõistusesse, kõik need võimed kuuluvad vaimule ja 

te ei tohi seda eitada. "Liha" on ainult piiratud vahend, kuid vaim ei ole: ta on suur, sest ta on Jumala 

aatom. 

22 Otsige Vaimu asukohta oma olemuse südames ja suurt tarkust armastuse hiilguses. 

23 Õppige minult, et te saaksite headeks külvajateks armastuse väljadel. Just ajal, mil inimesed ei 

armasta üksteist ja ei ole teadlikud tunnist, milles nad elavad, olen ma tulnud teie juurde, et täita oma 

lubadust. 

24 Ma õpetan teid uuesti ja äratan teie uinunud tunded ja võimed, et te saaksite panna kogu hea, mis 

teis on, minu jumaliku seaduse teenistusse. 

25 Minu kuulutuse lõpp on juba lähenemas, ja kuni selle ajani saavutate te minu õpetuse tõelise 

vaimustumise ja teadmise. 
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26 Neid ilminguid, mida te praegu kogete, te enam ei näe. Need on olnud vaid ettevalmistus minu 

otseseks vaimseks ühenduseks teiega. 

27 Kui teie vaim tõuseb minu juurde, tunnete te tõeliselt minu kohalolekut. 

28 On juba aeg, et minu töö oleks rohkem tuntud. Kuid teie arglikkus ei ole seda lubanud. Te kardate 

sageli rääkida. Kuid pärast 1950. aastat on minu töö tuntud ja arusaadav kogu maailmas. 

29 Oma töös õpetajana on mind selle aja jooksul toetanud vaimne maailm, mis on jätnud selle rahva 

seas eeskuju vendluse, ülesehitamise ja eneseteostuse kohta. Nüüd peate te tegema sama. 

30 Minu Sõna on võidelnud teie religioosse fanatismi vastu. Siis olen ma teid armastusega veennud, 

et teie vaim võib oma saavutatud arengus loobuda igast väliskultusest ja rituaalsest vormist. 

31 Ma tahtsin jätta teid vendadeks ja õdedeks, sest lahingu aeg läheneb ja ma tahan, et te saavutaksite 

kindla vaimu ja moraalse tugevuse. 

32 Pidage meeles, et te kohtate oma teel viletsuse ja valu kujutisi. Te kohtute elavate surnutega ja 

pimeduse poolt vallutatud inimestega. Te näete neid, kelle süda on kivistunud ja kes on langenud oma 

kirgede ohvriks. 

33 Ma ütlen teile juba praegu: Ärge kartke nende juurde minna. Kui teie keha kannatab haiguste all, 

mis on teile vastik või nakkav, ärge kartke nakkust ega hingehaigusi. Ärge unustage ega kahtle, et teid 

kaitseb minu arm, et ka see oleks järjekordne tunnistus uskmatutele. Otsige üles haigeid ja abivajajaid ning 

viige nad oma ülesehituse, nõuannete ja palvetega arstide arsti juurde. Kui te seda teete, siis annate teile 

need kingitused, mis ma teile usaldanud olen. 

34 Teil on veel palju endaga võidelda, et saavutada oma hinge avanemine ja areng. Te peate 

suurendama oma tahet teenida mind oma ligimeses. 

35 Ühendage oma uurimistulemused ja minu Sõna tõlgendamine, et teie Jumala kummardamine ja 

teie teod oleksid kõigile ühesugused. 

36 Kui inimesed pöörduvad teie poole ja küsivad, millel põhineb teie kujutlusmaailm, siis peaksite 

oma teoste, sõnade ja kirjutiste kaudu näitama neile seda jumaliku armastuse külge. 

37 See ülesanne on usaldatud Püha Vaimu jüngritele. Tehke tööd ja te näete oma pingutusi kroonitud 

olevat. 

38 Ma näen teie vaimus soovi tundma õppida kaugemat. Te ei ole enam rahul sellega, et elate ja 

tegelete sellega, mis kuulub siia maailma. Valu, pisarad, katsumused on teid pettunud, lahutanud teid 

materiaalsest ja pannud teid vaimse ülespoole liikumise teele. 

39 Tõuske palve tiibadel vaimu piirkondadesse, et saaksite seal küllastuda rahu ja valgusega. 

40 Andke Minu õpetustele nende tõeline tähendus, unustamata, et inimesed, keda Ma kasutan teiega 

rääkimiseks, on vaid Minu Tahte vahendid. 

41 Te olete tarkuse altari ees, mille valvuriteks ja vastutajateks ma teid määran. Vaadake, et seda ei 

rüvetataks, kuid hoiduge, et see ei muutuks pühitsetud, sest ma olen näinud paljusid, kes on nagu valged 

hauakambrid, mis väljastpoolt paistavad puhtad, kuid seestpoolt kannavad ainult mädanikku. 

42 Teie, kes te töötate minu põllul, kannate minu Sõna endaga kaasas nagu seemet, külvates ja 

hooldades seda, nagu ma olen teid õpetanud. Te olete minu teise ajastu jüngrite järgijad ja kuulutate minu 

evangeeliumi erinevates rahvastes. 

43 Kui palju pead sa vaeva nägema, et pehmendada kõva inimsüdant, ja kui palju pead sa vastu 

pidama katsumustele, et leida usku! Ainult usk ja püsivus minu õpetuses viib teid võidule. Kui te muutute 

nõrgaks, siis olete jätnud kasutamata selle võimaluse end päästa ja kannate oma vaimus valu, et olete 

allunud uskmatute mõjule. 

44 Te olete kuulekalt järginud kutset, mille ma teile tegin, et tulla minu juurde, ja te tulete siia 

(vaimselt) haigena, paljastatuna ja näljasena. Te olete mind otsinud, teadmata, mis on parim viis end oma 

Isa ees näidata. Aga ma ütlen teile: Tulge, mu lapsed, kui jüngrid, ja jääge minu juurde. 

45 Juba enne, kui te esitate oma palve, tean, mida te tahate Minult paluda, millest teil on puudus; aga 

ma annan teile ainult seda, mis on teile kasulik, sest te ise ei tea, mis on teile kasulik. Kui te usaldate Mind 

ja nõustute Minu tahtega, annan teile seda, millest teil puudus on, ja teie süda ütleb teile, et see, mida te 

saate, on see, mida te vajate, ning siis annate Mulle õiguse juhtida teie saatust. 
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46 Ma ei nõua teilt tasu oma heade tegude eest. Ma armastan sind ja täidan ainult oma kohustust 

isana. Kui maailm seevastu teeb teile teene, siis ei tee ta seda mitte selleks, et leevendada teie valu, vaid 

selleks, et äratada imetlust, et tõmmata endale kiitust, ja see alandav heategevus ei ole teenekas. Ma olen 

õpetanud teile armastuse märkamatut tegevust, kaastundlikke tegusid, mis austavad seda, kes neid teeb, ja 

seda, kes neid vastu võtab - neid tegusid, mis puudutavad ainult neid kahte südant ja mis püüavad 

rahustada ja lohutada ning mille ainus tunnistaja on minu Jumalikkus. 

47 Kõik, kes mind järgivad, peaksid otsima oma lootust pääsemisele ja tasu oma raskuste eest 

tulevases elus. Siis olete täis enesekindlust, olete kannatlikud katsumustes, nõus oma heastamisega ja 

veelgi enam, olete õnnelikud, sest suudate tasuda vanad võlad, heastada vead ja vabaneda rasketest 

rikkumistest. 

48 Sel hetkel tunnete te end ülestõusnuna, sest toitute minu sõnadest. Sul ei ole minu ees saladusi, 

kutsu mind oma südamesse, et ma saaksin teada kõike, mis selles on; ja ma jätan sellesse, nagu hääbuvasse 

lille, oma armastuse sõna, mis on elustav kaste. Nii nagu te olete end täna ette valmistanud, nii peate te 

alati tegema. Hoidke minu õpetusi oma mälus ja mõtestage neid ning siis tegutsege vastavalt. 

49 Ärge arvake, et teisi teenides alandate te iseennast ja et teie isiksus muutub nõrgemaks. Ma olen 

teile juba öelnud, et teile on parem anda kui saada, ja kui te annate osa oma (vaimsest) pärandist, siis 

kogute oma hingele tõeliselt väärtuslikke teoseid. See, mida ma olen teile andnud, ei ole ainult teie oma. 

Ma olen teinud teid usaldusisikuteks suure hulga vaimsete annete eest, et anda neid oma kaasinimestele. 

50 See hääl, mida te kuulete, on sama hääl, mida kuulsid esimesed maa elanikud, sama hääl, mida 

kuulis Iisraeli rahvas oma algusaegadel ja mis pani Moosese värisema. Kas te ei tunne seda ära selle 

olemuse järgi? 

51 Kui te olete valmis minuga vaimust vaimule suhtlema, siis täituvad need prohvetite sõnad, mis 

ütlesid: "Mehed ja naised astuvad vaimsesse ellu, mis on seni tundmatu, nende silmad vaatavad kaugemale 

maapealsest ja kõik muutub. Te olete nende seas, kes on kutsutud kogema uue ajastu algust, mis viib 

inimkonna selle tõelise eesmärgi saavutamiseni, milleks ta loodi. Sel ajal armastavad ja tunnevad Mind 

Minu lapsed ja nad armastavad üksteist. See on eesmärk, mida ma olen inimesele näidanud ja mille ta 

saavutab. Ma juba teatan teile sellest. 

52 Tulge praegusel ajastul Meistrite Meistri juurde, puhake oma maapealsest vaevast elupuu lehe all. 

Toitke end igavese elu leivaga ja kustutage oma janu kristallselge veega, mida ma valan ojadena teie 

vaimule. 

53 Ma võtan teid vastu, et anda teile oma soojust kui Isa, oma õpetust kui Meister ja tervendavat 

palsamit kui kõigi arstide arst. Te leiate Minust kõik ja teil ei ole põhjust kurta, sest Ma ei jäta teid maha. 

Nagu varas, lähenen ma su südamele varvastel ja värskendan end vaikselt, kui leian su valmis olevat. Kui 

te mõtlete Minu Tööle, õpetan Ma teie vaimu suhtlema Minu Jumalikkusega oma palves. Siis ma avaldan 

teile tõe ja annan teile kõik, mida te oma teel vajate. 

54 Teie ja ka inimkonna jaoks tulevad rasked ajad, suurte õnnetuste ajad, ja kui te ei ole selleks 

valmis, siis muutub teie usk ja usaldus sellesse, mida ma teile praegu räägin, nõrgaks. Tulevikus näete, 

kuidas Minu ettekuulutused täituvad. Pidage meeles, et ma ei peta teid. Ma julgustan teid teie heades 

kavatsustes ja ütlen teile: minge seda teed. Aga kui teile tuleb halb mõte, ütlen ma teile: Jääge sellest teest 

eemale. Tehke seda ja hoiduge sellest. Ma näitan teile parimat teed ja ütlen teile: sööge seda vilja ja 

keelduge teisest, sest see on hea ja teine mürgitab teid. 

55 Miks siis teie usk minu jumalikkusse ei sütti tugevamalt? Miks te ei lase end minu sõnadest 

juhinduda? Kas sa leiad selles kurjust ja halba juhatust enda jaoks? - Ei, ütlete mulle oma südames. Tõesti, 

see on teie vaim, mis räägib minuga, mis tunnistab mind, mis haarab end minu jõuga ja mis küllastab end 

minu tarkusega, sest ta teab hästi, kes on see, kes teda õpetab ja käsutab. 

56 Ma pöördun teie vaimu poole, see on see, keda ma olen kutsunud, sest minu hääl on vaimselt 

kuulda kogu universumis ja kutsub iga vaimu. Sest nüüd on aeg, mil te kõik peate meenutama vaimseid 

õpetusi, mis on inimese südames unustatud. 

57 Minu tahe on olnud valada Püha Vaimu valgust voogudesse, et maailm saaks täie selgusega ära 

tunda tee, mis viib selle inimkonna vaimseks muutumiseni, edasise tõusu ja edasiminekuni - tee, mida Ma 
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näitan kõigile, ilma igasuguste vahetegemiseta, tee, millel ei ole maiseid naudinguid ega materialismi, tee, 

millel ei ole alatuid kirgi, ei ole materiaalseid konflikte ja mis viib ainult jumalikku, vaimset eesmärki. 

58 Kuid kes on need, kes seda teed käivad? Need on need, kes tahavad vabaneda materialismist, need, 

kes tahavad käia vaimse kohustuse täitmise teed, need, kes tahavad olla minu teenija, minu kaaslane. Sest 

mul on maad, ja sinna pääsevad kõik, kes tahavad teenida inimesi, sest kui nad teenivad inimesi, siis 

teenivad nad mind. 

59 Mõistke Minu inspiratsiooni ja Minu jumalikku soovi, et te saaksite samm-sammult valmistuda ja 

olla võimelised vastu võtma seda, mida Ma tahan anda igale teie hulgast selles Kolmandas Ajastikus. Sest 

ma annan praegu suuri tellimusi, pärandan vaimudele nende pärandit ja mõjutan nende kehasid, et vaim ja 

mateeria saaksid koos tõusta oma missiooni täitmisel. 

60 Ma teen sinust kindluse maailma rahvaste seas. Teie kaudu saadan ma sõnumeid väsinud 

inimestele, ma peatan vallandunud loodusjõud. Ühe Minu teenija kaudu, kelle vaimus on Minu 

Jumalikkuse kolmnurkne sümbol ja kes tõuseb usuga oma palves, peatan ma inimkonda ümbritseva kaose. 

61 Ma jätkan teie ettevalmistamist ja annan teile valgust, et te õpiksite mõistma minu õpetust ja 

jõuaksite nii vähehaaval vaimse teadmise kõrgusele. Ma usaldan teile oma Sõna olemuse, minu tarkuse, et 

te saaksite homme minu Sõna suurteks tõlgendajateks. 

62 Ma kõrvaldan teie vead, teie teadmatuse, teie vaimse mahajäämuse. Ma annan teile uue võimaluse 

tulla Mulle lähemale teadmiste kaudu, veendumuste valguse kaudu, ja nii saate te siis kaitsta ennast ja 

Minu tööd. Minu seadust, mille ma olen teile andnud kolme aja jooksul, ei tohi te nüüd enam varjata. See 

seadus antakse rahvale kogu selle puhtuses, tões ja tarkuses, sest igaüks, kes täidab seda seadust, uueneb 

lühikese aja jooksul. (Uus) Iisraeli rahvas saab samade vahenditega varustatud ja saab olema rahvas, kes 

õpetab kõiki, kes on nende teel, et nad end puhastaksid. 

63 Armsad inimesed, Ma olen alati ilmutanud ennast oma väes, valguses ja tarkuses, ja kui inimesed 

ei ole Mind näinud sellisena, nagu Ma olen, siis sellepärast, et nad ei ole mõelnud Minu suurusele ega 

näinud seda. Nad on ainult segaduses, nende meeled on hägustunud ja nad ei suuda leida lahendust oma 

vastuolulistele ideedele. Kuid tuleb aeg, mil kõik tunnevad ja näevad mind - jumalikus, puhtas, 

nähtamatus, vaimulikus. 

64 Omandage teeneid tegude kaudu, mis tõstavad teid üles ja teevad teid minu ees vääriliseks, sest 

vastavalt teie ettevalmistusele lähete te Isa juurde. 

65 Seepärast ütlen ma teile, et valmistuge, sest te peate tulema Isa juurde ja ma ei taha, et te ilmuksite 

oma patu plekkidega. 

66 Ma annan teile armastuse relva. Selle relvaga suudate ületada kõik takistused, suudate kõrvaldada 

kõik vead, viha ja pahatahtlikkuse. Armastusega suudate te suuri tegusid korda saata. Võtke see relv, sest 

sellega juhin ma inimesi, see on relv, millega ma võitlen sel kolmandal ajastul, ja sellega teete oma 

kaasinimeste seas imetlusväärseid tegusid vastavalt Minu tahtele. 

67 Inimesed, kuulake mind ja järgige mind, eemaldage selle jõuga, mille ma olen teile andnud, kõik, 

mis on teie sammu vastu, siis saate te oma teekonna lõpus võitjaks, olge võitleja, kes võidab lahingus. Sest 

isegi kui te ei ole veel suures vastasseisus, siis homme kindlasti olete, ja siis, mõistes teile usaldatud 

missiooni ja olles täiesti teadlik oma vastutusest, te lähete teele ja raputate kõiki ärkvele, te annate edasi 

Minu õpetuse rõõmusõnumit, mis annab julgust inimeste südamesse, nii et nad tõusevad üles ja järgivad 

teid teie teel. 

68 Ma õpetan teid praegu, kuidas võidelda ja kuidas saavutada võitu, et te saaksite seda eeskuju oma 

kaaslastele tuua. 

69 Te olete puu varjava varju all, sööte kõige maitsvamat toitu, mida ükski inimene ei suuda teile 

pakkuda. Peremees aga võib seda teile anda, sest ma olen katnud laua ja valmistanud vilja, ja Eelija on teid 

kokku kogunud, et te saaksite täis, et teie vaim saaks värskendust ja toitu ja teie keha tugevneks. 

70 Ma olen taas tulnud suure sõdalasena, kes võitleb oma rahva päästmise eest. Ma olen ilmunud 

kõige sügavamasse pimedusse, et hajutada seda oma Püha Vaimu valgusega, et mu rahvas saaks mind 

näha kogu oma hiilguses, kogu oma väes. 

71 Ma olen teile juba Teisel ajastul rääkinud tähendamissõnade ja allegooria kaudu, ja nüüd on Minu 

tahtmine olnud muuta Minu Sõna tähendus maapealsemalt tajutavaks, et te kõik saaksite Mind mõista. 
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Sest ma olen teile öelnud, et sel ajal vaatab mind iga patune ja mittepatu silma. Nüüd kuulevad suured 

rahvahulgad minu Sõna, rõõmustavad minu imede üle ja nende meeled suudavad minu õpetusi täiuslikult 

mõista. Ma valgustan harimatute meelt, et nad saaksid minu Sõna mõista. Seepärast puhastan teid kõigest, 

mis võiks teid segadusse ajada, et te saaksite oma vaba ja minu valguse poolt koolitatud mõistusega teha 

minu Sõna olemuse enda omaks ja teha seda kõikjal teatavaks, nagu on minu tahe. 

72 Teadlased on oma doktriinihoonetega, vastavalt oma vabale tahtele, loonud palju viise, et juhtida 

oma vaimu minu poole. Kuid ma ütlen teile, et ma olen lubanud inimestele kõike seda, et nad - olles 

otsinud mind oma materialismis - võiksid peatuda ja mõtiskleda vaimse üle, sest nad on unustanud, et neil 

on vaim, mis on osa minu Vaimust. 

73 Ma võitlen segaduse ja eksimuse vastu, millele inimkond on allunud, kuna ta usaldab ja elab ainult 

ainele. Sellepärast olen Ma ilmunud kogu alandlikkusega sellesse Kolmandasse Ajastusse, et elada koos 

teiega - nüüd mitte enam füüsiliselt, vaid vaimselt, et te saaksite Minu sarnaseks ja ärataksite oma vaimu 

üha enam ja enam, ning tema anded, mis tal on, avaneksid temas ja avalduksid keha kaudu. Sest ma tahan, 

et mul oleks tugev rahvas, kellele ma usaldan kogu oma usalduse, kellele ma usaldan suured missioonid, 

suured ülesanded - rahvas, kes ei nõrgene esimesel katsumusel ega kohku sissetungija eest; kes suhtub 

vaenlasesse kui Issanda töös kogenematusse ja teadmatusse venda, nii et ta läheneb talle hirmuta ja õpetab 

teda piiramatu armastuse ja abivalmidusega, manitseb teda, juhendab teda ja räägib tema vaimule, tema 

südamele. 

74 Minu võitlus on suur, sest ma tahan näha rahvast, kes tunneb vastutust oma tegude eest, aktiivset 

rahvast, milles peegelduvad head teod, armastus, alandlikkus, oma jumalikkuse tunnustamine, arusaam 

kolmekuninga-mari vaimulikust tööst. Rahvas, kes võtab kätte ainult armastuse, halastuse ja valguse 

relvad. Nii tahan ma näha oma rahvast, nii tahan ma jätta nad varustatud ajaks pärast Minu kuulutuse 

lõpetamist inimmeele kaudu 1950. aastal - see on minu Jumalikkuse poolt määratud kuupäev; ja kuna 

minu Sõna ei saa tagasi võtta, siis lõpetan ma sel ajal oma kuulutuse inimmeele kaudu. 

75 Te ei tohi seda saatust eirata ega püüda hoida minu kiirt teie keskel ja minu vaimset maailma 

teiega koos. Sest häda, häda teile, kui te seda teete! Sest siis ei ole see minu vaim, see ei ole minu kiir, mis 

teid valgustab. Pärast 1950. aastat suhtlen Mina iseendaga kõigile, kes oskavad end vaimselt ette 

valmistada, kõigile, kes ennast vaimseks teevad, et nad saaksid minuga vaimust vaimuni suhelda. Sest siis 

saavad minu inspiratsiooni kõik, mitte ainult need, keda ma olen kutsunud jalgealusteks - ei, minu 

inspiratsiooni edastavad oma tõesuses ja olemuselt kõik, sest see on minu Tahe. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 148 
1 Jäta minu sõnad sügavalt sinu vaimusse, sest igaüks neist moodustab osa raamatust, mille ma 

praegu sinu ette panen ja mida sa saad uurida ja millega sa hiljem oma kaasinimesi õpetada. 

2 Teil ei ole veel kogu tarkust oma mõistuses ega kogu armu oma vaimus. Seepärast on vaja, et te 

saaksite minu juhiseid. Minu tee ei ole lilleline tee, vaid võitluse ja suurte katsumuste tee. Seepärast palun 

ma teil palvetada ja mediteerida, et te mõistaksite mind. 

3 Inimkond tunnustab minu apostlitena neid, kes neile alandlikult minu õpetust edasi annavad. Ma 

tahan õiglust ja õiglust kõigis teie tegudes, et teid austataks. Läheneb ideede sõda, mis puhkeb kõigis 

riikides. Igaüks teist peab olema sõdur, kuid selle asja kaitsmiseks peate kasutama armastuse, veenmise ja 

halastuse relvi. Paljud satuvad teie tunnistust kuuldes segadusse ja ütlevad, et Jumalik Meister ei saa 

rääkida inimestega. Kuid siis selgitate te minu õpetust armastusest saadud õpetuste abil. Minu valgus 

paistab teie peale ja ma räägin teie suu kaudu. 

4 Väga vähesed on need, kes võitlevad praegusel ajal vaimse ideaali eest, sest inimkond on kaotanud 

oma tundlikkuse ja unustanud oma kohustused oma Jumala ees. 

5 Ma näen lapsi ilma rõõmuta, ilma rahuta, kuidas nad täidavad oma meeled materiaalsete 

teadmistega ega ole midagi õppinud vaimsetest seadustest ja jõududest, ja nende kurb vaim palub, anub 

halastust, kuid tema palvet ei kuulda. Nende vanemad ei ole valmis neid juhendama. Naised on palunud 

Minult emaduse kingitust, mida Ma ei ole kõigile andnud, arvestamata nende vastutust, ja mis on 

tagajärjed? - Nad ei suutnud oma lapsi õpetada, nad ei kujundanud nende südant ega valgustanud nende 

vaimu, ja see ei suutnud areneda. 

6 Teie, kes te ehitate praegust maailma, peate läbima suuri raskusi, kuid teie pingutuste vilju 

lõikavad tulevased põlvkonnad. Jätke neile usu ja sügava veendumuse pärand, aidake neil tõusta oma 

armastuse tegude kaudu. 

7 Te olete kuulnud Meistri kutset, kes ootab teid veel kord, et anda teile oma sõna, mis on jumalik 

hellitus. Mitte ainult need, kes tulid esimesena, ei ole saanud seda armu, vaid ka need, kes tulid viimasena, 

on olnud väärilised saama seda õpetust, mis arendab inimkonna ettekujutust Jumalast. Ma olen teile 

öelnud, et olen alati teiega olnud, kuid tõesti, ma ütlen teile: Tänu "esimeste" ustavusele, kellele ma andsin 

oma esimesed juhised, olete te saanud armu kui "viimased". 

8 Minu tänane sõna on sama, mis varasematel aegadel, ainult avaldumisvorm on teistsugune. 

Homme ei räägi ma teiega enam sellisel kujul, nagu ma praegu teiega räägin. Rahvaste tavad muutuvad 

just selle arengu tõttu, kuid olge alati valmis võtma vastu sõnumeid, mida teie Issand teile saadab. Te kõik 

peaksite teadma, et ma olen alati teiega. 

9 Minu selle aja ilmingud on olnud ja on ka edaspidi kirikutes ja sektides arutelude põhjuseks. Kuid 

spiritism võidab, sest selle puhtus muudab Minu Töö suuruse käegakatsutavaks ja te annate oma eluviisiga 

tunnistust nendest õpetustest, mis on eeskujuks ja õppetunniks teie kaasinimestele. 

10 Mõnikord kordan Ma oma juhiseid, et need jääksid hävitamatult teie südamesse, ja te avastate neis 

Meistri jälje. 

11 See sõnum on mõeldud kõigile kogukondadele, mitte ainult neile, keda te nimetate spiritistideks. 

12 Selle töö põhiolemus saab olema alus, millel kõik seadused toetuvad, ja sel viisil saab maailm 

siseneda mõistmise, vendluse ja ülesehituse perioodi. Ainult armastuse relvadega on inimesed võimelised 

murdma barjääre, mis neid tänapäeval eraldavad. Ainult nende põhimõtete abil suudavad rahvaste 

valitsejad ühendada selle aja inimesi. Siis näeme, kuidas tugevad ulatavad oma abikäe nõrkadele ja 

viimased aitavad tugevaid end uuesti üles ehitada, olles mõlemad ühendatud üheks perekonnaks: Kristuse 

perekonnaks, mis teab oma saatust ja eesmärki, mis teda ootab - igavikku. 

13 Minu jüngrid ei ole minu õpetuse levitamisel üksi, minu vaimne vägi on samuti üle kogu maailma 

laiali, töötades inimeste mõtetes ja südametes, et edendada minu tööd inimeste seas. 

14 Teie silmad ei näe enam nende ettekuulutuste täitumist, kuid teile antakse võimalus näha 

ettevalmistatud põlde ja laiali pillatud seemneid, mis idanevad tulevaste põlvkondade vaimus. Nii läheb 

maailm oma teed, tunnustades Looja ülemvõimu, ilma kelle tahteta ei liigu isegi leht puu otsas. 
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15 Valmistuge, sest varsti elate läbi suurte vaimsete sündmuste aja. Siiani on see olnud vaid 

ettevalmistusetapp, kuid nüüd tuleb aeg astuda vastu maailmale, mis kangekaelselt hoiab kinni oma 

ideedest, arusaamadest, kultustest ja doktriinidest. 

16 Minge ja rääkige minu tööst, milles kõik, kes mind otsivad, leiavad mind. Ma ei soosi kedagi. 

Seepärast kuulutage, et Meister ootab kõiki oma lapsi, et keegi ei hiline minu ukse taha, sest kõigi 

päästmine peab olema lõpule viidud. 

17 Tõesti, ma ütlen teile, et maailm on teie vastu, ja selleks valmistan teid ette, et te oskaksite kaitsta 

oma usu asja armastuse ja halastuse relvadega. Ma ütlen teile, et te võidate, isegi kui teie võitu ei teata. 

Nüüd ei ole teie ohverdamine vereohver, kuid te kogete ikkagi laimu ja põlgust. Kuid Meister on seal, et 

teid kaitsta ja lohutada, sest ükski jünger ei jää maha. 

18 Te kannate sümboolselt kannatuste risti, mis tuletab teile alati meelde seda, mida Mina teie süü 

eest kandsin; ja isegi kui te ei kannata minu pärast märtrisurma, peate te siiski harjutama loobumist. 

19 Ma teen selle risti teile kergemaks, sest Jumaliku Abistajana aitan teil ronida oma elu mäele, kuni 

jõuate oma Issanda ette, täis teenet. 

20 Kuulake tähelepanelikult Minu sõna, sest see on toit, mis toidab teid. Ärge kurtke enam nälja või 

vaesuse üle, sest ma toetan teid ja annan teile jõudu. 

21 Kõiki neid, kes toovad oma väikese pärandi maa peal minu silme ette ja ootavad minult julgustavat 

sõna, lohutan ma sõnadega: Olge rahul sellega, mis teil praegu on, ja ärge püüdke ajaliste hüvede järele; 

püüdke igavese elu järele. Tehke tegusid, mis kestavad, ehitage usu ja armastuse vankumatule alusele ja 

teil on rahu maailmas. Ülejäänu annan ma teile peale selle, ja ükski mu laps ei hakka hukkuma. Kordan 

teile veel kord neid sõnu: "Linnud ei külva, ei saagi, ei koo ega koo, ja ometi ei ole neil puudus toidust ja 

peavarjust." 

22 Siiani olete minuga koos õppinud kui jüngrid, kuid tuleb päev, mil te lahkute siit maalt ja veate 

minu armastuse Sõna teistesse kohtadesse, ning seda tehes süüdate armastuse tule paljudes südametes, mis 

kutsuvad mind ja kes ootavad vaikselt minu tagasituleku tundi, et asuda tööle. Nad abistavad teid innukalt 

teie töös. Minge välja kui head külvajad. Võida mulle võimalikult palju südameid. Igaüks neist võetakse 

sinult vastu kui seemne. Patused, keda te olete pöördunud, füüsiliselt või vaimselt haiged, keda te olete 

ravinud, on teened, mis toovad teid mulle lähemale. 

23 Tooge minu sõna kui elu seemet, hoidke seda ja hoolitsege selle eest, et see õitseks teie vaimus ja 

selles, kes selle vastu võtab. Vaata selle üle ja nende üle, kes on saanud seemne, et su töö oleks õiglane. 

Mis saab seemnest, kui see idanemise või arengu ajal hüljatakse? 

24 Mõjutage oma palve kaudu südamed, mis on sinust kaugel. Andke kõik, mis on väljaspool teie 

otsest tegevusvaldkonda, vaimse maailma kätte, siis viivad need olendid teie töö lõpule ja kõik saab korda, 

harmooniat ja täitumist. 

25 Kõik teie teod ja missioonid saavad teatavaks teie kaasaegsetele ja neile, kes veel tulevad. Hoolitse 

seepärast selle eest, et sinu samme valgustaks minu õpetuse valgus. 

26 Valitud vaimud on üle kogu maailma laiali ja ma olen näinud neis hirmu minu seaduste rikkumise 

pärast. Nad tahavad töötada selle nimel, et maa oleks täis kuulekaid olendeid, kes austavad mind, ülistavad 

mind ja ühinevad minuga vaimselt. Ma panen nad pidevalt kuulma oma häält, ma õpetan ja juhin neid, et 

nad mäletaksid oma Meistri eeskuju. 

27 Kõik universumis on täiuslikult ette valmistatud. Kõikjal on teeotsijaid ja prohvetid, kes minu 

innustusel täidavad oma missiooni. Töötage vaimselt ja füüsiliselt, et saaksite elada kooskõlas teid 

valitsevate seadustega. Mõlema töö eest saate õiglase tasu. Kuid ärge laske oma heategevus- või 

lohutustöödele saada materiaalset tasu ega nõudke vaimset tasu oma maapealse töö eest. 

28 Tugevdage oma usku, et te saaksite teha oma vaimu väärilisi tegusid. Uskuge endasse ja rääkige 

Minu nimel, sest mitte teie sõnad, vaid Minu sõnad tulevad teie huultelt, nii et te tunnete, et Ma olen 

teiega. 

29 Teil kõigil on minu jaoks kingitus ja te pakute seda mulle alandlikult: Mõned sügavat kahetsust 

oma üleastumiste pärast, teised rõõmu, sest nad on teinud head tööd. Mõnel teist on soov toetuda mulle. 

Usaldage, et ükskõik kui raske on teie ettevõtmine, te liigute edasi. Ma loen teie südameid ja annan 

mõnele armu ning võtan teistelt vastu austust. 
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30 Palvetage ja valmistage oma kodu ette, et see oleks tempel, siis selle katuse all paranevad haiged ja 

kannatavad hinged tervenevad; teil ei ole puudus leivast ja peavarjust. Ma olen saatnud teid välja, et tuua 

inimeste sekka lohutust ja halastust ning rahu, mille annab ülesande täitmine. Kui pärast seda, kui te olete 

andnud, mida te omate, saategi tänamatust, siis pange ennast valust kõrgemale. Võta minust jõudu ja ma 

annan sulle kannatlikkust ja alistumist. 

31 Olge rahu oma südames ja te töötate rõõmsalt, te olete oma tegudes vooruslik, nii et te oskate seda 

armu oma ümbruskonnas jagada. Võitlege sõja vastu, puhastage keskkonda, ehitage üles perekondi ja 

rahvaid, ja varsti näete inimkonna jaoks uue päeva valgust. 

32 Siis näete te inimesi, kes tulevad minu juurde armastuse ja halastuse, lepituse ja rahu järele ning 

kes paluvad jumalikku valgust, et nad ei läheks enam eksiteele. Nad usaldavad mind ja ootavad minult elu 

ja tugevust ning tunnustavad mind kui Isa. 

33 Hoidke seda õpetust, mis sisaldab minu ilmutusi, ettekuulutusi ja otsuseid, mida ma teile praegu 

annan. Avastage ka selle olemus, mis on vaimule toitu. Olge sellega ettevaatlik, sest see on osa "Tõelise 

elu raamatust", mille ma olen avanud kuuendas peatükis. Kui olete selle õppetunde põhjalikult uurinud ja 

hakkate neid ellu viima, peate muutma oma elu, elama lihtsalt, armastama kõiki Minu ilminguid, olema 

alati minuga ühenduses ja panema aluse uue maailma tekkimisele, mida valitsevad Minu seadused, kus 

mind austatakse ja kus ma leian kuulekust. 

34 Kui maailm koormab teie südamele oma vaeva ja arusaamatuse koormat, tulge minu juurde ja ma 

tugevdan teid ja parandan teie haavad. Tundke end minu ees lastena, kuigi olete elanud kaua aega, ja 

puhake minu Vaimu rahus. 

35 Maailmas, kus te elate, ei ole ühtegi südant, mis ei kannataks. Te kõik käite praegu oma Kire 

teekonda, kuid te ei ole veel õppinud katsumusi armastusega vastu võtma ja te ei võta vastu oma 

kannatuste karikat. Te ei ole võtnud Jeesust oma eeskujuks tema täiusliku kannatuse ajal. Te ei ole oma 

katsumuses üksi, teil on mind abiks, et teha teie rist kergemaks. 

36 Elu tormid ei tohiks teid meeleheitele ajada, ärge heitke end valusalt meeleheitele, kandke 

kannatlikult oma lepitusülesannet, ja siis, kui olete roninud mäele ja olete tõstetud vaimsel ristil, mis on 

inimestele nähtamatu, otsige minu kohalolekut, et tunda end tugevana. Ma olen teiega ja julgustan teid, ja 

teie vaim saab surmatunnil üheks minu omaga. Ma võtan teid vastu, lohutan teid ja annan teile oma rahu. 

37 Siis kogete, kuidas tundmatu maailm avaneb teie vaimu ees. Te tunnete, et olete sisenemas uude 

ellu, ja kui te vaatate sealt edasi sellele maale, sellele arenguetapile, kus te praegu elate, siis tunnete 

kaastunnet maailma suhtes, mis kannatab, kardab ja elab ilma lootuseta. Sest ikka veel ei ole selle ilmutuse 

valgus jõudnud temani, mille ma kolmandal ajastul teile tõin, ja teie vaim palub minult ülesannet töötada 

vaimselt selle nimel, et suunata tema sammud tõelisele teele. Te koondate kõik oma võimed, et panna need 

oma nooremate vendade ja õdede teenistusse - nende, kes ei tahtnud kuulda oma Taevase Isa häält, mis on 

armastus ja õiglus. Siis saavad teist rahukuulutajad ja nii jätkate te oma tööd Jumalikus Töös. Sa mõistad, 

kui suur on sinu vaimne ülesanne, ja igal uuel tasandil, kuhu sa jõuad, tunned Mind endale lähemal. Minu 

tahe on sinu tahe ja sinu tahe on minu tahe. Sel viisil panen teid teele, mis viib minu juurde. 

38 Kõndige väsimatult mööda Meistri tähistatud teed. Mõnikord veritsevad teie jalad ja teie riided 

rebenevad okastest, kuid teie lootus toetab teid. Nii näeb teid see, kelle juurest te välja tulite ja kelle juurde 

te peate tagasi pöörduma. 

39 Nüüd olen ma teie reisikaaslane, kes ravib teie haavad, et te tunneksite Minu palsamit. Sel viisil 

annan ma uue elu sellele, mis teie olemuses veel magab, ja te ärkate üles oma südametunnistuse kutsel, 

sest mina olen ülestõusmine ja elu. 

40 Te olite surnud, kuid ma äratasin teid üles armu ellu ja panin teid nägema Minu Vaimu valgust. 

41 Õpetajana olen ma väga kannatlik ja väsimatu. Minu õppetund on välimuselt uus, kuid ometi on 

see sama, sest põlvest põlve, aegade algusest peale, olen ma teid õpetanud vaid üksteist armastama, ja sel 

viisil saate te Minuni jõuda. 

42 Ma lõin sind enda jaoks ja tahan, et sa oleksid minu oma. Ma olen teid kutsunud, et õpetada teid 

elama valguse vaimudena. Täna liigute te üle selle maailma, homsest ei tea, kas teid ei lahutata neist, kes 

on olnud teie lähedased siin. Olge alati valmisolekus, et võite igal ajal reageerida oma kaaslaste kutsele. 

Ma annan teile veel ühe aja, sest kui ma teid praegu üllataksin, mida teil oleks mulle näidata? Kas te olete 
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minu õpetust levitanud? Kas te olete äratanud uinuva igavesse ellu? Kas tunnete, et olete valmis 

kohtuotsusele vastu pidama? 

43 Neid küsimusi, mida ma teile praegu esitan, peate te endale iga päev esitama, et te elaksite ärkvel 

ja valmisolekus ning et Meister oleks rahul oma jüngritega. 

44 Ma rajan Püha Vaimu Kiriku oma jüngrite südamesse sellel kolmandal ajastul. Seal hakkab elama 

Looja Jumal, tugev Jumal, Jumal, kes sai inimeseks teisel ajastul, lõpmatu tarkuse Jumal. Ta elab teie sees, 

kuid kui te tahate teda tunda ja tema sõna kuulda, peate te end (sisemiselt) ette valmistama. 

45 See, kes teeb head, tunneb minu kohalolekut enda sees, nagu ka see, kes on alandlik või näeb igas 

ligimeses venda. 

46 Teie vaimus on Püha Vaimu tempel. See maailm on hävitamatu, ei ole tormi ega orkaani, mis 

suudaks seda hävitada. See on nähtamatu ja inimsilmale puutumatu. Selle sambad peaksid olema soov 

kasvada headuses, selle kuppel on arm, mida Isa annab oma lastele, selle värav on Jumaliku Ema 

armastus, sest igaüks, kes koputab minu uksele, puudutab Taevase Ema südant. 

47 Jüngrid, siin on tõde, mis elab Püha Vaimu Kirikus, et te ei oleksite nende seas, kes eksivad 

valetõlgenduste kaudu. Kivikirikud olid vaid sümboliks ja neist ei jää ükski kivi teise peale. 

48 Ma tahan, et usu leek põleks alati teie sisemisel altaril ja et te mõistaksite, et oma töödega panete te 

aluse, millele suur pühamu ühel päeval toetub. Ma panen kõik inimesed oma erinevate ideedega proovile 

ja mõjutan neid, sest ma panen kõik osalema Minu templi püstitamises. 

49 Kõik, kes tõusevad üles ja hoiavad seda ideaali, saavad vaimselt ühendatud, isegi kui nende kehad 

on üksteisest väga kaugel. Nende ühtsus on tugev ja nad tunnevad üksteist ära. See on minu rahvas, kes 

aitab kõiki, keda ta oma teel kohtub, et saavutada lunastus. 

50 Te kogete osa sellest ja suurt osa sellest kogevad tulevased põlvkonnad. Kuid ma annan teile alati 

tunnustust, et te olite esimesed võitluses vaimse ühendamise eest. 

51 Teie ülesanne on raske ja delikaatne, kuid mitte kunagi võimatu. Niikaua kui teil on tahtmist, 

tundub teie ülesanne lihtne. 

52 Võitlege ja ärge heitke endaga, võitlege iseendaga. Te teate, et niikaua kui te elate materiaalses 

maailmas, on kalduvus pattu teha olemas, on kiusatusi ja kirgi möllab nagu torm. 

53 Vaim võitleb oma tõusu ja edasimineku nimel, samal ajal kui liha allub iga sammuga maailma 

stiimulitele. Kuid vaim ja mateeria võiksid omavahel harmoneeruda, kui mõlemad kasutaksid vaid seda, 

mis neile lubatud on, ja seda näitab teile minu õpetus. 

54 Kuidas saab minu õigust igal ajal praktiseerida? - Kuulates oma südametunnistuse häält, mis on 

teie tegude kohtunik. Ma ei käske teile midagi, mida te ei suuda täita. Ma tahan teid veenda, et tee õnne 

poole ei ole fantaasia, vaid et see on olemas ja ma avaldan teile siin, kuidas seda teed läbida. 

55 Te võite vabalt valida tee, kuid minu kui Isa kohus on näidata teile tõelist, kõige lühemat teed, 

seda, mida alati valgustab jumaliku majaka valgus, mis on minu armastus teie vastu. Sest te olete jüngrid, 

kes janunevad kuulda üha uusi sõnu, mis kinnitavad teie teadmisi ja elavdavad teie usku. 

56 Millise armastusega te minu juurde tulete, teades, et minu õpetusest leiate kinnitust ja nõuandeid, 

mis hajutavad teie mured! Minu Vaim rõõmustab, kui ta võtab teid vastu, et anda teile armastuse tõendeid, 

ja näeb, et te usaldate mind, nagu laps peaks alati usaldama oma isa. 

57 Teie elu on täis armastuse väljendusi, mida te ei ole alati osanud tajuda. Kuid isegi kõige 

suuremate raskuste päevil jõuab teieni lootuskiir, mis ei lase teil vajuda meeleheitesse ega lohutusse. Sest 

Isa seisab lapse kõrval ega lase tema hingel hukkuda. Eriti sellistel päevadel avaldan Ma teile selgelt oma 

kaitset, nii et te õpite usaldama ja kui teid tabavad teised suuremad kannatused, tunnete, et olete valmis ja 

võimelised neid vastu võtma ja saavutate tulemuse, mille olen määranud. 

58 Teie jaoks etteantud teel ei ole mingeid kasutuid teste. Kõigil neil on üks eesmärk, milleks on teie 

hinge täiustamine. Suured katsumused on alati suurte vaimude jaoks. Seepärast, kui näete, et teie peale 

tuleb keeristorm, mis ähvardab hävitada teie meelerahu, ärge kartke, astuge sellele vastu ja võitke see 

minu poolt teile antud volitustega. Oodake vajalikku aega ja ärge laske oma võitluses järele. Ärge 

pagendage teda sel ajal, kui ta teie juurde ilmub; jääge valvsaks ja palvetage. - Ma ei räägin mitte 

loodusjõududest, vaid neist, mis on vaimule puutepunktiks ja mis, kui neid hästi kasutada, aitavad tal 

tõusta, sest nad avavad tema ees uusi teid, tutvustavad talle tundeid ja äratavad temas neid, mis olid 
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uinunud ja mida ta vajas, et aidata tal areneda. "Teadke ise, ma olen teile öelnud. Läbistage oma olemust ja 

kasutage kõiki oma võimalusi ja võimeid, sest täna peate kõike tundma ja oma vaimuga omaks võtma, et 

saaksite jätta oma töö maa peal lõpetatuks. 

59 Varsti näete, kuidas maailmas tekib uus võitlus, milles teie usk on ohus. Kõik võitlevad oma 

uskumuste kaitsmise eest, kõik ütlevad, et neil on tõde. Kuid selles vastasseisus ärkab inimeste vaim ja 

muutub vastuvõtlikuks minu mõjule; nii mõned kui ka teised leiavad end sunnituna minu Seadust ja minu 

ilmutusi uurima. Raamatuid otsitakse läbi nagu kunagi varem, ja kõik hakkavad mind küsitlema - ühed 

kohtunikena, teised meistritena. See on aeg, milleks te peate olema valmis ja mille jooksul te peate minu 

õpetusi teatavaks tegema. 

60 Kõik, mida ma olen teile teatanud, saab teoks. Iga päev leiate võimaluse töötada ja rakendada minu 

sõna praktikas. Ma valmistan teid ette, et kui need ennustused täituvad, ei oleks te üllatunud. 

61 Sest tõesti, ma ütlen teile, et on tulnud aeg täita oma kohust minu ees, nii nagu te olete täitnud seda 

oma pere ees. Nüüd olete tõeliselt saavutamas eesmärki, milleks teid loodi, ja te täidate oma vaimule 

määratud ülesannet. 

62 Ei minu Sõna ega minu Töö ei ole teile koormaks; vastupidi, need muudavad teie eksistentsi 

kergemaks kannatuste ja kibeduse ajastul, kus kõik inimesed otsivad nagu laevajätjad jalgealust, et mitte 

hukkuda. 

63 Te olete selle paadi juba avastanud ja kavatsete sinna siseneda. Õndsad on need, kes jäävad 

sellesse uskuma ja püsima, sest nad ei hakka hukkuma. 

64 Ma tahan, et te ei nutaks enam oma eluteedel, kuigi külaskäigud ähvardavad teid. Seepärast annan 

teile mõista, et on oluline mitte rikkuda seadust. 

65 Selleks, et rääkida teile, mida ma teile seekord avaldan, pidin ma ootama palju ajastuid. Aga ma 

küsin teilt: Mis on Minu jaoks aastatuhanded, sest Minu Vaimule ei ole aega? Teie aga pidite ootama, 

mitte tegevusetult, vaid arenedes ja kasvades valguses, teadmistes ja kogemustes. 

66 Nüüd olete võimelised tundma ja mõistma Minu õpetusi, ükskõik kui kõrged need ka poleks. Mitte 

nii esimesel ajastul, kui ma pidin Vaimu Isamaa sümboliseerimiseks andma rahvale maa; ja et õpetada 

neile seadust, pidin ma jätma selle talle kivisse raiutud kujul. 

67 Nüüd olete jõudnud selleni, et olete tunnistajaks materialismi maailma hävingule, kus troonid, 

kroonid, võim, ülbus ja edevus langevad. Kõik see on eksisteerinud ja eksisteerib seni, kuni inimesed 

usuvad, et ei ole olemas suuremat õndsust kui see, mida nad leiavad maailmas. Aga kui inimesed süütavad 

usulambi vaimses elus, langevad nende kehalt valed pidulikud rõivad ja vaim riietub nende rõivastesse, 

kes armastavad tõde, headust ja puhtust. 

68 Kasutage oma Isa sõna, sest inimesed tulevad teie juurde varjupaika otsima. Selle rahvaga näevad 

nad Issanda tõotuste täitumist ja neid tõmbab ligi see vaimu essents, millega see rahvas end küllastab. 

69 Ma valgustan teie mõistust, avan teie südame kõikidele headele tunnetele ja headele innustustele 

ning sulen teie huuled solvangutele ja jumalateotusele; kuid ma jätan teile vabaduse väljendada oma 

õpetust, lohutada ja tunnistada tõde. 

70 Teie seas ei tohi olla kohtumõistjaid, fanaatikuid ega silmakirjatsejaid, sest kus need vead on 

olemas, seal ei saa olla ka vaimulikkust. 

71 See rahvas tunneb pidevalt Minu õiglust, kuni nad ei uuri energiliselt Minu sõnumit ja ei too seda 

inimestele kui head sõnumit. Seepärast ütlen ma teile, et teil on parem kiirustada ja hoolitseda selle eest, et 

te oma vead parandaksite, nii et katsumused ja valupäevad lüheneksid teie jaoks. 

72 Miks olete üllatunud, et teie keskele ilmuvad inimesed, kes on elanud maa peal juba tuhandeid 

aastaid? Mida tähendab aeg vaimule? Mida tähendab aeg vaimses maailmas? - Mitte midagi! 

73 Sellest on möödas umbes kaks tuhat aastat, kui ma olin teiega, kuid tõesti, ma ütlen teile, see aeg 

on minu jaoks olnud vaid hetk. 

74 Kas te olete üllatunud, et minu vaim või minu sõnumitooja vaim ilmutab end teie seas? Põhjus on 

selles, et te ei mõtle oma elu üle, mistõttu te imestate kõige üle ja nimetate üleloomulikuks seda, mis on 

täiesti loomulik. 

75 Te olete üllatunud, et vaimolend manifesteerib või suhtleb teiega, mõtlemata, et ka teie 

manifesteerite ja isegi manifesteerite teistes maailmades, teistes sfäärides. 
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76 Teie liha ei ole teadlik, et teie vaim ühineb minuga palvehetkedel, ta ei ole võimeline tajuma 

lähenemist teie Issandale selle ande kaudu - mitte ainult minu vaimule, vaid ka teie vaimsetele vendadele 

ja õdedele, keda te mäletate palvehetkedel. 
* Hispaania "materia" = aine tähistab sageli liha, keha, füüsilist/maist, sensuaalsust ja vastupidi. Lisaks 

"materialismo" = materialism, ka: meelte häirimine. "Cuerpo", "carne", "materia" = (maapealne) keha, liha, aine 

kasutatakse sageli sünonüümselt ja vastandina "espfritu", "conciencia" = vaim, hing, südametunnistus, teadvus. 

77 Samuti ei ole te teadlikud, et teie puhkeajal, kui keha magab, sõltuvalt selle arengutasemest ja 

vaimsusest, eraldub hing oma kehast ja ilmub kaugetesse kohtadesse, isegi vaimsetesse maailmadesse, 

mida teie mõistus ei suuda isegi ette kujutada. 

78 Keegi ei ole nende paljastuste üle üllatunud. Mõistke, et te lähete praegu aegade täiusele. 

79 Te peate mõistma, et need ajad, mil inimesed ja rahvad otsisid minu häält, minu pöördumist ja 

minu sõnumeid metsiku tormi ja kõigi loodusnähtuste kaudu, on möödas, ja et te olete nüüd võimelised 

minuga vaimselt ühendust võtma ja minu jumalikke sõnumeid vastu võtma vaimu võimete, mitte oma 

keha meelte kaudu. 

80 Ma ütlen teile, et loodusjõud jätkavad inimkonna äratamist, et inimesi vaevata, neid proovile 

panna, äratada ja puhastada. Kuid see juhtub teie maapealsuse tõttu, sest te olete vastuvõtlikud ainult 

sellele, mida te tajute oma lihalike meeltega. Aga kui maa peal toimub spiritualiseerumine, kui inimesed 

on arendanud oma vaimseid võimeid ja on tundlikud selle suhtes, mis on väljaspool materiaalset, siis on 

teil võimalik näha, kuidas loodus koos kõigi oma elementidega rahuneb, osutub täiesti harmooniliseks ja ei 

sega enam seda, mis on teie moraali ja vaimsuse küsimus. 

81 Looduse materiaalsed kuningriigid ei ole enam jumaliku sõnumitoojad, sest siis on inimesed minu 

õpetusi ellu viinud ja saavutanud vaimu ja vaimu vahelise diskursuse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 149 
1 Siin on taas Meister, kes jagab teile oma õpetust teie teadvuse kohta. 

2 Minu armastus saab valguse sõnaks selle aja inimeste seas, mil maailm vajab vaimuvabadust, et 

võtta vastu Minu õpetusi, mis näitavad talle teed pääsemiseks. Kuid ma ei tule sel ajal inimesena, ma tulen 

vaimus igaühe juurde ja kutsun kogu inimkonda tunnustama kolmanda ajastu vaimsete õpetuste suurust. 

Minu tahe on valgustada selle ajastu inimeste meelt Minu jüngrite vooruse kaudu. Moraal on lahkunud 

inimeste südamest, vaid vähesed on jäänud minu Seadusesse ja samuti vaid vähesed teavad, kuidas oma 

Loojaga ühineda, ja seda sellepärast, et inimeste seas valitseb korruptsioon ja vaimne teadmatus. 

3 Ärge oodake ega otsige Mind inimese kujul, sest Ma tulin Teisel ajastul. Ärge otsige mind 

inimkätega tehtud piltide kaudu. 

4 Kolmanda ajastu tunnistus ei ole ainus, mis räägib teile minu armastusest inimkonna vastu - see on 

nende kolme aja teod ja sõnad, mil Isa ilmutas end inimestele. 

5 Olen nimetanud neid "initsiaatoriteks", kes on esimesed, kes hakkavad omaks võtma minu õpetuste 

teadmisi. Ma olen paljastanud neile paljude sündmuste põhjuse, et nad saaksid tugevdada oma 

otsustusvõimet mõistuses ja tões. 

6 Ma tulen jälle õpetama inimesi, mitte õppima neilt. Teisel ajastul nähti mind Tarkuse templis 

kõnelemas vürstide ja seaduseõpetajatega, keda ma hämmastasin sõnadega, mida inimene ei suuda välja 

öelda ega mõista. See juhtus Jeesuse lapsepõlves. 

7 Kui tuli aeg jutlustada, läksin ma Jordani poole, et otsida Ristija, kes tundis mind kohe ära, kui ta 

mind nägi. See, kuidas Johannes mind ära tundis, ja see alandlikkus, millega ta oma Meistrit kummardas, 

on näide vaimustumisest, nägemisest ja ülestõusmisest. 

8 Täna tulin ma teie juurde tagasi ja pidin teile palju rääkima, et ületada teie materialism, kahtlused 

ja südame külmus. 

9 Siin ma olen, jüngrid, õpetan teid tundma oma vaimu andeid, mõistma vaimustust, sest 

vaimustuses kuulete te Vaimu häält*, läbitungimatu muutub läbipaistvaks ja pimedus valgustub. 
* Hispaania "conciencia" tähendab sõna otseses mõttes südametunnistust või teadvust. Mõnikord tundub sobivam 

"vaim", mis sisaldab oma südames jumalikku sädet koos südametunnistuse ja teadvusega. 

10 See ülendamise seisund ei tohi olla ainult mõne üksiku olendi eesõigus; see on and, mis on igas 

vaimus uinunud, kuid minevikus olen alati hea meelega kasutanud Mind neile, kes on osanud seda armu 

kasutada. Selleks, et pühade ülesvõtmine oleks täielik, peate te kõigepealt pidama paastuperioodi, nagu 

õiglased esimestel aegadel. 

11 Enne kui Jeesus hakkas rõõmusõnumit kuulutama, õpetas ta teile neid õppetunde teises ajastus, 

tõmbudes neljakümneks päevaks kõrbesse, et koguneda üksinduses, vajuda vaimselt ja tugevneda 

Kõigekõrgemas. 

12 Tõesti, ma ütlen teile, et neil kõige intiimsema Jumalaga suhtlemise tundidel nägi Jeesus inimesena 

ohvrisurma sümbolit ja tema keha värises. Taevad avanesid ja ta nägi neis teda ootavat lõppu. Ta nägi 

pimedat mäge ja selle kõrgusel risti, mille külge ta oli naelutatud. Tema kõrvad kuulsid rahvahulga 

pilkamist ja lauseid, mida nad talle adresseerisid: "Kui sa oled Jumala Poeg, siis tule ristilt alla ja päästa 

ennast." Ta jõi kannatuste karika, sest ta pidi selles katsumuses näitama teile kogu oma armastust. Tema 

ülesanne oli näidata teile teed ja võita teid armastuse, andestuse ja alandlikkuse jumalike relvadega. Need 

relvad on võimsamad kui iga mõõk ja neil on rohkem jõudu kui merelainetel. Nad on pannud isegi sellised 

inimesed tundma armastust, mida nad pole kunagi varem tundnud. 

13 Teatud aja möödudes olid inimesed minu tõe, armastuse ja lohutusega seotud õpetusest löödud. 

14 Ma ei nõua, et te järgiksite Mind kogu seda ohvrite ja vere teed, mida Ma kõndisin Teisel Ajastul. 

Mõned teist täidavad ühte osa, teised aga jäljendavad Meistrit teises eeskujus, sest Kristus on olemas 

ainult üks kord. 

15 Valmistuge elama minu järgi, sest te ei tea veel, millist osa te peate jäljendama. Kui aga peaks 

juhtuma, et nagu Jeesus, tunnete, et silmakirjatsejate ja uskmatute sõnad tabavad teid nagu piitsad 

paljastatud kehale, siis tõuske vaimustuses Isa juurde, nagu õpetas teid Meistri ristil, ja Jumala vägi 

puhkab täielikult teie vaimule, mis tugevdab selle keha. Kui te siis oma silmad avate, kogete sama, mida 
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Jeesus koges kõrbes, kui pärast vaimustust, kui kuldne päike läbi kivide ja liiva helendas, värskeid tilkasid 

kaste, mida tõi õhuhing, hellitas tema otsa ja leevendas tema piinu. 

16 Enne kui Jeesus, õiglane õigete seas, kellesse Jumalik Vaim oli peidetud, tegi teatavaks armastuse 

kuningriigi, valmistas ta end sel viisil ette, et anda teile veel üks näide alandlikkusest ja täiuslikkusest; ja 

teie, kolmanda ajastu jüngrid, olete kuulnud, et minu Sõna ütles teile: Tulge minu juurde ja olge minu sõna 

headeks külvajateks, sest maailm on oma vaimselt teelt kõrvale kaldunud. 

17 Ma tuletasin teile meelde Teise ajastu õpetusi, et te ühendaksite need minu uute õpetustega ja 

valgustaksite nendega inimkonda, oo Kolmanda ajastu töötajad! 

18 Tundke, kuidas minu kohalolek valgustab teie vaimu ja valmistab teid ette, et mõista minu 

rahusõnumit. 

19 Unustage oma kannatused, et te saaksite vastu võtta minu sõna ja selle sisu jääks teie südamesse. 

20 Olen saatnud teid veel kord Maale, et te saaksite jätkata oma missiooni, et te mõistaksite, et teie 

vaim peab läbima täiuslikkuse redelit ja te jõuate vastavalt oma teenetele kõrgemale arengukõrgusele. Teil 

on üks Meister, üks Valgus, kes juhatab teid ja näitab teile alati teed teie kõrgemale arengule. Te kõik 

saate tõusta, kui täidate oma missiooni. Kaua aega tagasi alustasite te oma eluteed, kuid olete siiski väga 

vähe arenenud. Ma annan teile selleks stiimuli, kui lasen teil juba praegu tajuda teiste maailmade vaimset 

elu selles maailmas, milles te täna elate. 

21 Kui te vaatate lähemalt kõigi elusolendite elu, siis näete, et see on varustatud paljude hüvede ja 

armastuse tõenditega. Te avastate minus parima sõbra, lahutamatu kaaslase ja jumaliku arsti. Sel ajal, mil 

Ma laiendan oma armastavat kaitset kõigi oma laste üle, saate te osa kõigist neist kingitustest, sest te olete 

loodud Minu näo järgi. 

22 Pikka aega olete unustanud end ja sidemed, mis teid Minuga seovad, samuti oma olemuse, mis on 

sarnane Minuga, ning selle tõttu olete vajunud ja eksinud. Vaimsel teel ei ole lõppu ja ma näitan seda teile 

selle algusest peale. Kui te ei ole selle peal, siis tulge selle juurde ja ma aitan teil seda käia, et kaotatud 

aega tasa teha. 

23 Et maailm teid ei orjastaks, pühendage osa oma ajast oma vaimu treenimisele ja arendamisele. 

24 Paljud teie kaasinimesed elavad suures kõrbes. Nad on teie lähedal ja te ei ole seda märganud. Te 

ei saa veel kaasa tunda nende südamesse, kuid Mulle meeldib, kui ma näen teid Minu õpetust 

praktiseerimas, ja Mulle meeldib rohkem vaadata neid, kelle vaim annab armastust ja lohutust, kui neid, 

kes pühenduvad ainult Minu Sõna õppimisele ja unustavad oma kohustused kaasinimeste suhtes. 

25 Töötage, et teil oleks rahu, rakendage end sel ajal täielikult, et olla eeskujuks töö, kuulekuse ja 

usuga. 

26 Ma tulen teie juurde, et olla tuntud kui ainus Jumal, kõigi olendite Isa, et öelda teile, et ma tahan 

teha igast teist minu õpilast ja pärijat. Ma annan teile oma õpetusest seemne, mis on nagu võimas puu, et te 

kasvataksite selle üles ja viiksite selle paljudesse kohtadesse, et inimkond saaks selle viljadest toituda. 

27 Iga minu sõna või minu tegude vääritõlgendust ma parandan, sest ma tahan teie teadmisi 

ühendada, et te kõik armastaksite mind ühtemoodi. Valvake maailma eest ja laske oma vaimul tuua 

inimestele valgust ja rahu ning hoolitsege selle eest, et maailma valgustaks minu Vaimust kiirgav helge 

valgus. Valgus on edasiminek, armastus on pääste ja rahu on lootus. Armastus on südame asi, rahu 

põhineb vaimus ja mõlemad on igaviku peegeldus. 

28 Ma näen, et mõned minu lapsed tunnevad igavust Jeesuse armastava sõna peale, ja see on tingitud 

sellest, et nende meeled ei ole minu sõnaga seotud; nende mõtted on hõivatud materiaalsete asjadega ja 

seetõttu on nende südamed tühjad, kui nad lõpetavad minu kuulamise. Kuid Peremees ei lase oma lastele 

läheneda, et panna nende südamed oma jumaliku õpetuse kaudu kiiremini lööma. 

29 Inimesed, kes äratate oma võimeid tundma inimteadust ja lasete neil uinuda jumaliku vaimse 

õpetuse uurimisel! Te kõnnite väsinult mööda okkalisi radu, otsides oma inimteadmiste eesmärki. Kuid ma 

valin oma teenrid eksinud inimeste hulgast ja panen nende südamed lööma armastusest oma kaasinimeste 

vastu. 

30 Isegi kui inimesed ei hooli oma vaimsest arengust - ma jälgin kõiki vaime. Kui nad ei kuula oma 

südametunnistuse häält, mis on minu enda hääl, ei saavuta nad osadust minu Jumalikkusega. 
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31 See inimkond on oma materialismi tõttu ikka veel ebajumalateenistus! Aaron, Aaron, sa oled 

loonud iidoli Iisraeli silmade ees, aga tõesti, valejumalad kukuvad pjedestaalilt maha tõugatuna maa peale! 

Kus on Saalomoni tempel? Kus on Püha Püha? Kui ma tegin lubatud sümbolid kaduma - kuidas ma siis ei 

saaksin fanaatiliste kultuste vastu võidelda, et neid välja suretada? Saalomon ehitas materiaalse templi, et 

mind kummardada, kuid temastki ei jäänud ükski kivi teise peale. 

32 Selle aja vaimulikud riietuvad kuninglikult, et pühitseda sümboolselt Jeesuse ohvrit, ja kuigi nad 

väidavad, et see on Minu nimi ja Minu asendus, avastan ma, et nende mõtted on segaduses, nende 

südamed on segaduses intriigide ja kirgede tormidest. Ei ole kedagi, kes kuulutab prohvetina, et mina olen 

selle aja inimeste seas. Nad kogevad suuri kannatusi, sest nende seas puudub vaimne ettevalmistus. Kus on 

nende täitumine, kes on tõotanud Jeesuse ees järgida Tema jälgi? Kus on minu apostlite järgijad? Kas 

keegi on nagu Johannes, kes oli üks esimesi, või Paulus, kes oli üks järgijatest? 

33 Seepärast läheneb Meister teile uuesti, et jätkata oma õpetust. Ma näen juba, kuidas uued variserid 

ja kirjatundjad tormavad Minu vastu täis viha. Just siis ma küsin: "Kus on Minu jüngrid?" Aga kui uhked, 

valelikud, rikkad, kes kardavad oma võimu kaotada, need, keda Minu Tõde ähvardab, hakkavad Mind jälle 

pilkama ja tagakiusama, puhkevad metsikud tormid. Aga mitte mina ei varise kokku risti raskuse all, vaid 

need, kes nõudsid selle ohvrit, kes andis neile elu. 

34 See ei ole inimhääl, mida te nendel hetkedel kuulete, see on Taeva hääl, mis kuulutab teile 

sündmusi, mis tulevad, nii et te, kes te kuulete Minu ettekuulutusi, oleksite valmis ja ei ehmataks, kui te 

näete isegi loodusjõudude tasakaalustamatuks muutumist; sest Mina olen universaalne Võim ja Õiglus, ja 

õigluses avaldan Ma ennast. 

35 Ma olen tulnud, et kõrvaldada maailma pahed, et inimesed saaksid vabaneda patustest tavadest ja 

ideedest, saada inspiratsiooni ja rääkida Vaimust. Siis näevad nad mind sümboolselt Jeesuse armastavas 

vormis, kes näitab neile teed, mis viib tõelise vaimse eesmärgi juurde, kus ma neid ootan. 

36 Te olete "Kolmanda Testamendi" eestkostjad. Säilitage seda pärandit suurima innuga tulevaste 

põlvkondade jaoks. Näidake minu tööd koos sellele omase täiuslikkusega, sest kui te peaksite tulema minu 

juurde, ilma et oleksite oma missiooni täitnud, siis peate uuesti lihaks saama, ja siis on teie võitlus väga 

raske. 

37 Sel ajal, selles inimelu kõrbes, võtke Moosesest eeskuju. Tõesti, ma ütlen teile: Sa oled jälle mäel 

(Siinai), sest seal kõlab mu hääl ja ütleb sulle: "Mõista mind!". Selle aja mägi on teie kõrgendik, kus te 

saate minu käsu ja kuulete minu häält oma südametunnistuses. Juba sealt on teil võimalik näha tõotatud 

maad, mis on Vaimu täiuslikkus. 

38 Jumalik seadus ei kao kunagi, kuid inimlikud seadused muutuvad vastavalt inimeste vaimsele 

arengule. 

39 "Armasta Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma hingest" on esimene jumaliku seaduse käsk, 

mis ei ole muutunud ega muutu. Selle olemus, tähendus ja õpetus on igavene. Kuid te olete kuulnud ka 

seda, et teile öeldi: "Armasta oma ligimest ja vihkama oma vaenlast", kuid viimane ei olnud mitte 

jumaliku seaduse käsk, vaid üks paljudest inimlikest seadustest, mis vastasid tollele ajale. 

40 Ma tulin teie juurde Jeesuses ja ütlesin teile: "Armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid 

neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad, palvetage nende eest, kes teid solvavad ja taga kiusavad, et 

teid tunnustataks teie taevase Isa lastena." See on vaimne seadus, seega igavesti kehtiv, see ei muutu. 

Ainult inimene muutub, areneb ja muundub. 

41 Mida saab teha, et teada, millised on need õpetused, ilmutused, prohvetlikud tõekspidamised ja 

seadused, mille kasulikkus on juba möödas ja millised on veel kehtivad? Millised ilmutused on igavesti 

jõus ja millised ettekuulutused ei ole täitunud? Tõesti, ma ütlen teile, ainult siiras palve ja viljakas elu 

võivad anda teile piisava vaimsuse, et avastada jumalikku olemust, mille ma olen teile kolmel korral 

edastanud. 

42 Kui kirjatundjad ja variserid jälgisid Jeesuse tegusid ja avastasid, et need ei vasta nende omadele, 

väitsid nad, et tema õpetus on Moosese seaduse vastane. Põhjuseks oli see, et nad ajasid Seaduse segamini 

Traditsioonidega. Aga ma tõestasin neile, et ma ei ole tulnud rikkuma seadust, mille Isa oli Moosesele 

ilmutanud, vaid täitma seda sõnade ja tegudega. 
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43 On tõsi, et ma tühistasin paljud selle rahva traditsioonid, sest nende kõrvaldamise aeg oli juba 

käes, et tuua sisse uus aeg kõrgemate õpetustega. 

44 Kui ma oleksin teile kõike rääkinud esimestes ilmutustes, ei oleks olnud vaja, et Meister, Messias, 

õpetaks teile uusi õpetusi, ega et Püha Vaim oleks tulnud praegu, et näidata teile vaimse elu hiilgust. 

Seepärast ütlen ma teile, et ärge hoidke kinni sellest, mis teile minevikus ilmutati, nagu oleks see Minu 

õpetuste viimane sõna. Ma tulin uuesti inimeste juurde ja tegin end pikka aega nende mõistuse kaudu 

teatavaks, ning lisaks võin teile öelda, et Minu viimane sõna ei ole veel välja öeldud. 

45 Otsige minu tarkuse raamatust alati viimast sõna, uut lehekülge, mis avab teile enne antud 

tähenduse ja tähenduse, et te saaksite olla minu jüngrid tões. 

46 Täna elad sa kaugel neist, kes kannatavad rohkem kui sina. Aga kui spiritualiseerumine valgustab 

teie elu, siis püüate elada koos nendega, kellest täna hoiate distantsi, sest peate neid kadunuteks või sest 

nad tekitavad teis vastumeelsust. 

47 Te saate valguse, pääste ja lootuse sõna kandjateks ning pöördute nende poole, kes on oma 

ligimeste poolt unustatud. 

48 Mitte kellegagi ei tohiks te karmilt rääkida, sest nii ei lunastata. Te peate õppima, et patustajat ei 

tohi solvata, et karistada tema üleastumist. 

49 Ma ütlen teile: Kui sa räägid kiskjatega armastusega, langetavad nad pea. 

50 Kui tal, kellega sa räägid, peaks olema mingi väärtus, siis ütle talle seda. Kui te avastate temas 

paljude pahede hulgas mõne vooruse, siis rääkige talle mitte pahedest, vaid voorusest, et ergutada ja 

õhutada teda headusele. 

51 Las see on armastus, mis juhatab teid, et te saaksite tõelisteks Jumaliku Lohutaja saadikuteks. Sest 

teie, kes te ei ole langenud ühtegi kuristikku, olete alati kiired süüdistama ja kohut mõistma. Ilma 

vähimagi kaastundeta mõistate te oma ligimese kergekäeliselt hukka, ja see ei ole minu õpetus. 

52 Kui te uuriksite enne kohtumõistmist iseennast ja oma vigu - ma kinnitan teile, et teie hinnang 

oleks armulikum. Te peate neid, kes on vanglates, halvaks ja peate õnnetuks neid, kes on haiglates. Te 

hoiate neist eemale, mõistmata, et nad on väärt, et siseneda minu armastuse kuningriiki. Te ei taha mõelda, 

et ka neil on õigus saada päikesekiiri, mis loodi selleks, et anda elu ja soojust kõigile olenditele, ilma 

eranditeta. 

53 Need, mis on lukustatud lepituspaikadesse, on sageli peeglid, milles inimesed ei taha end näha, 

sest nad teavad, et pilt, mille see peegel neile paljastab, on paljudel juhtudel süüdistav. 

54 Aga ma ütlen teile: Õndsad on need Minu töötajad, kes suudavad oma südames tunda nende valu, 

kes elavad ilma vabaduse või tervise puudumisel, ning kes külastavad ja lohutavad neid; sest ühel päeval 

kohtuvad nad uuesti, kas selles või teises elus, ja te ei tea, kas neil ei ole siis rohkem tervist, suuremat 

vabadust ja rohkem valgust kui neil, kes tõid neile armastuse sõnumi vanglas või haiglas; siis näitavad nad 

oma tänulikkust ja sirutavad oma käe Tema poole, kes andis selle neile ühel teisel ajal. 

55 See hetk, kui sa viisid minu sõna nende südamele lähemale, see hetk, kui su käsi silitas nende 

otsaesist ja sa panid nad minust mõtlema ja mind tundma, ei kustu nende meelest kunagi, nagu ka sinu 

nägu ja sinu vennalik hääl ei unune nende meelest, mistõttu nad tunnevad sind ära, kus iganes sa ka ei 

viibiks. 

56 Kui te siin minu sõna kuulete, unustate lühikeseks ajaks kannatused, mis puudutavad kõiki inimesi, 

ja tõrjutate oma teadvusest välja inimkonda ähvardava hävingu, sõja ja surma ideed. 

57 Kas sa kardad valu? - Hävitage patt, ja valu ei saa teie vastu võimu. Te hakkate tundma teist valu, 

kuid see ei ole enam enesekeskne valu. See ei ole teie oma, kuid te hakkate kannatama armastusest teiste 

vastu. 

58 Kui vaim tõuseb, tunneb ta oma ligimese vastu, ja mida rohkem ta mulle läheneb ja mind 

armastab, seda suurem on tema armastus oma vendade vastu. 

59 Ma õpetan teid praegu käima teed, mis vabastab teid inimeste vaenulikkuse ja ambitsioonikate 

püüdluste põhjustatud hirmudest ja kannatustest - õpetusi, mida te võite mõnikord pidada teostamatuks, 

kuid peagi võtate need usuga omaks, olles veendunud, et see on ainus tee päästmiseks. 

60 Te ei ole veel mõistnud minu sõna tähendust ega mõista oma ülesannet. Seepärast on mõned, kes, 

kuigi nad tunnevad vaimset õndsust, kui nad mind kuulavad, eelistavad jälle lahkuda, sest kardavad võtta 
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kohustusi oma Meistri ja kaasinimeste ees. Ja on teisi, kes ütlevad mulle: "Issand, meil ei ole võimalik 

järgida Sinu õpetusi ja ettekirjutusi, sest me oleme ebaküpsed, inimlikud ja materiaalsed. Aga ära jäta 

meid kuulata Sinu sõna. See on nii ilus, et hoolimata oma teostamatusest täidab see meie südamed rõõmu 

ja rahuga." 

61 Ah, te väikesed lapsed, kes te ei tea, mida te räägite! Te nimetate minu õpetust teostamatuks, te 

peate selle elluviimist võimatuks, mõistmata, et te kuulete seda ebapuhta patuse inimese kaudu, nagu te 

kõik olete, kelle jaoks ei olnud võimatu edastada inimestele Jumala sõnumit. 

62 Mis on veel võimatum kui see? 

63 Armastage oma Isa, halastage oma ligimest, eralduge kõigest, mis on kahjulik teie inimelule või 

teie hingele. See on see, mida minu õpetus teile õpetab. Milles näete te raskusi ja võimatusi? 

64 Ei, armsad inimesed, ei ole võimatu kuuletuda Minu sõnale; mitte see ei ole raske, vaid teie 

täiustamine, uuendamine ja vaimustamine, sest teil puuduvad kõrged tunded ja kõrged püüdlused. Aga 

kuna ma tean, et kõik teie kahtlused, teadmatus ja otsustamatus peavad kaduma, siis ma jätkan teie 

õpetamist, sest minu jaoks ei ole midagi võimatut. Ma võin muuta kivid igavese elu leivaks ja ma võin 

panna kristallselge vee purskama kaljudest. 

65 Saage minu sõnadele jälile ja te ei pea enam tõde otsima. Selle sõnumi keskmes avastate valguse 

rikkuse, mida teie vaim vajab. 

66 Uurige minu sõna, et saaksite end selle vaimsest sisust toita, et saaksite leida minu kohalolu ja 

tunda minu jumalikku hellust. Olge oma uuringutes ettevaatlik, et mitte takerduda kirja külge ja püüdke 

tõlgendada kõike, mida leiate sümboolse ja sarnase tähendusega. Otsige oma uurimistöödes, 

tähelepanekutes ja uuringutes lihtsustust ja vaimsust ning pidage alati meeles, et homme peate seda 

sõnumit jagama oma kaasinimestega, kellele peate seda edasi andma juba ettevalmistatud kujul, et nad 

saaksid sellest kiiremini aru. 

67 Kõrvaldage aja jooksul kõik sümbolid ja kõik maapealsed kujutised, kuid säilitage nende tähendus. 

68 Mõistke, kui vähe on väljendite väärtus, kui te võrdlete neid vaimse igavese olemusega. Samuti 

peaksite püüdma selle tarkuse vähehaaval omandada, nii et minu õpetuste praktiseerimine ei tunduks teile 

võimatu. 

69 Liituge, armsad jüngrid, sest teie võitluse aeg on käes ja see on igaühe jaoks lühike, arvestades teie 

elu lühidust maa peal. 

70 Kiirustage, teil on palju tööd. Ärge arvake, et teil on midagi puudu, et olla minu õpilased selles 

Töös. 

71 Teisel ajastul valisin ma ka oma apostlid. Nad ei olnud teadlased, nad ei olnud inimliku tarkuse 

säravad tuled. Nad olid lihtsad merekalurid, kuid ma tegin neist külvajad ja vaimukalurid. 

72 Ma tahan ka teid teha vaimseteks kaluriteks, et te saaksite viia minu armastuse sõnumi kõigile 

südamele, mis on eksinud selles suures kirgede ja materialismi meres, milles inimkond elab; ja sealt, 

sellest merest, te võtate välja ja päästate kõik, keda te minu nimel kutsute. 

73 Siis jõuab minu lootuse sõnum vennatapja, inimsööja, uhke, maailmavaenulik, teiste valu ja 

viletsuse suhtes ükskõikne, ja kõigi minu sõna saab teoks. 

74 Kõigepealt, ja kui te veel valmistute, palvetage rahvaste ja rahvaste eest, palvetage kõigi eest, sest 

inimkond kõnnib okaste ja okastraadide peal, nende samade, mida nad varem laiali ajasid, et teised neid 

tallaksid. Inimesed on ise oma hukatust ette valmistanud ja pärast seda on nad sunnitud paluma halastust, 

mida nad ei ole kunagi tundnud ühegi oma naabri suhtes. 

75 Kuid on vaja päästa, andestada ja lunastada, sest igas inimeses elab vaim, mis peab minuni 

jõudma. 

76 Te olete selle rahva esmasündinud, kes on mõeldud inimkonna vaimseks majakaks. Uus Iisrael, 

kes, kui ta on vabanenud oma orjusest, hakkab püüdlema kõrgeima ideaalini, mis on olemas vaimus, 

milleks on elada Jumala, teie Issanda, rinnal. 

77 Te olete veel kaugel sellest, et oma eeskujuga oma kaasinimeste teed valgustada. Kuid minu hääl, 

mis kõlab teie südametunnistuses, julgustab teid edasi minema, mitte alla andma, püsima võitluses, sest 

ainult nii kirjutab see rahvas oma ajaloo inimeste südamesse. 
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78 Katsumused, mida te näete oma elus iga päev, on põranda, millel teie vaim muutub paindlikuks, 

kus teie voorus peab end tõestama ja teie usk tugevaks kasvama. 

79 Ilma katsumusteta ei ole teenet, ilma teeneteta ei saa olla tasu. 

80 Mõtisklege katsumuste üle, mida Iisrael algusaegadel läbi elas. Mõelge selle kibedusele, selle 

viletsusele ja raskustele ja te mõistate, miks talle anti luba tulla tõotatud maale, kus sellel rahval oli rahu, 

terve elurõõm ja osadus oma Issandaga paljude sajandite jooksul. 

81 Selle rahva õnn sellel maal, mis neile nende usu ja visaduse eest antud oli, ei kestnud igavesti, sest 

miski ei ole maailmas igavene. Kuid ma ütlen teile tõtt, et uus tõotatud maa, mis on teie vaimu tõusu 

eesmärk, kestab kindlasti igavesti. See annab teile kindlasti igaveseks varjupaiga ja laseb teil tunda 

lõpmatut õndsust, et saate nautida, kogeda, tunda ja tundma õppida vaimset elu kogu selle täielikkuses ja 

õndsuses. 

82 Ma õnnistan kõiki neid kodusid, kus te kogunete, et palvetada ja võtta vastu Minu Sõna leiba, nii 

nagu ma õnnistan teie kodusid. Tõesti, ma ütlen teile, ükski neist kogunemiskohtadest ei tähenda rohkem 

kui ükski teie kodudest. 

83 Kui te tulete siia kogunenud ja austusega, teades, et see koht on määratud ühendama teid palves, et 

moodustada vaimne tempel, siis ütlen teile ka seda, et teie kodu on teine tempel. Sest nii nagu Vaim loob 

oma pühamu palves, jumalikus Sõnas, sisemises kontemplatsioonis ja seaduse praktikas, nii leiab inimene 

oma kodus veel ühe Jumala teenistuse, kus ta leiab hellust, soojust, eeskuju, õpetusi ja nõuandeid. Kuid 

ärge ajage kodu segamini materiaalse majaga. Viimane võib kaduda ja teid ilmastiku karmidele mõjudele 

panna, kuid teie kodu ei häviks, kui teie seas on armastus, lugupidamine, kuulekus ja kõik need voorused, 

mis peaksid üha enam ja enam olema inimperekonna olemuslikuks osaks. 

84 Ka need kogunemiskohad ei saa esindada tõelist templit, sest kui te kannate seda oma hinges, siis 

võite kohtuda sellega nii siin kui ka kodus, nii linnas kui ka maal, puu all, mägedes, mere ääres või kõrbes. 

85 Vaimu tempel on kõikjal, mistõttu on teil vaja vaid end varustada, et seda leida. 

86 Praegu jätkake kogunemist nendes kogukonnakeskustes. Tehke seda nii kaua, kui teil on vaja, sest 

Minu armastus, Minu halastus ja Minu armuandjad valatakse teie kogunemistele, kus Minu tahte kohaselt 

on tunda Minu kohalolekut, kus Ma panen hinged uuesti sündima valguses ja haiged kogevad oma 

tervenemise imet, kui nad kuulavad Minu sõnu. 

87 Minu Isa Süda on alati valmis andma teile seda, mida te palute, mida te vajate. Kuid teie Isa ei tohi 

kõike üksi teha. Te elate ajal, mil Meistri armastus peab kajastuma jüngrite südames, et ime saaks 

tegelikkuseks. 

88 Olge väsimatu minu sõna kordamisel. Nagu nähtamatu tikker, silub see teie iseloomu teravaid 

servi, kuni olete valmis toime tulema ka kõige raskemate kaasinimeste probleemidega. Neis leiate 

kannatusi, lepitus- ja heastamiskohustusi, mille põhjused võivad olla väga erinevad. Mõne päritolu ei ole 

eriti raske mõista, kuid on ka teisi, mida te suudate selgitada ainult intuitsiooni, ilmutuse ja vaimsete 

nägemuste abil, et leevendada oma kaasinimeste rasket koormat. Need vaimsed anded teevad seda imet 

ainult siis, kui neid kasutav inimene on inspireeritud kaastundest oma ligimese vastu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 150 
1 Te tulete igatsedes Lohutaja Vaimu järele, sest te ei ole leidnud leevendust oma viletsuses. Te olete 

jooksnud arstide ja advokaatide uste juurde, olete pöördunud nende poole, kes teid armastavad, kuid te ei 

ole suutnud oma meelerahu taastada. Olete veendunud, et saate tervendavat palsamit ja valgust, mida 

igatsete, leida ainult Allikast, kust kõik hea tuleb. Te kõik otsite tõelist teed, te vajate vaimset toitu, 

julgustava ja lootuse sõna, mis teid rõõmustaks; ja niivõrd, kuivõrd te saavutate selle, mida otsite, toovad 

te mulle meelde oma mured, oma hirmu jumaliku kohtu ees ja oma igatsuse olla rahus oma 

südametunnistusega. 

2 Te olete Minu Kohalolu, kuigi tunnete end Minust kaugel. Te ei ole oma valuga üksi, ma olen 

teiega, ja kui te nimetate end arusaamatuks, siis ütlen teile, et mina, Isa, tean kõike, mis teie sees toimub, 

ja see annab teile lahenduse, mida te otsite, rahu, millest teil on puudus, ja abi, et jõuda oma kõrgusele. 

3 Kui te esimest korda Minu Sõna kuulama häälestusite, nautisite seda ja leidsite, et see on oma 

olemuselt valjem. Sa tunnistasid, et ma saatsin selle sulle, sul oli ainult kahtlusi selle suhtes, millisel kujul 

ma ennast inimestele edastan. Aga kui te seda uurite, siis mõistate, et Ma ei ole teinud viga ja et inimene, 

kuna ta on Minu laps, on kvalifitseeritud teenima Mind kui vahend, et täita Minu nõuandeid oma 

kaasinimeste teenimisel. 

4 Ma kutsun mehi, naisi ja lapsi, et teha neist Minu jüngrid; kuid kui mõned usuvad, siis teised 

kahtlevad ja ei usalda. Selle põhjuseks on asjaolu, et neid on niivõrd eksitatud, et kui Ma tänapäeval räägin 

inimkonnale, kasutades oma õpetuste edastajatena harimatute, lihtsate ja alandlike inimeste 

mõistmisorganeid, siis näib Minu ilmutus neile millegi imelikuna. Teadke, et Minu Sõna on oma tõesuses 

muutumatu ja et seda, mida ma teile esimesel ajastul ütlesin, ma kinnitasin teisel ajastul ja kinnitasin 

uuesti kolmandal ajastul. 

5 Kõik te, kes te kuulete Minu Sõna sel viisil, olete valmis tundma ja mõistma seda Minu Vaimu 

ilmutust, ja te olete ainult oodanud hetke, mil Ma teid kutsun, et olla nende ilmingute tunnistajaks. Ma ei 

ole kedagi veennud; juba enne teie lihaks saamist ütlesin teile, et te olete kohal nendel sündmustel ja et te 

kuulute nende väljavalitute hulka, kes toovad hea sõnumi maailmale. 

6 Selle aja lapsed lasevad mul näha oma ohtlikku teed. Nad ütlevad mulle, et keskkond, milles nad 

hingavad, ei ole kõige soodsam spiritualiseerumiseks, ja nad paluvad minult valgust oma vanematele ja 

õpetajatele. Juba varasest east alates on alanud võitlus vaimu ja keha* vahel, kus mõnikord võidavad 

headus ja mõistus, teinekord aga võidab liha. 
* Vt joonealune märkus punktis 149, 9 

7 Ärge öelge Mulle, et te olete nõrgad, sest teie sees on Minu Vaimu valgus, ja Ma olen andnud teile 

vooruse ja energia, et te saaksite täita oma kohustusi. Pingutage ja kasutage oma jõudu. 

8 Ma olen tulnud kõigi oma laste juurde, et otsida nende vaimu, sest see kuulub mulle. Kuid mitte 

kõik neist ei taha mulle järgneda, suurem osa küsib minult teist aega ja ütleb mulle, et ta ei saa praegu 

minuga kaasa tulla. Kuid ma olen andnud igale vaimule vajaliku aja oma kohustuste täitmiseks. 

9 Te olete selle aja jooksul palju kannatanud ja igatsete paremat elu, kuid Isa ütleb teile: Töötage 

oma rahu välja ja te leiate juba rahu selles maailmas või vaimses maailmas. See maa, kus te elate, on 

lepituse, võitluse ja täiuslikkuse koht. 

10 Kui te tahate meenutada Jeesuse elu teisel ajastul, siis leiate, et see on täis kannatusi, ilma 

lohutusteta ja rõõmudeta. Ta on eeskuju, eeskuju, mis seisab teie vaimu ees, et te võiksite elada tema järgi. 

Aga igaüks, kes minu juurde tuleb, leiab leevendust, sest mina olen ammendamatu allikas, mis voolab 

ojadena. Kasutage seda oma põldude kastmiseks. Põllud on ette valmistatud, et mehed saaksid neid 

viivitamatult harida. Muld ootab, enne kui see on kaetud umbrohu või kahjulike rohttaimedega. Minge ja 

haritagu seda, ja kui näete, et nisu on küps, siis lõigake see koos umbrohuga ja alles hiljem eraldage üks 

teisest. Seepärast ütlen ma teile alati: Vaadake ja palvetage, sest kui te olete hooletud, siis kasvab umbrohi 

kiiremini kui teie seemned ja nende viljad kaaluvad neid saagikoristuse päeval üles. Vaata, et su põllud 

muutuksid kuldseks, nii et sa võid tuua oma nisu minu viljahoidlatesse ja saak saab olema rikkalik. 

11 Inimkond januneb minu sõna, minu tõe järele. Inimesed nõuavad ja igatsevad valgust oma 

mõtetele, nad nõuavad õiglust ja ootavad lohutust. See on otsustav aeg. Tõesti, ma ütlen teile, et paljud 
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ideed, teooriad ja isegi dogmad, mida sajandeid peeti tõeks, kukuvad maha ja lükatakse tagasi kui valed. 

Fanatismi ja ebajumalateenistuse vastu võitlevad ja selle likvideerivad need, kes on kõige rohkem sellesse 

haaratud ja sellest kinni haaratud. Jumala õpetusi mõistetakse, nende valgust, sisu ja olemust mõistetakse 

ja tajutakse. 

12 Kui see teadlaste mõtetes selgeks saab, pärast katsumuste perioodi, mille jooksul nad kannatavad 

väga suurt segadust, ja nad kuulevad oma südametunnistuse häält, avastavad nad seda, mida nad kunagi ei 

osanud unistadagi, et see on võimalik. 

13 Ma ütlen teile veel kord: Vaata! Sest usutunnistuste ja doktriinide, religioonide ja teaduste vahelise 

konflikti ajal arvavad paljud inimesed, et teadmised, mida nende raamatud on neile andnud, on relv, 

millega nad saavad võita minu uusi õpilasi, teades, et teil ei ole raamatuid kaasas. - Kui Jeesus jutlustas 

rahvahulkadele, ei rääkinud ta neile õpetustest, mida ta oli raamatutest õppinud. Ometi õpetas ta täis 

tarkust ja sellest andis ta tunnistust juba lapsepõlvest peale, kui ta ilmus seaduseõpetajate ringis, ajades 

neid oma küsimustega segadusse ja vaigistades neid ning jättes nad oma vastustest mõjutatud. Jeesuse 

teadmised pärinesid jumalikust vaimust, mis näitas talle kõike. 

14 Kui keegi teist tühjendaks oma mõistuse, hoiaks oma südame vabana halbadest tunnetest ja alatuist 

kirgedest ning tõstaks oma vaimu Isa poole, et ta annaks end talle armastuses ja ligimese teenimises, siis 

saaks temast puhas allikas, mille Meister täidaks oma inspiratsiooniga. See mees oleks nagu puhas anum 

minu laual, mis on täis elu veini, et need, kes igatsevad, saaksid tema kaudu oma janu kustutada. See, kes 

end nii varustab, veenab seda, kellega ta räägib, ta lohutab oma sõnadega, ta vaigistab asjatuid, ta teeb 

hämmastavaid tegusid, mida maailm nimetab imedeks, kuid mis ei ole midagi muud kui suuremeelse 

vaimu armastuse ja usu loomulikud tagajärjed. 

15 Kui teilt küsitakse: "Miks, kuigi Jumal on nii suur, kasutas Ta tähtsusetut inimest, et ilmutada oma 

tarkust?", siis peaksite vastama: "Jumala armastus oma laste vastu ei tunne piire, seepärast kasutas Ta neid 

selle ime tegemiseks." 

16 Kuna ma olen võimas, igavene, lõpmatu ja samal ajal kõigi loodud asjade Isa, siis võin ma 

kasutada kõiki oma loodud olendeid oma jumalike eesmärkide saavutamiseks. Oma isalikus armastuses ei 

hooli ma teie ebaküpsusest, teie pattudest, ja ma pöördun teie poole teie alandlikkuse tõttu. Kui te peate 

oma inimvormi liiga tähtsusetuks, et Jumal peaks teiega vaeva nägema, siis kes andis teile selle vormi, kui 

mitte Mina? Pealegi, kas ma ei olnud nagu sina, kui ma inimeseks sain? 

17 Teie kõrvu jõudev hääl on selle keha hääl, mis teeb mind kui hääle kandjat kuuldavaks minu 

ilmumise lühikeste hetkede jooksul. Sõna, mis jõuab teie mõistusesse ja südamesse, on inimlik, kuid selle 

sõna tähendus on jumalik, mistõttu see valgustab ja tugevdab vaimu. 

18 Kui ma oleksin tulnud inimkujul, et korrata oma teise ajastu õpetusi, ei oleks teie vaim arenenud ja 

inimkond ei oleks Mind tundnud. Kuid mina, kogu täiuslikkuse Meister, viin teid samm-sammult aina 

kõrgemale mäele, andes teile iga kord uusi õpetusi. 

19 Inimese silmis on Jumal ja isegi tema enda vaim nähtamatu, sest tal ei ole ei vormi ega piire. 

Seepärast kahtlevad paljud, kui nad näevad teid palves üles tõstetuna ja kuulavad mind, sest nad ei tea, et 

jumalikku ja vaimset, kuigi inimsilmadele nähtamatut, tunnetab vaim ja ka süda. 

20 Kes tõeliselt usub Minusse, see tunneb Minu häält, kus iganes Ma temaga räägin. Ma olen nagu 

karjane, keda tema lambad järgivad ja keda nad alati tema hääle järgi ära tunnevad. Sellepärast olete te 

oma Issanda hääle ära tundnud sel ajal, kui ma teiega inimliku mõistuse organi kaudu räägin. Te ei ole 

peatunud häälekandja puuduste hindamisel ega solvunud vigade pärast, mida tema vähene haridus 

põhjustab. Te olete aru saanud, et mina olen see, kes teiega räägib. Kui te kuulsite Minu häält, tundsite 

selle kohe ära ja ütlesite: "See on Tema! 

21 Alandlikud ja vaesed on alati olnud need, kes avastavad minu kohalolu, sest nende mõistus ei ole 

hõivatud inimlike teooriatega, mis hägustavad selget otsustusvõimet. 

22 Teisel ajastul juhtus ka see, et kuigi Messia tulekut kuulutati, tundsid teda emotsionaalselt ära 

ainult lihtsa mõistusega, alandliku vaimu ja selge mõistusega inimesed, kui ta tuli. 

23 Teoloogidel oli käes prohvetite raamat ja nad kordasid iga päev sõnu, mis kuulutasid Messia tuleku 

märke, aega ja viisi; ja ometi - nad nägid Mind ja ei tundnud Mind ära, nad kuulasid Mind ja eitasid, et Ma 
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olen tõotatud Päästja. Nad nägid Minu tegusid ja ainus asi, mida nad tegid, oli nende üle nördimus, kuigi 

tegelikult olid need kõik ette kuulutatud. 

24 Kui saabus päev, mil rahvahulk, keda õhutasid need, kes tundsid end Jeesuse kohalolekust häiritud 

olevat, haavasid ja piitsutasid teda ning nägid teda löökide tagajärjel veritsemas nagu tavalist surelikku ja 

hiljem võitlemas surmaga ning suremas nagu iga teine inimene, siis hüüdsid variserid, rahva valitsejad ja 

preestrid rahulolevalt: "Vaadake teda, kes nimetab end Jumala Pojaks, kes arvas end kuningaks ja väitis 

end olevat Messias!". 

25 Just nende pärast, rohkem kui teiste pärast, palus Jeesus oma Isa andeks anda neile - kes, kuigi nad 

teadsid pühakirju, eitasid teda nüüd ja tegid teda rahvahulga ees petturiks. Nad olid need, kes vaatamata 

sellele, et nad väitsid end olevat seaduse õpetajad, ei teadnud tegelikult, mida nad Jeesuse 

hukkamõistmisel tegid, samal ajal kui rahvahulga seas olid südamed valust rebitud selle ebaõigluse pärast, 

mille tunnistajaks nad olid, ja näod olid ülevoolavad pisaratest õiglase ohvrisurma pärast. Nad olid lihtsa 

meelega ning alandliku ja suuremeelse hingega mehed ja naised, kes teadsid, kes olid olnud koos 

inimestega maailmas ja mõistsid, mida nad kaotasid, kui Meister lahkus. 

26 Inimesed, isegi sel ajal hinnatakse halvasti kommunikatsioonivormi, milles te olete saanud Minu 

Sõna, ning ka need, kes väidavad, et nad teavad, kuidas Minu tagasitulek peab toimuma, lükkavad tagasi 

õpetused ja ilmutused, mida Ma olen teile andnud. Need ei uuri tõsiselt Minu Sõna ega otsi selle olemust, 

ei arvesta imesid ja tunnustähti, mida Ma olen teile andnud oma tulekust ja tõe kohta, vaid nad 

põhjendavad Minu eitamist ebatäiuslikkusega, mida nad selles kogukonnas avastavad, nende 

rüvetamistega ja sõnakuulmatusega. Siis tõusevad nad püsti ja ütlevad: "See, kes ütles teile, et ta ei anna 

end teile teada pärast 1950. aastat, kas ta peaks olema Kristuse Vaim? Kas ta võib öelda "täna", et see 

ilming lõpeb, ja "homme" kuulutada vastupidist?" Sest ma ütlen teile juba praegu, et paljud väidavad, et 

ma jätkan enese ilmutamist samal viisil ka siis, kui aasta 1950 on möödas. Oo, armastatud rahvas: kas te 

olete põhjuseks, et homme hakkab maailm teid pilkama ja eitama kõike, mida ma olen teile rääkinud? 

27 Vaadake, kuidas ma valmistan teid ette, et kui minu lahkumise aeg saabub, ei lase te pimedusel 

tungida oma südamesse. Kuid ma ütlen teile, et need, kes on tõeliselt tundnud ja mõistnud Minu Sõna, 

hoiavad end eemale segaduse teedelt, et otsida Mind üksinduses vaimust vaimuni. Need kuulevad oma 

südames oma Meistri unustamatut ja tuttavat häält, kes ütleb neile: "Õndsad olete te, kes valate pisaraid, 

kui näete minu Töö rüvetamist, sest te mõistate, et see on põhjus, miks paljud ei tule seda tundma ja miks 

teised seda pilkavad ja eitavad." 

28 Jälgige ja palvetage, jüngrid, et te jätkuvalt tunneksite ära minu hääle kõigi nende petiste seas, 

mida maailm teile toob, ja et te näeksite end armastusega juhatatuna ja kaitstuna kuni tee lõpuni, kus Isa 

kodu avaneb nagu lõpmatu suurusega lambakarjäär, et igavesti varjata neid, keda ta armastusega lõi ja 

läkitas, et nende teened maa peal teeksid nad vääriliseks täiuslikule kodule. 

29 Alati, kui ma ütlen teile, et see on Kristus, kes teiega räägib, leidub alati keegi, kes peab neid, kes 

Minu Sõna edasi annavad, jumalateotajateks. Kuid selline kohtumõistmise ja hukkamõistmise viis ei ole 

üllatav, arvestades, et nende tundmatus vaimse suhtes takistab neil tundmast mind läbi minu õpetuse 

olemuse. 

30 Ühel korral ütlesin ma variseridele: "Isa ja mina olen üks", ja nad nimetasid mind ka 

jumalateotajaks ning otsisid varjupaika pühakirjades ja püüdsid tõestada, et kõik, mida ma ütlesin, on vale. 

31 Täna ütlen ma teile, et kes ei ava oma vaimu silmi, ei saa näha jumalikku valgust, sest kedagi ei 

ole proovile pandud nagu Jeesust. 

32 Inimesed küsitlesid mind, panid mulle püüniseid, püüdsid mind oma kapriissete küsimustega 

segadusse ajada, vahetasid mind, et panna mu arukus proovile; ja kuna nad vaatamata oma püüdlustele ei 

leidnud võimalust mind hävitada, süüdistasid nad mind, laimasid mind ja mõistsid mind, et näha, kuidas 

käitub sel juhul see, kes nimetas end Jumala Pojaks. Kuid nad ei rahuldunud kõigega, vaid tahtsid ka näha, 

kas minu keha veritseb, kas see koosneb lihast ja luudest, ja kui Jeesus teel ristile kokku kukkus ja 

veritses, siis panid nad kõrvad püsti, oodates, et kuulda minu kaebusi. 

33 Kui ma ütlesin, et Isa ja mina oleme üks, rääkis vaim. Aga kui keha veritses, oli see inimosa see, 

mis kaebuse esitas, sest see oli elav liha. 
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34 Maailm nõudis, et ma näitaksin talle oma tõde, ja ma näitasin talle tõde, kuid nägevate silmadega 

ta ei näinud. Minu sõnast ja tegudest oleks pidanud piisama, et tõestada selle jumalikku väge, kes neid 

tegi. Kuid nad ei mõõtnud seda jõudu. Kuid minu kui inimese surm ei olnud nende katsumuste lõpp. Ma 

olin oma õpilastega vaimsel kujul. Isegi nende seas oli üks, kes pani mind proovile ja kes ei uskunud oma 

Issanda ülestõusmisse, kuni ta veendus selles, pannes sõrmed tema küljes olevasse haavasse. 

35 Pärast seda, kui Jeesuse sõna seeme levis provintsist provintsi ja rahvusest rahvuseni, ilmusid 

kõikjale uskmatud, kahtlejad, materialistid ja allutasid minu õpetuse, minu sõnad ja teosed oma 

ratsionaalsusele. Kuid inimesed ei piirdunud minu tõe hindamisega ainult minu teoste ja õpetuse järgi, 

vaid nad püüdsid uurida minu inimlikku olemust, minu karjääri, minu sündi, minu lapsepõlve ja kõiki 

minu samme maa peal. - Maarja, Jumala poolt valitud püha ja puhas naine, kes andis maailmale elu vilja, 

ei pääsenud sellest uurimisest. Ka tema koges inimeste pilkamist, hukkamõistmist ja katsumusi. Neile ei 

piisanud sellest, et prohvet Jesaja oli juba varem kuulutanud teda neitsi ja puhtaks. Ja isegi tänapäeval 

arutavad ja arutlevad inimesed kirikutes ja sektides ikka veel tema üle. 

36 Ma ütlen teile, et seni, kuni inimkond ei loobu oma materialismist, ei suuda ta tõele näkku vaadata, 

kui ta selle üle kohut mõistab. 

37 Ma andestan nii ühele kui ka teisele, kuid ma soovitan teil lõpetada Minu sõnade kasutamine 

üksteise segadusse ajamiseks, vigastamiseks või tapmiseks, sest teie kohtuotsus on suur. 

38 Kui te süvendate oma vaidlusi ja lõpuks vihkate teineteist oma erinevate arvamuste tõttu, millal te 

siis ühinete tões, mis on üks? 

39 Ärge kartke mind, kartke iseennast, ütleb teile Meister. Kas Ma mõistsin ristilt hukka need, kes 

Mind ohverdasid? Kas Maarja heitis ette ja süüdistas sel lõpmatult kurblikul tunnil? - Ei, minu inimesed. 

40 Samuti ei mõista ma teid praegu hukka. Tõesti, ma ütlen teile, igaüks teeb oma otsuse ise ja 

kuulutab oma otsuse. Ma tahan teid vabastada valust, lepitusest, kibedast karikast, ja seepärast palun teil 

puhastada oma südamed ebapuhastest tunnetest ja hakata üksteist armastama, sest see on tee, mis võib teid 

viia valguse, rahu ja tõe juurde. 

41 Kui te ikka veel arvate, et teie kannatused on tingitud teie esimestest vanematest, siis te teete oma 

Jumalast arusaamisel oma otsustes viga. 

42 Jumaliku tähendamissõnaga inspireerisin ma esimesi inimesi, et nad saavutaksid esimese teadmise 

oma saatusest, kuid Minu ilmutuste tähendust tõlgendati valesti. Kui nad rääkisid teile elupuust, hea ja 

kurja teadmisest, millest inimene sõi, siis tahtsid nad teile vaid mõista, et kui inimene omandas piisavad 

teadmised, et teha vahet õigel ja valel, ja sai vastutuse oma tegude eest, siis hakkas ta sellest ajast alates 

lõikama oma tegude vilju. 

43 Paljud inimesed arvasid, et kõik selle maailma pisarad on põhjustatud maa esimeste elanike patust. 

Kuna nad ei suutnud seda tähendamissõna tõlgendada, ütlesid nad lõpuks, et Kristus tuli, et oma verega 

kõik plekid ära pesta. Kui see väide oleks õige - miks inimesed jätkavad pattu ja kannatavad, kuigi see 

ohver on juba tehtud? 

44 Jeesus tuli maa peale, et õpetada inimestele teed täiuslikkusele - teed, mida ta näitas oma elu, 

tegude ja sõnadega. 

45 Te teate, et Jumal ütles inimestele: "Kasvage ja paljunege ja täitke maa". See oli esialgne seadus, 

mis teile, o inimesed, anti. Hiljem ei nõudnud Isa mitte ainult seda, et inimesed paljuneksid ja et inimsugu 

jätkaks kasvamist, vaid et nende tunded muutuksid üha kõrgemaks ja et nende mõistus areneks 

takistamatult. Aga kui esimese seaduse eesmärk oli inimkonna paljunemine - kuidas saab siis arvata, et 

sama Isa karistab teid selle eest, et te kuuletute ja täidate Tema käsku? Kas on võimalik, inimesed, et 

selline vastuolu eksisteerib teie Jumalas? 

46 Vaadake, millise materiaalse tõlgenduse andsid inimesed tähendamissõnale, milles räägiti ainult 

vaimu äratamisest inimeses. Seepärast mõistke minu õpetust ega ütle enam, et te maksate võlga, mille 

esimesed maa elanikud oma sõnakuulmatusega teie Isa ees tekitasid. omada kõrgemat arusaama 

jumalikust õiglusest. 

47 Ma olen teile öelnud, et ka viimane plekk kustutatakse inimese südamest, kuid ma ütlen teile ka, et 

igaüks peab oma plekki ära pesema. Tuletage meelde, et ma ütlesin teile: "Selle küünariga, millega te 

mõõdate, mõõdetakse teid" ja: "Mida te külvate, seda peate ka lõikama". 
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48 Nüüd on aeg, mil te saate aru minu vanadest sõnadest: "Kasvage ja paljunege", nimelt sellest, et 

seda tuleb teha ka vaimselt ja et te peaksite täitma universumi oma heade tegude ja helgete mõtetega. 

49 Ma tervitan kõiki, kes tahavad mulle lähemale tulla, kõiki, kes püüavad täiuslikkuse poole. 

50 Puhake oma maistest vaevadest, mu lapsed, minge oma sisemusse, kus on tempel, ja mõtisklege 

minu sõna üle. 

51 Ma olen määranud teid selleks, et levitada headust maa peal, mis on tõeline vaimsus. 

52 Kas tunnete end liiga ebakompetentselt ja tähtsusetult? Kas te peate end liiga ebapuhtaks, et sellist 

ülesannet oma hingele koormata? Selle põhjuseks on see, et te ei tunne Minu tarkust ja Minu halastust, et 

te ei jälgi hägematute meeltega õpetavaid näiteid, mida Ma teile igal sammul looduse kaudu annan. 

53 Kas te ei näe, kuidas päikesekiired, valgustades kõike, jõuavad isegi kõige saastunumasse lompi, 

aurustavad selle, tõstavad selle atmosfääri, puhastavad selle ja lõpuks muudavad selle pilveks, mis liigub 

üle maade ja muudab need viljakaks? 

54 Mõnikord ütlete mulle: "Meister, kuidas on võimalik, et Sa hoiad oma silmad sellel inimkonnal, 

kui ei ole enam patriarhe, ei ole enam õiglasi inimesi, ei ole enam inimesi, kes võiksid olla Sinu apostlid? 

Kas Sa ei näe, et me elame maailmas, mis on täis rüvedust ja pattu?" Vastan teile, et Minu vägi paneb 

lillioone kasvama isegi keset muda, millest keegi ei arvaks, et nii imelise puhtusega lill võiks kasvada. 

55 Las minu Sõna päike tungib teie olemusse, et see puhastaks teid ja tõstaks teid üles ning te saaksite 

kiirustades minna, et muuta oma kaasinimeste süda viljakaks. 

56 Keset seda pattude ja korruptsiooni elu, mida inimkond elab, laske oma tegude puhtus ja teie 

palvetes siirus esile kerkida, ja tõesti, ma ütlen teile, teie vaim ei pea siis kuidagi kadestama lillioone. 

57 Ma räägin selles vormis ainult lühikese aja jooksul - aja, mida te peate ära kasutama, nii nagu 

põllutaimed kasutavad soodsat hooaega, et kasvada, õitseda ja vilja kanda. 

58 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kahetsevates patustes on rohkem armastust kui neis, kes on end 

alati heaks pidanud. Nii räägin ma jätkuvalt ja patused jätkavad oma üleastumiste kahetsemist ning 

suurendavad pöördunute arvu. 

59 Patuse süda on vastuvõtlikum minu Sõna armastuse puudutusele, sest on palju inimesi, kes on 

pattu teinud, sest nende elus puudus armastus. Kui nad kuulsid minu Isa häält, mis kutsus neid, andestas 

neile, parandas nende haavad ja mõistis neid nii, nagu keegi maa peal neid ei mõistnud, tundsid nad peagi 

jumalikku puudutust oma olemuse kõige tundlikumatel lõimedel ja kogesid oma Meistri püsivust nende 

suhtes. 

60 Nii paljud inimesed käivad läbi maailma ja otsivad sõna või lunastavat valgust, lohutust oma 

kannatustele. Nad otsivad kedagi, kes oleks nendega leebe, kes ei osutaks nende vigadele, kes räägiks 

neile paremast elust. Kuid nad ei leia teda maailmas ja siis sulguvad nad end, tõmbuvad tagasi ja ei usalda 

enam kellelegi oma saladusi. 

61 Need südamed avanevad ainult armastuse võtme abil, mis on minu valduses ja mille ma usaldan 

just neile, kes avavad oma südame ja ütlevad mulle: "Meister, ma tahan sulle järgneda." 

62 Kuulajate südame põhjast kerkib see küsimus: "Kas sina oled Messias?". Aga ma ütlen teile ainult: 

kuulake minu sõna, mõistke selle tähendust ja otsige selle olemust. 

63 Ma räägin tõtt, õpetan teed, avaldan reinkarnatsiooni, mis on seadus, et hing saaks end täiustada ja 

jõuda oma saatuse eesmärgini. Kas te kahtlete selles? Tõesti, ma ütlen teile, tõde ei muutu vähimalgi 

määral teie kahtluste tõttu. See jääb alati samaks. 

64 Ma ütlen teile, et ärge kunagi eitaksite seda ainuüksi sellepärast, et te ei mõista. Pidage meeles, et 

kui ainult see, mida teie vaene mõistus mõistab, oleks tõde, ei oleks midagi olemas. 

65 Mõned ütlevad mulle: "Meister, kui sa tead kõike, kui sa tunned olendeid juba enne, kui nad on - 

kas sa teadsid siis, et Juudas reedab sind?" Oo, te kohmakad arutlejad, kes te veel praegusel ajal selliseid 

küsimusi esitate! Mina, kes ma tean kõike, valisin ta just sellepärast, et ma teadsin, et see mees ei saa teha 

teisiti; ja oli hädavajalik kasutada ära iga minu õpilase iga puudust, et anda õpetamise eeskuju. 

66 Jünger, kes reetis oma Meistri, on sümbol, avatud raamat, mis on olemas igas inimteadvuses*, et te 

oskaksite mõista selle tähendust ja kuulda selle õpetusi. 
* Vt joonealune märkus 145, 62 
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67 Teadke, et igas inimeses elab Juudas. Jah, jüngrid, sest teie puhul on keha vaimu Juudas; keha on 

see, mis seisab vastu vaimustumise valguse säramisele, mis ootab, et vaim saaks ta materiaalsusesse, 

alandlikesse kirgedesse sukelduda. 

68 Aga kuna teie keha viib teid kuristiku äärele, ei tohiks te seda hukka mõista. Ei, sest te vajate seda 

oma edasiminekuks ja peaksite selle ületama oma spirituaalsuse kaudu, nii nagu mina ületasin Juudase 

oma armastuse kaudu. 

69 Ma näen, et te kahtlete armastuse väes, et te kahtlete usu väes, et te kahtlete minu Vaimu 

avaldumises inimliku mõistmisorgani kaudu, et te ise kahtlete oma andides ja võimetes, mida te ei ole veel 

arendanud. Mida te suudate teha, kui teil on nii palju kahtlusi? Milliseid imesid saate te kogeda? - Ei ole. 

70 Te olete oma skeptitsismis nii kangekaelsed ja oma kahtlustes nii tugevad, et te ei lase vaimsel 

valgusel oma kiirtega jõuda oma teadvuse sügavamatesse piirkondadesse. Aga kui te vaimustate end, kui 

te elate elu kooskõlas minu õpetustega ja minu tahte kohaselt, siis näete, kuidas teie olemusest tõusevad 

esile võimed, mida te olete eitanud, ja vaimsed anded, mida te ei ole kunagi arvanud omavat. 

71 Siis, kui te olete vaimseks muutunud ning teie südames valitseb puhtus ja õrnus, kogete, kuidas 

kõik looduse elemendid on teie suhtes hästi meelestatud ja kuuletuvad teile, sest teie vaimseks muutumine 

on teid nendega kooskõlla viinud. 

72 Kui teil on vaimsus, ei ütle te enam: "Isa, anna mulle toitu, anna mulle intelligentsust, anna mulle 

materiaalset rikkust." Veel vähem langete te sellesse viga, et ütlete talle: "Isa, kui sa annad mulle seda, 

mida ma sinult palun, siis annan ma sulle sellest, mis mul on - mida sa minult küsid." 

73 Kas te ei arva, jüngrid, et selline palumise viis on nagu teie Isa kiusamine? Kas sa arvad, et ma 

saan sulle rohkem ja paremat anda, kui sa annad mulle midagi? Kui sa ütled Mulle, et ma paluksin sinult 

seda, mis sul on, siis mis saab sinust, kui ma sinu palvete rahuldamise eest võtan sinult selle, mida sa 

maailmas kõige rohkem armastad? Kas te kannataksite sellise katse vastu? 

74 Ei, jüngrid, on aeg lasta oma südametunnistusel juhtida kõiki oma tegusid ja mõtteid. 

75 Laske oma usul rääkida ja taevas vastab teile. 

76 Jumalik vaim oli täis armastust, kuigi ta eksisteeris üksi. 

77 Midagi polnud veel loodud, midagi polnud jumaliku olendi ümber olemas, ja ometi armastas ja 

tundis ta end nagu isa. 

78 Keda ta armastas? Kelle isaks ta end tundis? See olid kõik olendid ja kõik loodud olendid, mis 

temast lähtusid ja mille jõud oli tema vaimus peidus. Selles vaimus olid kõik teadused, kõik loodusjõud, 

kõik olendid, kõik loodu alused. Ta oli igavik ja aeg. Temas oli minevik, olevik ja tulevik juba enne 

maailmade ja olendite elluastumist. 

79 See jumalik inspiratsioon sai reaalsuseks jumaliku armastuse lõpmatu jõu all ja elu sai alguse. 

80 Universum täitus olenditega ja kõigis neis ilmnesid Isa armastus, jõud ja tarkus. 

81 Nagu ammendamatu eluallikas oli Issanda emakas sellest hetkest alates, kui ta otsustas, et aatomid 

peaksid ühinema, et moodustada kehad ja moodustada olendid. 

82 Kõigepealt oli olemas vaimne elu, kõigepealt olid vaimsed olendid ja alles seejärel materiaalne 

olemus. 

83 Kuna oli otsustatud, et paljud vaimsed olendid peavad võtma kehalise kuju, et elada materiaalsetes 

maailmades, valmistati kõigepealt kõik ette, et Issanda lapsed leiaksid kõik valmis. 

84 Ta varjutas tee, mida tema lapsed pidid järgima, õnnistustega, ujutas universumi eluga ja täitis 

iluga inimese tee, millesse ta asetas jumaliku säde: südametunnistuse, vaimu, mis on loodud armastusest, 

intelligentsusest, jõust, tahtest ja teadvusest. Kuid kõik, mis oli olemas, ümbritses ta oma väega ja näitas 

sellele oma saatust. 

85 Isa jäi sinna kui kõige olemasoleva algupära, ja kuna universumile pakuti teed arengule ja 

täiuslikkusele, jäi ta ootama kõigi oma laste tagasipöördumist, et ka nemad leiaksid temas oma eesmärgi, 

mis oleks hinge täiuslikkus ja igavik. 

86 See tee, mis oli ette määratud igale looduse kuningriigile, igale olendile ja igale liigile, oli seadus, 

mille Looja oma lastele kustumatult sisse lõi. 

87 Sellest ajast alates kudub ja elab kõik selle eesmärgi nimel, mille jaoks see on loodud; sellest ajast 

alates liigub kõik täiuslikkuse suunas ja pöörleb lakkamatult käsu, põhimõtte ja seaduse ümber. 



U 150 

58 

88 Isa, nagu külvaja, kasutas temas olevaid elu elemente nagu mulda, ja sellesse pani ta oma 

armastusest lähtuva elu seemne, et siis oodata seda päeva, mil ta saab korjata sellist täiuslikku vilja, nagu 

oli see seeme ja nagu oli see inspiratsioon. 

89 Praeguse aja teadlased on hämmastunud, kui nad avastavad, et maailmal on rohkem eluiga, kui 

varasemad teadlased talle andsid; ja kui nad arvavad, et Maa on hääbuv täht, mis on lähedal 

väljasuremisele, siis ma ütlen neile, et Maa on elanud nii vähe, et ta on veel kaugel sellest 

arengustaadiumist, et olla võimeline mahutama armu ja vaimustumise põlvkondi. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 151 
1 Te olete joonud paljudest allikatest lootuses, et näete oma janu armastuse järele kustutatuna, ja 

praegu olete janunum kui kunagi varem. Mida te olete teinud eluvee, mille ma teile juba siis andsin? 

2 Ma ütlesin Samaaria naisele: "Kes iganes joob vett, mida ma annan, ei janune enam kunagi." Aga 

täna ütlen ma teile: Kui inimesed oleksid sellest veest joonud, ei kannaks nad nii palju viletsust endaga 

kaasa. 

3 Inimesed ei jäänud minu õpetuse juurde ja eelistasid minu nime kasutada, et luua religioone ja 

konfessioone vastavalt oma tõlgendusele ja mugavusele. Ma lükkasin traditsioonid tagasi ja õpetasin neile 

armastuse õpetust, kuid täna tulete te minu juurde ja esitate mulle tühje riitusi ja tseremooniaid, mis ei 

edenda vaimu vähimalgi määral. Kui teie töödes ei väljendu vaimsus, ei saa neis olla tõde, ja mis ei sisalda 

tõde, ei jõua teie Isani. 

4 Kui see Samaaria naine tundis, et Minu silmade valgus tungib tema südame põhjani, ütles ta 

Mulle: "Issand, teie, juudid, ütlete, et Jeruusalemm on koht, kus meie Jumalat kummardada." Ta ütles 

mulle: "Issand, sa ütled, et Jeruusalemm on koht, kus meie Jumalat kummardada." Siis ma ütlesin talle: 

"Tõesti, naine, ma ütlen sulle, et läheneb aeg, mil sa ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas nii, 

nagu sa praegu teed. Tuleb aeg, mil te kummardate Isa vaimus ja tões, sest Jumal on vaim." 

5 See on minu kõigi aegade õpetus. Vaadake, kuigi teil oli tõde silme ees, ei tahtnud te seda näha. 

Kuidas saab seda elada, kui sa seda ei tunnista? 

6 Just sel põhjusel tulite te minu juuresoleku juurde janunedes. Aga kui te seda sõna kuulsite, tundis 

teie süda eluvee värskust ja te ei tahtnud enam allikast eemale liikuda. 

7 Te ütlesite mulle: "Issand, sa oled meile teatanud, et see sõna, mida sa täna häälitsuste kaudu 

annad, saab oma lõpu. Mida me siis teeme, et janu meid jälle ei tabaks?" Meister ütleb teile: Ma olen 

tulnud õpetama teid palvetama, ilmutama teile vaimseid andeid, mida te omate ja mida te ei ole tähele 

pannud, mille abil te saate praktiseerida minu seadust ja jäljendada mind. See, kelle elus on vaimsus, ei 

tunne janu, väsimust, nälga ega viletsust. Lisaks ütlen ma teile: Ma olen teile pärast 1950. aastat teie 

vaimsuse tõttu lähemal. 

8 Seepeale küsite te minult: "Kuidas saavutatakse vaimsus?" Ja ma ütlen teile: Selle saavutate, kui 

palvetate vaimult vaimule, kui olete hoolas, et olla õiglane kõigis oma tegudes, kui harjutate aktiivset 

heategevust oma kaasinimeste suhtes. Kui inimene elab sel viisil, muutub hing vabaks ja juhib inimese 

samme, valgustatuna Vaimu valgusest. Ta ei tunne end enam maa peal üksildasena, sest ta mõistab, et 

Issanda ja vaimse maailma kohalolek on temaga koos. Iga sammuga, mille ta elus astub, avastab ta uue 

valguse ja saab uue arusaama enda jaoks. Ta ei tunne end enam seadusevastase või kurjategijana ja 

värskendab end oma Isa loodud imedega, mida ta nüüd avastab inspiratsiooni ja ilmutuse kingituse kaudu. 

9 Ma ütlen teile ka sel ajal, et igaüks, kes joob sellest veest, mida ma annan, mis on minu Sõna, ei 

janune enam kunagi, nii nagu ma ütlen teile, et ärge otsige mingit kindlat kohta, kus palvetada, sest te 

leiate mind kõikjalt. 

10 Ma olen teid hoiatanud kõige eest, mis võib põhjustada teie elus meeleheidet, et te ei satuks oma 

eluteel hetkekski meeleheitele. Ma olen teile teatanud, et tuleb aeg, mil kõik religioonid püüavad seda 

õpetust uurida ja kui nad on sellest huvitatud, siis mõistavad nad selle üle kohut teie tegude, sõnade ja 

tunnistuste järgi. 

11 Te juba teate, et teist räägitakse ja teie vastu võideldakse, et teie usu vastu tuuakse nii palju 

argumente, et paljud hakkavad hirmunult peitu pugema, teised demoraliseeruvad ja enamik pöördub 

segaduses healt teelt eemale. 

12 Ärge unustage, et ma olen seda kõike teile juba teatanud, kuid lubage mul teile ka meelde tuletada, 

et need, kes jäävad kõigele vaatamata vankumatuks ja palvetavad vaikides, ilma et nende usk ja lootus 

kõiguksid, saavad olema nagu tähendamissõna seemne, mis päästis end tormi eest. Siis, kui saabus 

määratud aeg, hakkas ta idanema, kasvama ja siis paljunema, kuni ta kattis põllud, sest ta oskas oodata, 

kuni tuuled vaibuvad, et elada ja paljuneda. 

13 Kas te ei taha olla selle tähendamissõna väike seeme, et homme oleks teil au saada oma Isa poolt 

nimetada teid "usu lasteks", nagu mina nimetasin Noa? Ärge kartke, sest torm ei ole ainult teie vastu. 
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Nii nagu te nägite, et maailma rahvad ja võimud valmistuvad lahinguks, nii valmistuvad ka erinevad 

usukogukonnad lahinguks. 

14 On vaja, et taevas sulgub lühikeseks ajaks kõigile ja avaneb uuesti alles siis, kui maa pealt tõuseb 

üks hüüd, sest on tunnistatud, et on olemas ainult üks kõikide olendite Isa. 

15 Ma tahan, et te mõistaksite juba praegu, milline on ülesanne, mida peate selle konflikti keskel 

täitma - ülesanne, mis ei hõlma ainult vaimset, vaid puudutab ka materiaalset. 

16 Isa õiglus on puudutanud seda rahvast oma skeptriga, et anda talle võimu sõja, ebaõigluse ja 

valetamise vastu. Selle elanikud on oma südames ja hinges võidetud, et hoida sõda neist eemal. Nad on 

ettevalmistatud ja puhastatud, et neil oleks kannatlikkust ja et nad ei kaotaks julgust kannatuste ees, kui 

hukkumine levib üle maailma ja rahvaste elanike hädakisa on kuulda. Siis tõusevad sellest rahvast palved, 

nad täpsustavad oma Isa kummardamise vormi, armastuse teod, mida nad oma teel teevad, 

mitmekordistuvad. Sest see on see ennustatud aeg, mil kõik maad on valmis selle armastuse seemne 

vastuvõtmiseks. 

17 Valmistage endid eelnevalt lahinguks ette, varustades endid, arendage oma vaimseid andeid, andke 

oma relvadele sära. Ärge kartke katsumusi, sest need annavad teie vaimule jõudu ja meelekindlust. 

18 Puhastage oma süda, et te astuksite sellesse konflikti puhtalt ja ettevalmistatult, siis ei ole teil 

midagi karta. Vaimsed jõud ja looduse elemendid on kõigi nende poolel, kes tõusevad üles minu 

armastuse, rahu ja õigluse sõduritena. 

19 Sel ajastul otsin ma inimeste südameid, et näidata neile õiget teed. 

20 Teie, kellel on veel traditsioone, mäletage Minu kohalolekut teie seas Teisel ajastul: te mäletate 

Jeesuse Jeruusalemma sisenemist, meenutage seda aega armastusega ja mõtisklege mõne sellise lõigu 

tähenduse üle, ja Ma ütlen teile: Täna ma ei sisene õnnistatud linna, vaid kõigi minu heasoovlike laste 

südamesse. Kui te tahate Mind külalisena vastu võtta, valmistage end ette ja Ma olen teiega koos. Ma olen 

teid alati samamoodi armastanud, minu Vaim on muutumatu. Teie, kes te armastate mind ja igatsete mind 

järgida, vaadake enda ees taevalauda, mis viib minu juurde. Minu tee on kõigile teada, teie vaim teab, et 

minuni jõudmiseks peab ta järgima kõiki seaduse käske. 

21 Ma tahan, et te oleksite vaimult puhtad. Ma olen valmis valama end igaühe sisse, kes valmistub. 

22 Õiglased vaimud, kes elavad koos minuga, kurdavad inimsüdame arusaamatust, kui nad vaatlevad 

minu Kolmanda Ajastu Tööd. Mõned kahtlevad ikka veel ja seavad tingimusi, et olla kuulekad; kuid ma 

jätkan oma võitlust armastusest teie vastu ja kutsun südameid armastuse ja kaastunde sooviga nagu 

lihtsameelne palverändur. 

23 Tee on ohvrite tee, kuid see viib mäe tippu. Tulge minuga ja kõndigem koos. Kuulake sõna, mis 

teile sel ajal räägib. See on väga lihtne, kuid see puudutab nende südame tundlikke lõngaid, kes on surnud 

armuliku elu jaoks, ja äratab nad uuele elule. 

24 Teisel ajastul olid kaksteist jüngrit koos minuga viimasel õhtusöögil. Nüüd kutsun ma kogu 

inimkonda osa saama Vaimu leivast. Ma pakun teile ka oma kuningriigi rahu, sest minus on vägi pakkuda 

teile neid kingitusi. Kes tahab mind jälgida, on teretulnud. Kuid kes iganes on maailma poolt kutsutud ja 

tahab seda teenida, kui ta kord otsib minu teed, peab kaotatud aja korvama suure vaeva ja valu abil. 

25 Teenige mind ja teie südametunnistus on puhas. Ma annan teile seda, mis on teie elatamiseks 

vajalik, lisaks sellele. Niikaua kui te olete hõivatud oma vaimse ülesande täitmisega, valvavad minu inglid 

teie vara üle. 

26 Ma olen näinud, kuidas te end (sisemiselt) valmistate, ja tõesti, ma ütlen teile, et ma annan teile 

oma "ihu" süüa ja oma "verd" juua. 

27 Vaim on valmis uurima õpetusi, mida ma teile teises ajastul andsin ja mille selgitust ma teile 

praegu annan. 

28 Vaadake siin lauda, millel on elu leib ja armu vein. Jüngrid ümbritsevad mind ja oma südames 

küsivad nad endalt: "Kuigi Isa on meiega, miks ilmneb tema sõnades kurbus?" Kuid nende seas, kes nii 

küsivad, on ka teisi, kelle meeled aimavad, et Meister kavatseb neile midagi rasket öelda. Nad on need, 

kes mäletavad, kuidas Issand kastis oma leiba veini, et pakkuda seda sellele, kes teda reetis. 
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29 Kui Jeesus pidas oma jüngritega seda paasapühaõhtut, ütles ta neile selle rahva traditsiooni 

kohaselt: "Midagi uut ma nüüd teile avaldan: võtke sellest veinist ja sööge sellest leivast, mis on minu veri 

ja minu ihu, ja tehke seda minu mälestuseks." 

30 Pärast Meistri lahkumist mälestasid jüngrid oma Issanda ohvrit veini joomisega ja leiva söömisega, 

mis olid sümbolid selle kohta, kes andis kõik oma armastusest inimeste vastu. 

31 Sajandite jooksul andsid konfessioonidesse jagunenud rahvad minu sõnadele erinevaid tõlgendusi. 

32 Täna tahan ma teile rääkida, mida ma tundsin sel tunnil, sellel banketil, kus Jeesuse iga sõna ja 

tegu oli õppetund sügavast tarkusest ja lõpmatu armastuse raamatust. Kui ma kasutasin leiba ja veini, siis 

selleks, et anda teile mõista, et need on nagu armastus, mis on hinge toit ja elu, ja kui ma ütlesin teile: 

"Tehke seda Minu mälestuseks", siis meister ütles, et te peaksite armastama oma ligimest Jeesuse omaga 

sarnase armastusega ja andma end inimestele tõelise toiduna. 

33 Jeesus ei andnud teile lihtsalt oma sõna. Tema õpetused ja teosed ei olnud lihtsalt tähendamissõnad 

või allegooria. Nii nagu ta sümboliseeris oma ihu ja verd oma jüngritele nende õpetamiseks leiva ja 

veiniga, andis ta järgmisel päeval rahvahulga silme ees oma ihu ja valas kogu oma vere, et anda kogu 

inimkonnale süüa igavese elu, täiusliku armastuse leiba. 

34 Iga riitus, mida te nende õpetustega teete, on viljatu, kui te ei rakenda minu õpetusi ja näiteid oma 

elus. See on teie jaoks raskus, kuid see on teie eelis. 

35 Jeesus õpetas teile halastust, leebust, armastust; ta õpetas teile, et andestage oma vaenlastele 

südamest. Ta käskis teil põgeneda valet ja armastada tõde. Ta kuulutas teile, et te peaksite kurja alati heaga 

tasuma, nagu ka head, mida te saate. Ta õpetas teile austust iga teie naabri vastu ja näitas teile, kuidas leida 

tervist kehale ja hingele ning kuidas oma eluga austada oma vanemate nime, et ka teie lapsed saaksid teid 

austada. 

36 Need on mõned käsud, mida peab järgima igaüks, kes tahab olla tõeliselt kristlane. 

37 Selleks, et see õpetus sütaks südames usu, et inimesed seda armastaksid, tegin ma selle käigus 

imesid, ja selleks, et need imed oleksid võimalikult muljetavaldavad, tegin ma neid haigete kehade peal: 

Ma tervendasin pimedad, kurdid, tummad, halvatuid, riivatud, pidalitõbiseid ja äratasin ka surnuid ellu. 

38 Kui palju armastuse imesid tegi Kristus inimeste seas! Nende nimed jäid ajalukku kui õpetlikud 

eeskujud tulevastele põlvkondadele. 

39 Täna annan ma teile taas oma Sõna; selle vaimne sisu on sama, mis ma andsin teile teisel ajastul. 

Ma räägin teile sama armastusega. Ma näitan teile veel kord teed, kuidas jõuda Isani. Ma õpetan teid 

suurima omakasupüüdmatusega. 

40 Täna ei sümboliseeri ma oma ihu ja verd leiva ja veiniga ega tule inimesena, et valada oma verd ja 

anda teile oma ihu ristil. See on teistsugune aeg. Nüüd tulen ma vaimus ja räägin teie vaimule selle 

vaimsest missioonist, sest nüüd on ta võimeline mõistma varasemaid õpetusi ja ka uusi ilmutusi. Ma 

valmistan praegu oma templit teie südames. 

41 Inimesena oli mul vorm, Jumalana mul seda ei ole. Vaata, Minus ei ole rohkem kehalisust kui 

Minu tõde ega muud veini kui Minu armastus. 

42 Minu Vaim, kes on kõikjal olemas, on tunda, kui te olete valmis. Otsige Mind ja Ma tõmban teie 

vaimse pilgu eest ära paljude saladuste loori. Ma pööran su südame heaks, ma näitan sulle tee, mida 

järgida. 

43 Kuidas saate te jätkuvalt mõelda verest ja kehast, sest see on Püha Vaim, kes tuleb teie juurde, sest 

Ma tulen ainult selleks, et valgustada teie vaimu Minu Sõnaga, et teid toita ja raputada teie materiaalset 

loodust? 

44 Teie vaimu hääl kutsus mind sel ajal; teie sisemine ülestõusmine, teie valgusejanu sundis mind 

teile lähemale tulema. 

45 Varsti levitavad spiritismi jüngrid seda õpetust inimeste seas kui õpetust, mis innustab inimesi 

võitlema oma vaimu tõusu eest. 

46 Ärge moodustage enam mingeid sektoreid, ainult suhtumine peaks teid ühendama. Teie 

südametunnistus ütleb teile, kui te kaldute teelt kõrvale. 

47 Ma olen andnud teile ühe seaduse aegade algusest peale. See tähistab teie jaoks teed, mis on täis 

selgust, mis on teie hinge areng. 



U 151 

62 

48 Sel ajal reedetakse ka mind, müüakse ja antakse üle. Te ei tea veel, kuidas, kuid avage oma silmad 

ja töötage enda kallal, et te ei oleksite selliste tegude autorid. 

49 Mis saab sellest, kes kuulis Minu kutset, keda ma kutsusin jüngriks, kuid keda maailm ja tema 

südametunnistus nimetavad hiljem reeturiks? 

50 Vaadake ja andestage üksteisele, sest minu andestus katab kogu universumi. 

51 Sel päeval pulbitses su süda võimsalt, sest ma olin selles. 

52 Inimesed, kes kuulevad minu sõna: Pöörake oma mõtted ära maistest plaanidest ja tõstke end üles, 

et teie vaim saaks värskendust ja rõõmustaks minu juuresolekul. Hoidke vajalikud ettevalmistused, sest 

hetk on pidulik. Isa räägib oma lastega, ja kui Isa teeb seda nii suure armastusega, miks ei peaks lapsed 

teda kuulama kogu austusega, milleks nad on võimelised? 

53 Te häälekandjad: edastage minu õpetust rohkem oma vaimuga kui huultega. 

54 Teie "kuldsuled": kirjutage minu sõna üles rohkem oma armastusega kui oma sulgedega. 

55 Ma tahan, et see sõnum ärataks inimesed unest üles. Ma tahan, et inimesed, kui nad kuulevad minu 

õpetusi teie suust või loevad neid teie kirjutistest, liigutatakse ja värisevad. 

56 Minu inimesed lähevad edasi ja levitavad head sõnumit ning teevad minu sõnumit teatavaks sellele 

ajale. Te ei anna tunnistust minu tõe kohta mitte ainult oma sõnadega, vaid ka kõigi oma tegudega, 

suunates oma elu selle õpetuse järgimisele. Te rõhutate, et vaimu taaskehastumine (koos hingega)* on üks 

suuri tõdesid, mida inimkond peaks teadma ja uskuma. Mõned kahtlustavad seda, aktsepteerivad seda ja 

usuvad sellesse intuitsioonist, kui midagi, mis ei saa puududa minu armastavast õiglusest inimkonna 

suhtes. Kuid on ka palju neid, kes nimetavad teid jumalateotajateks ja valetajateks. Ärge muretsege, sama 

juhtus minu apostlitega, kui nad kuulutasid surnuist ülestõusmist, nagu Jeesus seda õpetas. Preestrid ja 

kohtunikud viskasid nad selliste õpetuste kuulutamise eest vangi. Hiljem võttis maailm selle ilmutuse 

vastu, kuigi võin teile kinnitada, et ta ei olnud võimeline mõistma selle õpetuse täielikku tähendust, 

mistõttu on vajalik, et ma tulen praegu ja õpetan teile, et "liha ülestõusmine" võib viidata ainult vaimu 

taaskehastumisele, sest see on elu olemus ja põhjus - see, mis on tegelikult igavene. 
* Tekstis sulgudes olevad täiendused on samuti tõlkijate poolt lisatud. 

57 Milleks peaks surnud kehad üles äratama, sest need olid ju ainult hinge kaduvad riided? 

58 Liha vajub maa sisse ja seguneb sellega. Seal puhastub, muundub ja tõuseb pidevalt ellu, samal 

ajal kui vaim areneb jätkuvalt ülespoole, liigub jätkuvalt täiuslikkuse suunas. Kui ta naaseb maa peale, siis 

on see tema jaoks ülestõusmine inimelusse, ja see on ka ülestõusmine seoses hingega tema uue kehakesta 

jaoks. Kuid materiaalne ei ole kadumatu loomuga, vaimne aga on, seepärast ütlen teile veel kord, et see on 

teie vaim, mida ma otsin, mida ma õpetan ja mida ma tahan, et see oleks koos minuga. 

59 Sel ajal ütlesin Nikodeemosele, kes oli mind heas vaimus otsinud, et minuga rääkida: "Mis on 

lihast sündinud, on liha, ja mis on Vaimust sündinud, on vaim. Ärge olge üllatunud, kui ma ütlen teile, et 

inimene peab uuesti sündima." Kes sai neist sõnadest aru? Ma tahtsin teile koos nendega öelda, et ühest 

inimelust ei piisa, et mõista ühtki Minu õpetust, ja te vajate palju maiseid elusid, et mõista õpikut, mida 

see elu sisaldab. Seega on liha ülesanne olla hingele vaid toeks tema kõndimise ajal üle maa. 

60 Hing saab kehast neid muljeid, mida ta elus saab. Mida rohkem kasvab selle tundlikkus ja küpsus, 

seda suurem on saak hingele. Keha on ainult vahend, saatja, tugi ja puutepunkt. 

61 Elu siin maailmas on pidev õpetus ja peegeldus hinge igavikulisest elust. Ma räägin selle 

harmooniast, selle ilust, selle täiuslikkusest. 

62 See on veel üks minu õpetus, inimesed, kuid et te seda paremini mõistaksite, süvenege sellesse 

rohkem oma vaimuga kui mõistusega. 

63 Sa oled valmistanud oma südame ette minu tulekut ootama. Ma olen temas teie külaline. 

64 Saladuse ja vaikuse loor on rebenenud, juba siit näete te kuningriigi valguskiiri ja kuulete oma Isa 

häält. Sinu hing on pesnud end valu puhastavas vees. Kes teie seast poleks pisaraid valanud? Kes ei ole 

tundnud kibedust? 

65 Sa igatsed innukalt rahu järele ja ütled mulle oma palves: "Issand, et sõjad maailmas lõppeksid ja 

sinu kuningriigi rahu tuleks meile!" 

66 Te hakkate tundma ülesannet, mille ma olen teie vaimule algusest peale andnud. Teie olete see 

rahvas, kelle ma olen valinud, et rääkida ja kellele ma olen usaldanud ülesande tuua rahu ja tõe valgus maa 
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rahvastele. Ka teie olete osa sellest tänamatust rahvast, kes ei tahtnud mind Kristuse kujul ära tunda. 

Teised inimesed tundsid mind paremini ära kui need, kes väitsid, et ootavad mind. 

67 Te olete valanud palju pisaraid oma materiaalsuse ja tänamatuse tõttu, nii et nüüd valvate rahu eest 

ja palvetate, et inimesed armastaksid üksteist. Vaikides küsite endalt, kuidas oli võimalik, et te ei 

avastanud Jeesuses oma Issandat; kuidas oli võimalik, et te vedasite teda ohvrisurma ja et teil oli jõudu ja 

julgust näha teda suremas; kuidas oli võimalik, et te ei nutnud tema pärast, kui isegi päike peitis oma näo, 

et inimesed mõistaksid oma pimedust. Ärge olge üllatunud, et te olete olnud võimelised nendeks 

eksimusteks; siin olen ma teises ilmingutes ja on väga võimalik, et mõned eitavad mind jälle. 

68 Maal ei ole rahu, isegi mitte nendel päevadel, mida te pühendate oma Issanda kannatuse 

mälestusele, ja ma palun teid: Kuidas olete kasutanud minu poolt teile antud reinkarnatsioone? Mida te 

olete teinud oma naabri eluga? Te olete ainult lasknud aja mööduda ning kasutanud oma elu ja oma 

ideaale valesti. Te tahtsite olla isandad, kuid tegelikult olete olnud maailma ja patu orjad. Te unistate 

surematusest, kuid te ei ela mitte igaviku, vaid surma suunas. Mina, kes ma olen ülestõusmine ja elu, olen 

teid ikka ja jälle üles äratanud, et te saaksite elada tõelist elu. 

69 Tõesti, ma ütlen teile, et ma allutan selle vennalikku ja isekat maailma kohtumõistmisele ja 

puhastan seda, kuni ma näen, et sellest tõuseb armastus ja valgus. Isegi neile, kes täna viivad oma rahvaid 

hävingusse, kes praegu külvavad ja levitavad kõiki pahed, kes on loonud oma ülekohtu kuningriigi, annan 

käsu võidelda kiusatuste vastu, kõrvaldada korruptsioon ja juurtega välja juurida kurjuse puu, heastuseks. 

Ka teie, inimesed, langete selle kohtu alla, sest te hindasite Moosest valesti, ohverdasite Jeesuse, kiusasite 

taga Eelija ja tapsite prohvetid, apostlid ja jüngrid. 

70 Ma pakun maailmale rahu, kuid rahvaste suureks kasvanud uhkus oma vale võimu ja võltsi 

hiilgusega lükkab tagasi iga südametunnistuse üleskutse ja laseb end kaasa haarata ainult oma 

ambitsioonikatest eesmärkidest ja vihkamisest. 

71 Inimene ei kaldu veel headuse, õigluse ja mõistuse poole; inimesed tõusevad ikka veel üles ja 

mõistavad oma naabrite asja hukka; nad usuvad ikka veel, et nad saavad õiglust kehtestada. Kas te ei arva, 

et kohtunike asemel peaksid nad end mõrtsukate ja hukkamõistjateks nimetama? 

72 Võimumehed on unustanud, et kogu elu on üks omanik, kuid nad võtavad oma naabrite elu, nagu 

kuuluks see neile. Rahvahulgad hüüavad leiba, õigust, peavarju, riideid. Õigluse annan mina, mitte 

inimesed ega nende õpetused. 

73 Inimene on alati tahtnud mind kohtunikuna näha, ta ei ole kunagi suutnud mulle kui oma kuningale 

trooni või mulle kui oma jumalale altarit püstitada; ta on suutnud luua ainult tribunali. Nii et ma ütlen teile, 

et sellest jumalikust kohtumõistmisest lähtuvalt hindan ma nüüd iga teie tööd. 

74 Oma uhkuses on inimesed ise tahtnud alistada looduse ja selle elemendid, mõistmata, et neist 

saavad kohtunikud, kes karistavad inimese ülbust ja ülbust. 

75 See, mida prohvetid kuulutasid, saab sel ajal tõeks. Minu uus sõna jõuab filosoofide ja 

teoloogideni, paljud hakkavad selle üle irvitama ja teised on nördinud. Aga samal ajal, kui see toimub, 

näevad nende hämmastunud silmad nende ettekuulutuste täitumist, mida ma teile nüüd kuulutan. 

76 Ma olen teid õpetanud armastama ainult headust, ja kui ma olen tulnud sellepärast, siis sellepärast, 

et ma tean, et te olete maailmas kummardanud kurjust, mille jõud on tekkinud teie puudulikkusest. 

77 Ma igatsen rääkida teiega teistmoodi - mitte selleks, et parandada vigu, mitte selleks, et noomida 

vigu, vaid selleks, et anda teile kõrge tarkuse ja sügava ilmutuse õpetussõnu. Kuid see ei juhtu enne, kui 

olete väljaspool seda keha, mis teid seob, ja väljaspool seda maailma, mis teid vangistab. Inimesed, te 

kuulete minu häält, ärge jääge sellesse kõrbe, pidage meeles, et tol Esimesel ajastul andsite te maailmale 

eeskuju usust, visadusest ja tugevusest kõigile aegadele, kui läbisite selle kõrbe, mis oli täis katsumusi, 

takistusi ja vaenlasi, kuni jõudsite kõrge eesmärgini, mille poole püüdlesite: tõotuse maale. 

78 Võtke sellest eeskuju, võtke endale eeskuju, sest te olete osa sellest rahvast. Ma julgustasin 

lakkamatult oma laste usku ja lõpuks premeerisin nende ustavust. Tõesti, ma ütlen teile, et mul on teie 

vaimule uus manna varuks, ja taas kord, katsumuse tunnil, purskab vesi kõrbe kaljult. 

79 Laulude ja ülistusega Jehoovale leevendas rahvas oma rasket rändamist. Praegusel ajal panevad 

palve ja head teod teid mitte tundma raskusi teel. Juba ületate viimase kõrbe. Olge julged ja usku täis, 

saavutage oma armastuse töödega mäe tippu. 
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80 Selle maailma taga on kodumaa*, kuhu te kõik vaimus sisenete. Kellel ei ole seal oma lähedast? 

Kes ei tahaks neid uuesti näha, keda nad mäletavad kui isa, ema, venda, last, abikaasat või sõpra? 
* Vt joonealune märkus 145, 29 

81 Teie tänased mälestused, mõtted ja palved on üleskutsed, mida need olendid kuulevad oma kodudes. 

Homme ühendab teid spiritualiseerimine ja paneb teid kõiki elama ühes maailmas ja täitma käsku, mis 

ütleb teile: "Armastage üksteist. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 152 
1 See on mälestuspäev, mil erinevad religioossed kogukonnad kogunevad suurel hulgal Jumala sõna 

järele näljaseid inimesi. Vaadake, kuidas igaüks neist tähistab Jeesuse kannatusi erinevalt. 

2 See on mälestuspäev, mil inimese süda pöördub lühikeseks ajaks maistest rõõmudest eemale ja ta 

tajub, et tema saatus ei lõpe selles maailmas, vaid et ta peab sarnaselt Jeesusega läbima kibeduse tee selles 

elus, et tõusta Issanda paremale käele. 

3 Kui vähe on neid, kes suudavad Meistri kannatusi oma südames läbi elada ilma riituste ja 

allegooriliste kujutisteta! Teie, spiritistid, kes te kuulete Mind inimliku mõistmisorgani kaudu, ärge 

oodake, et Ma kordan seda draamat sensuaalse näituse vormis. Ma luban teil ainult mäletada oma Sõna 

kaudu neid tegusid ja õpetusi, mida ma teile neil tundidel andsin. Jällegi on jüngrid Minu juures ja Ma 

olen neile öelnud: "Valvuge ja palvetage, olge valvsad kiusatuse püüniste eest, pidage meeles, et liha on 

nõrk. 

4 Kui ma tookord ütlesin teile, et annan teile uue käsu, öeldes: "Armastage üksteist", siis täna ütlen 

teile, et see käsk on jätkuvalt esimene ja viimane. 

5 Ma ütlesin oma jüngritele Teisel ajastul: "Varsti te ei näe mind enam, sest ma lähen Isa juurde. 

Aga varsti olen ma jälle teie keskel, sest ma saadan teile Lohutaja, Tõe Vaimu." Ja siin ma olen, kolmanda 

ajastu jüngrid, täites oma sõna ja lubadust. 

6 Kui tund lähenes ja õhtusöök oli lõppenud, andis Jeesus oma jüngritele viimased juhised. Ta läks 

õliaeda, kus ta tavaliselt palvetas, ja ütles Isale: "Issand, kui see on võimalik, siis võta see karikas minult 

ära. Kuid mitte minu tahtmine, vaid Sinu tahtmine olgu tehtud." Siis lähenes see üks mu jüngritest, kes 

pidi mind üle andma, koos rahvahulgaga, kes pidi mind kinni võtma. Kui nad küsisid: "Kes on Jeesus 

Natsaretlane?" - Juudas lähenes oma Meistrile ja suudles teda. Nende meeste südames oli hirm ja ehmatus, 

kui nad nägid Jeesuse rahulikku meelekindlust, ja nad küsisid uuesti: "Kes on Jeesus?". Siis ma läksin 

nende juurde ja ütlesin neile: "Siin ma olen, see olen mina." See oli siis, kui algas Minu kirg. 

7 Nad viisid mind preestrite, kohtunike ja valitsejate ette. Nad kuulasid mind üle, mõistsid minu üle 

kohut ja süüdistasid mind Moosese seaduse rikkumises ja selles, et ma tahaksin luua impeeriumi, mis 

hävitaks keisri oma. 

8 Kui paljud südamed, kes mõned päevad varem olid mu tegemisi imetlenud ja õnnistanud, 

unustasid need, näitasid end tänamatuna ja ühinesid nendega, kes mind halvustasid. Kuid see ohver pidi 

olema väga suur, et see ei kustuks kunagi inimeste südamest. 

9 Maailm ja teie kui selle osa olete näinud, kuidas mind on teotatud, mõnitatud ja alandatud nii, nagu 

ükski inimene ei oleks saanud. Kuid kannatlikult tühjendasin ma karika, mille sa mulle juua andsid. 

Samm-sammult täitsin ma oma armastuse saatust inimeste seas ja andsin end kõigile oma lastele. 

10 Õndsad on need, kes uskusid oma Jumalasse, kuigi nad kogesid teda verega kaetud ja hingeldades. 

11 Kuid mind ootas veel midagi raskemat: surra kahe röövli vahel puule naelutatuna. Aga nii oli 

kirjutatud ja nii pidi see täituma, et mind tunnustataks tõelise Messiana. 

12 Kui ma risti kõrguselt alla vaatasin rahvahulga peale, nägin Maarjat ja ütlesin talle, viidates 

Johannesele: "Ema, see on sinu Poeg", ja Johannesele: "Poeg, see on sinu Ema. 

13 Johannes oli sel tunnil ainus, kes suutis mõista järgmise lause tähendust, sest rahvahulk oli nii 

pime, et kui ma ütlesin: "Mul on janu", siis nad arvasid, et see on füüsiline janu, ja andsid mulle sappi ja 

äädikat, samas kui minu vaim kannatas armastuse janu. 

14 Ka kaks kurjategijat maadlesid minu kõrval surmaga, kuid kui üks teotas ja heitis end hukule, siis 

teine lasi end valgustada usu valgusega ja kuigi ta nägi oma Jumalat häbiväärsele ristipalgile naelutatuna 

ja surma lähedal, uskus ta tema jumalikkusse ja ütles talle: "Kui Sa oled taevariigis, siis mäleta Mind," 

millele ma, liigutatud nii suurest usust, vastasin: "Tõesti, Ma ütlen Sulle, juba täna oled Sa minuga koos 

Paradiisis." 

15 Keegi ei tea, millised tormid Jeesuse südames sel tunnil möllasid. Vabastatud loodusjõud olid vaid 

nõrk peegeldus sellest, mis toimus selle inimese üksinduses, ja jumaliku Vaimu valu oli nii suur ja tõeline, 

et liha, tundes end hetkeks nõrgana, hüüdis: "Mu Jumal, mu Jumal, miks oled Sa mind hüljanud?". 
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16 Nii nagu ma õpetasin inimesi elama, õpetasin ma neid ka surema, andestades ja õnnistades isegi 

neid, kes mind solvasid ja märtrisurma panid, kui ma ütlesin Isale: "Anna neile andeks, sest nad ei tea, 

mida nad teevad." 

17 Ja kui Vaim lahkus sellest maailmast, ütles Ta: "Isa, Sinu kätte ma annan oma Vaimu." Täiuslik 

õpetamise näide oli saavutatud, kui Jumal ja kui inimene olin ma rääkinud. 

18 Ometi olen ma siin, inimesed, nagu ma teile lubasin. Ma ei tule mitte kehas, st lihas, vaid valguses, 

ja ma ütlen teile: Aeg on möödas, mil ma pidin oma seemne külvamiseks seda verega kastma; aga kui 

palju peate te selle asemel end puhastama ja ette valmistama. 

19 Püha Vaimu valgusest inspireerituna külvate te seda õpetust samm-sammult, tehes selle 

kuuldavaks "kurtidele" ja nähtavaks "pimedatele". Nagu Meister, kannatate te pilkamist, laimamist ja 

alandamist, isegi teie sugulased naeruvääristavad teid, kuid te ei nõrgene. Sest kohe meenutate, et 

Kõigekõrgema Poeg, kes oli kogu vägi ja tarkus, ei põgenenud inimeste katsumuste eest, et nende kaudu 

tunnistada neile oma tõde. 

20 See on põhjus, miks ma teile pidevalt ütlen: ammutage vaimset ja moraalset jõudu oma 

eluvõitluses Minu Sõnast, sest kes on tugev vaimus, see on seda ka maistes asjades. Ja ma võin teile ka 

seda öelda, et mõnikord lähete te isegi ohvrisurma, nagu ma teile Jeesuse kaudu Teisel ajastul õpetasin. 

21 Olge valvsad ja palvetage, inimesed, mitte ainult materiaalsete ohtude tõttu, vaid ka nende lõkse 

tõttu, mida teie silmad ei suuda märgata - need, mis tulevad nähtamatute olendite poolt. 

22 Segaduses olevate hingede suured leegionid peavad inimestega sõda, kasutades ära nende 

teadmatust, tuimust ja vaimse nägemuse puudumist; ja inimesed ei ole valmistanud ette oma armastuse 

relvi, et kaitsta end nende rünnakute eest, mistõttu nad näivad selles lahingus kaitsetute olenditena. 

23 Oli vaja, et minu vaimne õpetus tuli teie juurde, et õpetada teile, kuidas varustada end selles 

lahingus võidukaks. 

24 Sellest nähtamatust maailmast, mis elab ja kudub teie enda maailmas, lähtuvad mõjud, mis 

mõjutavad inimesi, olgu see siis nende mõtetes, tunnetes või tahtes, ja teevad neist pühendunud sulaseid, 

orje, tööriistu, ohvreid. Vaimsed ilmingud ilmnevad kõikjal, kuid maapealsed inimesed ei taha ikka veel 

tajuda seda, mis nende vaimu ümbritseb. 

25 On vaja alustada võitlust, hävitada pimedus, et kui valgus koitab inimestes, võiksid kõik tõelises 

osaduses ühiselt tõusta ja palve kaudu olla võidukad võitluses, mida nad peavad nende võimude vastu, mis 

on neid nii kaua valitsenud. 

26 Inimesed ja rahvad on nende mõjude mõjule allutatud, ilma et inimkond oleks seda märganud. 

Nende poolt tekitatud haruldased ja tundmatud haigused on inimesi kummardanud ja teadlasi segadusse 

ajanud. 

27 Kui palju ebakõla, kui palju segadust ja valu on inimene endale kuhjanud. Palve, moraali ja 

vaimsuse puudumine on meelitanud ligi ebapuhtaid ja häiritud olendeid. Ja mida saab oodata neilt, kes on 

eraldatud ilma valguse ja varustusteta? 

28 On neid, keda te olete petnud ja rõhunud, keda te olete häirinud ja alandanud. Nad saavad teile 

ainult segadust ja pimedust saata, nad saavad ainult kättemaksu võtta ja teile ainult etteheiteid teha. 

29 Nimetage mind nüüd ainult võluriks ja nõiaks, sest ma avaldan teile need asjad, kuigi mitte mina ei 

ole nende põhjustaja, vaid teie. Ma tahan teid kõiki päästa pimedusest, valust ja (vaimsest) surmast, sest 

ma olen valgus, mis paistab inimeste ja segaduses olevate hingede leegionite ees. Kes neist tunneb mind 

esimesena ära? 

30 Kui ma vabastasin Teisel ajastul ühe riivatud mehe, ütlesid need, kes seda nägid, et Jeesusel oli 

pakt kurja vaimuga. Aga vaim, kes seda meest piinas, rääkis minuga ja ütles: "Ma tean, kes sa oled: 

Jumala Püha. 

31 Kuid oli ka neid, kes nende tegude üle imestades ütlesid: "Millise võimu ja väega ta käsutab 

ebapuhtaid olendeid ja need kuuletuvad talle?". Nad ei teadnud, et see vaimu and on kõigis inimestes, et te 

kõik kannate neid relvi endas. Hiljem kordasid mu jüngrid oma Meistri tegusid, tõestades, et Kristus oli 

tulnud inimesi õpetama; mitte ainult selleks, et näidata oma väge, vaid ka selleks, et avaldada inimestele 

vaimseid andeid ja võimu, mida nad kõik omavad. 
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32 Palvetage, ütles Meister teile, palve annab sära armastuse relvadele, millega te peate võitma rahu 

inimkonnale. See paneb vaimseid andeid ärkama, hinge muutuma selgeltnägijaks, silma muutuma 

eristusvõimeliseks ja südame muutuma tundlikuks. 

33 Inimesed, ma olen õpetanud teid vabastama end nähtamatutest lõksudest ja kaitsma end nende eest, 

tervendama end võõrastest haigustest ja vabastama end kurjadest mõjudest. Aga tõesti, ma ütlen teile - 

nagu ma teile juba ilmutasin -, et ainult palve ja voorus aitavad teil neid katsumusi üle elada. Kui mõtlete 

selle asemel välja muid meetmeid, siis muutute selliste mõjutuste ohvriks ja selle asemel, et muuta oma tee 

valgeks, suurendate pimedust. Siis nimetab maailm teid õigustatult nõidadeks, võluriteks, samas kui ma 

olen andnud teile väärtusliku kingituse, et tuua valgust ja rahu kõigile abivajajatele hingedele. 

34 Millal te suudate kogu selle pimeduse, kannatuste ja eksituste maailma muuta rahu maailmaks? 

Millal te suudate tõmmata enda juurde kõrgete vaimsete sfääride valgust, et te saaksite jõuda 

harmooniasse kõigi oma kaasinimestega selles kodus, mille ma olen teile määranud? 

35 Tänu juhistele, mida ma olen teile andnud oma Sõnas, on teie seas juhtunud tõelisi imesid. Hinged 

ärkavad uuele päevale, südamed peksavad lootusest. Need, kes ei suutnud tõde näha, sest nende teadmatus 

kattis nende vaimseid silmi nagu silmaklapp, näevad nüüd ja vaatavad imestades ringi. Need, kes on 

füüsiliselt (ja ka vaimselt) haiged, saavad terveks, kui nad võtavad oma olekusse, oma südamesse, vastu 

minu sõnade olemuse. 

36 Siis voolab selle rahva sisimast, puhtaimast osast tänupalve nende tegude eest, mida ma nende peal 

teen, ja see ütleb mulle: "Tänan Sind, Issand, sest Sa oled pidanud meid vääriliseks nende imede 

toimumise eest, mis meis toimuvad." 

37 Kui need mehed ja naised siis minu armastuse, lohutuse ja tarkuse sõnast tugevdatuna üles 

tõusevad, siis on nad otsinud oma kaasinimese ja teinud teel imet, sageli ilma, et nad sellest teadlikud 

oleksid olnud. 

38 Oma usu kaudu tervendavad nad südameid, oma tunnistuse kaudu hajutavad nad pimedust ja 

äratavad üles need, kes olid ükskõiksed. Oma intuitsiooni abil lahendavad nad elu probleeme ja oma 

tugevuse abil suudavad nad vastu pidada katsumustele. Nende käed õpivad haigeid "võidma", nende 

meeled leiavad tee minu Sõna mõistmiseks ja selle üle rõõmu tundma; nende palved aitavad neil avada 

oma seni uinunud vaimseid andeid, ja nii samm-sammult edasi minnes saavutavad nad, et Issand külvab 

nende teed imedega. 

39 Kohtumispaigad, kus minu Sõna on end teatavaks teinud, on paljunenud, igaüks neist on nagu 

tõelise teadmise kool, kuhu kogunevad inimesed, kes moodustavad minu jüngrid ja tulevad innukalt uut 

õppetundi õppima. 

40 Kui kõik need kogukonnad annaksid tunnistust kõigist hüvedest, mida nad on saanud Minu 

halastusest, siis ei oleks nende imede tunnistamine lõputu. Ja kui te peaksite koguma raamatusse kõik, 

mida ma olen rääkinud alates minu esimestest sõnadest kuni viimaste sõnadeni läbi kõigi minu 

häälekandjate, oleks see töö, mida te ei suudaksite teha. 

41 Aga Ma saadan inimkonnale oma rahva vahendusel raamatu, mis sisaldab Minu Sõna olemust ja 

tunnistust tegudest, mida Ma olen teie seas teinud. Ärge kartke seda missiooni ette võtta, sest ma innustan 

teid selles raamatus kirja panema õpetusi, mis on hädavajalikud. 

42 Kas te arvate, et see, mida Minu teise ajastu apostlid üles kirjutasid, oli kõik, mida Ma maa peal 

rääkisin? Tõesti, ma ütlen teile: Ei. Mõelge sellele, mida mu jünger Johannes ütles: "Neid tegusid, mida 

Jeesus tegi, on nii palju, et ma ei usu, et maailm suudaks mahutada neid raamatuid, mis tuleks nende kohta 

kirjutada. 

43 Vaadake, jüngrid, isegi neile inspireerisin ja tuletasin kirjutamise hetkel meelde ainult seda, mis oli 

hädavajalik, et see jääks testamendiks ja tunnistuseks tulevastele põlvedele. 

44 Sel ajastul olen andnud oma Sõnale uue elu nende seas, kes on surnud armuelu jaoks. Ma kutsun 

teid nii, sest teie olemuses on vaim, mis ei ole teadnud, kuidas end Elu Leivaga toita, ja seetõttu ei ole ta 

mõistnud, et ta kuulub igavikku. 

45 Tulin vaatama, kui viljakas on Sõna, mille ma teisele ajastule maailmale edastasin, ja leidsin, et 

kurjus õitseb jätkuvalt ja levitab oma kibedaid vilju inimeste seas. Ma otsin jälgi, mida Minu ohvrisurm 

pidi jätma inimese südamesse, kuid see veri, mida ma avastan, on see, mida inimesed on valanud oma 
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vennatapusõdades - mõnel patune veri, mõnel süütu veri. See räägib mulle alati vaenulikkusest, alandlikest 

kirgedest, vaimsest pimedusest, surmast. 

46 See on maailm, millega te peate silmitsi seisma, o inimesed. Aga ärge kartke, sest inimeste vaim 

on väga arenenud ja kui te oskate nõustada südamest tulevate sõnadega, nagu ma olen teid õpetanud, siis 

näete, et nende silmad avanevad valguse ees ja nad sirutavad oma käed teie poole armastuses ja halastuses. 

47 Praegune aeg tuleb pühendada ettevalmistusele ja mõtlemisele, inimesed, sest kui te seda praegu ei 

kasuta, siis kahetsete seda veel. 

48 Te peate palju tööd tegema enda kallal, et te oleksite valmis minema ja kuulutama minu sõna. Te 

peate saavutama kogu oma elu täieliku uuenduse, nii et kui see, kes kuuleb õpetust, mida te kavatsete 

kuulutada, vaatab teie koju või järgib teie samme, et teid uurida, leiab ta teie tegudest ainult puhtuse ja tõe. 

49 Kui teil on soov näidata maailmale selle Õpetuse suurust, mida Ma teile sel ajal õpetasin, siis 

pidage meeles, et kõigepealt peate muutuma nagu selged peeglid, mis suudavad peegeldada Minu valgust. 

Ärge usaldage alati oma kõneosavust või oma sõna suuremat või väiksemat võimekust. Tõesti, ma ütlen 

teile, et kõige ilusamad sõnad ei saavuta kunagi seda veenmisjõudu, mis on heal teosel, ükskõik kui 

silmapaistmatu see ka poleks. 

50 Armsad inimesed, see on "Kolmas päev", mil ma toon oma Sõna "surnute" seas uuele elule. See on 

kolmas kord, kui ma ilmun maailma ette vaimsel viisil, et öelda talle: "Siin on seesama Kristus, keda te 

nägite ristil suremas, ja ta räägib teiega praegu, sest ta elab ja jääb elama ja on alati olemas." 

51 Seevastu näen, et inimestel on usu, armastuse ja valguse suhtes surnud süda, kuigi nad väidavad, et 

kuulutavad tõde oma usukogukondades. Nad arvavad, et nad on oma pääste kindlustanud, kui nad 

palvetavad oma kirikutes ja osalevad nende rituaalides. Aga ma ütlen teile, et maailm peab õppima, et 

päästet saab ainult armastuse ja halastuse tegude kaudu. 

52 Kogunemiskohad on ainult kool. Religioossed kogukonnad ei peaks piirduma seaduse 

selgitamisega, vaid tagama, et inimkond mõistaks, et elu on tee, kus tuleb rakendada seda, mida inimene 

on õppinud jumalikku seadust, praktiseerides minu õpetust armastusest. 

53 See, kes ainult kuulab õpetust, kes rahuldub õppetundide, õpetuste kuulamisega ja usub seega, et ta 

on juba oma kohustuse täitnud, on suures eksimuses, sest kui ta õppis talle ilmutatud õppetundi, kuid ei 

rakendanud seda praktikas, ei teinud ta õiglust ei oma Meistri, kaasinimeste ega iseenda vastu. Ta oli siis 

ainult jünger, kes arvas, et mõistab õpetust ja unustas seejuures selle kõige olulisema osa, st: armastuse, 

andestuse, kaastunde, kannatlikkuse, usu ja kõik need head asjad, mida jumalik õpetus sisaldab ja mida ta 

soovitab ellu viia. 

54 Armsad inimesed, õppige olema "viimased", et te saaksite minu silmis olla esimesed. Ma tahan, et 

te oleksite südamelt alandlikud, lihtsad ja vooruslikud. Ärge laske end võrgutada maapealsetest 

võltshunnikutest, mille eesmärk on vaid juhtida vaim eemale tõelisest teest või takistada teda 

edasiliikumisest, raisates seeläbi väärtuslikku aega tema vaimses arengus. Otsige alati kohta, kus te saate 

olla kasulikud, ja eelistage alati seda, mis tundub teile prestiižsem. 

55 Ärge olge asjatud ega kergemeelsed; ärge armastage aukohti, nagu variserid tegid, et uhkeldada 

rahva ees, et nad neile au teeksid. 

56 Tõeliselt kõrge vaim ei plekista end sellise pahelisusega, sest uhkeldamine ja meelitamine on talle 

vastumeelne. Kes täidab Jumala seadust, teostades seda vaimulikus ja inimlikus elus, sellele piisab 

täielikult rahust, mille ta saab oma Issandalt pärast iga oma tegu. 

57 Kõrgemate positsioonide, imetlevate pilkude ja meelitavate pilkude ihaldamine tähendab, et 

armastame ennast rohkem kui kedagi teist, ja see tähendab, et oleme väga kaugel Jumala seaduse 

täitmisest. 

58 Kas ma ei ole teile öelnud: "Te peate armastama Jumalat rohkem kui kõiki loodut"? See on 

esimese käsu tähendus. Kas ma ei öelnud teile: "Armastage oma ligimesi nagu vendi ja õdesid"? See on 

teine asi, mida te peate tegema. Mõistke siis, et enesearmastus peaks olema viimane ja mitte kunagi 

esimene. 

59 Seepärast nimetasin ma neid variserid silmakirjalikud, kes väitsid, et nad on kõige innukamad 

Jumala teenistuses, kuid püüdsid siiski alati olla esimesed sünagoogis, kes nautisid rahva austust ja kes 
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hoolitsesid alati selle eest, et oma keha kaunite pidulike rõivastega riietada, et varjata kogu oma kurjust 

nende seas. 

60 Ma ei taha teid silmakirjatsejateks nimetada. Kui te ei tunne end puhtana, siis olge vähemalt 

vaoshoitud ja ärge uhkeldage puhtusega, sest oleks väga kurb, kui keegi, kes juba usub teie tarkusesse ja 

voorusesse, avastab tõe ja näeb, et teie tunnistus oli vale. 

61 Teie tegevuses peaks alati väljenduma siirus ja tõde. 

62 Alandlikkus peaks alati valitsema teie elu, palub meister teile. 

63 Siis kogete, kuidas tõelised voorused elavad teie südames. Te märkate, kui teie parem käsi on 

teinud head tööd ja teie vasak käsi ei ole seda isegi märganud. 

64 Öelge maailmale, et teie päästmiseks ei ole vaja, et Kristus sünniks ja sureks igas põlvkonnas; 

öelge, et minu Teise ajastu Sõna on endiselt elus ja puudutab kõiki hingi ning kutsub iga põlvkonna 

südant. 

65 Ma annan teile oma uue sõnumi, et see hõlbustaks teie arusaamist kõigist varasematest ilmutustest. 

66 Ma olen naasnud rahva juurde, et aidata neid nende praegustes katsumustes. Meister ütleb teile: 

Ärge muretsege, kui te saate teada Minu uue ilmumise märke, pigem rõõmustage, sest Ma olen lubanud 

teil neid õpetusi otse tunnistada. 

67 Nii nagu Ma ilmutasin ennast vaimus Magdaleenale Teisel ajal pärast ohvrisurma ja ta hüüdis 

üllatunult ja samal ajal täis rõõmu: "Issand, kiidetud ja ülistatud olgu Sa igavesti!", nii olen Ma nüüd 

ilmunud teile, kui te uskusite, et Meister puudub või on teie kannatuste suhtes ükskõikne; ja pärast teie 

üllatust olete Mind õnnistanud. Sa oled oma vaimus vastu võtnud minu valguse ja olles saanud nii suure 

armu, oled sa oma kaaslastest meeles pidanud ja nende eest eestpalvetanud, öeldes: "Mul on õnn kuulda 

sinu sõna, samas kui teised ei tea neid õpetusi!" Aga Meister ütleb teile: Ma olen teinud oma Vaimu 

teatavaks paljudel viisidel kõigis rahvastes. Need, kes on end sisemiselt ette valmistanud, mõistavad, et 

nad elavad armu ja õigluse ajal, ja nad on tundnud minu kohalolekut. 

68 Nii nagu ma andestasin Magdaleenale, andestan ma teile kõigile, kuid ma tahan, et te teeksite end 

Minu vääriliseks nagu tema. 

69 Kui palju eeskujuks sobivaid õpetuse näiteid võite koguda oma vendadelt ja õdedelt teistest 

ajastutest! Nende töö on nagu avatud raamat. Aga teie - kas te ei taha, et teie töö jääks kirja kui näide? Ma 

toon teie järeltulijate ette need teie teod, mida ma pean vääriliseks. Täna materiaalses kehas elades ei saagi 

te ei au ega austust. Olge alandlikud ja laske teistel oma tegemisi hinnata. 

70 Suures päevatöös, mis teid ees ootab, olen ma teie (abiline nagu) Siimon Küreeniast. 

71 Minu õpetus põhjustab maailmas suuri murranguid, tavades ja ideedes toimuvad suured muutused, 

ja isegi looduses toimuvad muutused. Kõik see näitab inimkonna jaoks uue ajastu algust ja vaimud, keda 

ma peagi maa peale saadan, räägivad kõigist neist ettekuulutustest. Nad seletavad Minu Sõna ja selgitavad 

teoseid, et aidata kaasa selle maailma taastamisele ja ülespoole liikumisele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 153 
1 Taas ilmub Meister teie keskele, et anda teile oma õpetust Kolmandast Ajast. 

2 Tõesti, ma ütlen teile, et teie usk minu avaldumisse inimintellekti kaudu toetab teid teie elu 

katsumustes, sest minu sõna saadab teid igal pool. Ärge olge nagu mõned neist, kes kuulasid mind koos 

teiega ja kes, tüdinedes kuulamisest, lahkusid, teadmata, millist pärandit nad endas kannavad. 

3 Saabub hetk, mil peate vastutama kõige eest, mida ma teile usaldan. 

4 Teie näitate oma visadusega oma tahet ja innukust järgida minu jälgi. Ma näen, kuidas armastus, 

mis on teie südames minu Jumalikkuse vastu, kasvab koos teie (vaimse) tõusu ja heategevuse 

praktiseerimisega. 

5 Ma olen Isa armastus, mis räägib teie vaimuga ja täidab selle rahuga. Minu Sõna puhastab teid, 

sest see jõuab teie olemuse sisimasse ossa. See tähendab päästet, sest see pöörab teid kurjadest teedest ja 

pakub teile tõe teed, ja kui te kuulete Mind, siis see vaimustab teid, moodustades teile kõigile ühe südame 

ja ühe tahte. 

6 Ma räägin kogu inimkonnale ja kutsun patust, kes kangekaelselt oma pahedesse klammerdub, 

uuendusele, sest ka temale on minu sõdurite ridades koht. 

7 Minu igavene ja universaalne Sõna on piiratud, kui hääle kandja seda humaniseerib, kuid see ei 

kaota kunagi oma tähenduse täiuslikkust. Minu Sõna ei tee haiget ega karista. Miks te arvate, et ma 

karistan, kui inimene on see, kes oma tee okastega üle vöötab, et pärast seda mööda neid kõndida? 

8 Mõistke, et kõik, mis eksisteerib, elab seaduse piires, ja et see, kes kaldub kõrvale õigelt teelt ega 

järgi teid reguleerivaid käske, leiab end kohe seadusest kohut mõistetuna, et ta saaks teada oma eksimuse. 

9 Vaadake mõneks hetkeks teid ümbritsevat universumit ja te imetlete harmooniat, kuulekust ja 

täpsust, millega kõik maailmad ja olendid täidavad oma saatust. Kas te arvate, et minu töö oleks täiuslik ka 

siis, kui kõik loodu ei alluks ühele seadusele? - Teile, kes te olete Minu meistriteos, on antud 

valikuvabadus, tahe, intelligentsus ja kõik vaimule omased võimed, et te saavutaksite oma vooruste 

avanemise kaudu saadud teenete kaudu vaimse täiuslikkuse, milles te kogete rahu ja õnne ning leiate 

täieliku valguse, mille Ma olen teile valmistanud, et te jõuaksite tõotatud maale. 

10 Tee, mis viib Isa paremale käele, on nii kitsas ja sirge, et Ta ise sai inimeseks Kristuses, et 

tähistada inimhingele tee täiuslikkuse poole oma ohvrisurma ja valatud vere jälgedega. 

11 Seda teed, mis on armastuse seadus, ei kustuta inimlikud ideed, sest iga vaimu jaoks tuleb tema 

lunastuse aeg ja ta leiab selle ainult Jumalas. 

12 Täna kuulete te mind, aga homme, kui ma enam ei tee end samamoodi teatavaks, järgite mind 

maailma teedel ja võtate minust eeskuju. Kui teil peaks siis tulema nõrkuse hetk, siis minu sõna üllatab 

teid teel ja minu armastuse õpetuse meenutamisel leiate te päästmise ja jätkate oma missiooni, et 

armastada oma kaasinimesi. 

13 Selle aja jooksul tulin teie juurde puutumatult ja nähtamatult ning te tajusite Mind ainult oma 

vaimse tundlikkusega. Sel viisil panin ma teie usu proovile. Ma olen andnud teile palju ilminguid, mille 

kaudu te olete oma usku tugevdanud. Teie vaimsed silmad on avanenud ja teie meeled on nüüd ärkamas, 

et mõista ja seejärel tunnistada mind. 

14 Isegi kui teie huuled ei ole minu tõtt rääkinud, isegi kui teie süda veel kahtleb - vaim armastab 

mind ja usub. Ta igatseb jõuda minuni ja oma palves palub ta minult valgust, et veenda "liha", ning jõudu 

ja kannatust, et sellest üle saada. Seni ei ole vaim ja liha vahel veel kokkulepet ning sageli olete viimase 

eneseväljendusele alla jäänud ja pannud oma võimed ja tahte selle teenistusse. Aga just sellepärast olen ma 

täna tulnud, et toita vaimu, tugevdada seda ja anda talle tagasi tema pärand. 

15 Ma olen alati otsinud vaimu ja rääkinud talle igavest elu, mis on tema eesmärk. Ta kuulub Minule, 

ja seepärast nõuan ma teda endale. Ma olen pannud ta arengu ja heastamise teele, sest Minu tahe on olnud, 

et ta areneks ülespoole ja täiustaks end teenete kaudu. Kere kestab vaid lühikest aega. Kui ta on oma 

ülesande täitnud, avaldab ta mulle austust ja vaim jätkab oma teed peatumata. 

16 Täna on hinge jaoks suurima heategevuse aeg. Minu kohtuotsus on avatud ja igaühe teosed on 

pandud skaalale. Kuigi see kohtuotsus on hingede jaoks raske ja kurb, on Isa neile lähedal, kes on pigem 

armastav Isa kui kohtumõistja. Maarja, teie eestkostja, armastus ümbritseb teid samuti. 
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17 Minu lapsed ootavad mind keset seda kaost, milles nad täna elavad. Teades, et ma tulen, on nad 

hirmul, sest nad on rikkunud minu Seadust; kui ma lähenesin neile ja küsisin, kas nad tunnevad mind ära, 

vastasid nad: "Issand, ma olen unustanud sinu käsud, ma olen langenud materialismi ja olen segaduses. 

Aga täna, kui Sinu hääl mind kutsub, parandan ma oma teid ja lasen Sinu valgusel mind juhtida." 

18 Ja kui ma tulin teie juurde, kes te olete valitud rahvas, ja palusin teil mind oma keskel vastu võtta, 

vastas teie vaim kohe: "Kujundage ja täiustage meie olemus teie õpetuse kaudu." Aga kui vaim teab oma 

saatust ja võtab selle vastu, siis liha mässab selle vastu ja nende kahe vahel algab võitlus, mille käigus te 

peate omandama oma päästmiseks vajalikud teened. 

19 Juba ammu teatasin teile sündmustest, mida te olete näinud toimumas. Ma ütlesin teile: Vaadake ja 

palvetage, sest päev on lähedal, mil vallanduvad sõda ja muud õnnetused. Aga teie uskmatu süda ütles 

mulle: "Isa, kas on võimalik, et Sa lubad sõda meie vahel, sest Sa oled ilmutanud oma armastust, headust 

ja andestust?" - Kui ma teile neist sündmustest teada andsin, siis selleks, et te valmistuksite ja palvetaksite 

kogu inimkonna eest, et te saaksite edaspidi elada sisemist ja patukahetsevat elu ning luua rahu oma 

perekonnas ja rakendada Minu õpetust praktikas. Ma palusin teil seda kõike teha, et valu väheneks. Ma ei 

tahtnud teile öelda, et te sel viisil takistate seda, mis on kirjutatud, kuid ma pakkusin teile, et te olete 

vahendajad maailma ja minu Vaimu vahel. 

20 Kõik, mis oli ette nähtud, sai 1939. aastal teoks: tugevad rahvad alistasid nõrgemad, teised, veel 

võimsamad, ühinesid, et tungida esimesse; ja sõda levis, hävitades kõik oma teel ja külvates valu. - 

Mõnede mu jüngrite palve oli selline: "Issand, me loodame, et see sõna ei lähe teoks." Teised ootasid 

sündmuste toimumist, et uskuda. Aga minu sõna sai teoks, ja täna küsid sa minult, kas kõik ohud on 

möödas. Kuid ma ütlen teile, et rahu, mida te täna kogete, on ainult näiline rahu, see, mis on seni juhtunud, 

on alles algus kannatustele, mis maailma tabavad. 

21 Teie, mu jüngrid, olete ikka veel nõrgad, sest kuigi teil on minu Sõna, kahtlete te ikka veel. Minu 

Isa Vaim ootab inimkonna taassündi. Igaüks teist olgu selle õpetuse õpetaja oma perekonna ringis, et kui 

saabub külastuspäev, oleksite valmis ja tugevad. Vaata, millised kangekaelsed südamed su ümber on sind 

nutma pannud, nii et sa oma kannatustes oled mulle öelnud: "Miks sa mind oma lähedaste keskel oma 

õpetuse pärast proovile paned?". Aga ma ütlen teile: see teie vend, kes ei mõistnud teie ideaali, muutub 

teie kannatlikkuse ja halastuse tõttu ning saab edaspidi teie parimaks sõbraks ja usaldusisikuks. 

22 Juba lähenevad need, kes kuulevad minu viimaseid sõnu. Lühikese aja jooksul mõistavad nad minu 

õpetuse vaimset sisu. Andke neile parim koht, tervendage neid ja ärge peatage neid nende arenguteel. Kui 

näete, et nende vaimsed anded avanevad kiiresti, laske neil edasi liikuda, siis aitab nende käsi teil risti 

kanda ja te kõik liigute edasi. 

23 Oo, armastatud Iisrael, kellele ma olen ikka ja jälle valanud oma Sõna - te ei ole veel mõistnud, kui 

väga ma teid armastan! Kui tihti te liigutasite end, kui kuulsite Minu Sõna ja kui saite Minu imetegusid, 

siis lubasite Mulle, et järgite Mind lõpuni. Olge õnnistatud. Usaldage oma Isa, kes alati teie üle valvab. Te 

ei ela täiusliku rahu maailmas, kuid selles õnnestub teil aimata teie vaimule tõotatud kuningriiki. Minu 

armastus on sinuga. Soovige mind kui Isa, mitte kui kohtumõistjat. Ära soovi seista minu kohtujärje ees. 

Valmistage oma hinge ette, et kui te minu juurde tulete, oleks teie sees rahu ja rahulolu ning rõõm minu 

Vaimus. 

24 Ma olen igal ajal ilmutanud end Isana. Maailma alguses rääkisin ma vaimulikult inimestega, nad 

nägid mind sageli alla tulemas, et neid nõustada või parandada. Ma rääkisin Aadamaga ja ta kuulas Mind 

alandlikult. Ma olin Aabeli juures ja millist õnnistust ma selles olendis leidsin. Kuid ma lähenesin ka 

Kainile, sest ma armastan kõiki, nii õiglasi kui ka patuseid. Ma saatsin suured vaimud, kes tõid Minu 

valgust, et õpetada ja avaldada Seadust ja jumalikke käske. Kuid kui vähesed olid valmis oma vaimu 

äratama ja kuulama oma südametunnistuse häält. Mõned kahetsesid, kui nad pattu tegid, kuid teised 

pöörasid selja Jehoova rangele ja paindumatule seadusele. Kuid Minu Seadus oli kõigis neis, ja kuigi Minu 

valgus valgustas neid, nägin, et patuseid oli rohkem kui neid, et kurjus oli kasvanud ja oli tõsiselt 

kahjustanud hingi. Siis lasin ma suurel puhastumisel toimuda. Ainult Noa ja tema perekond jäid ellu ja nad 

olid seemneks, uue maailma alguseks. Ma sõlmisin lepingu õiglase inimesega ja ilmus rahuvihm, mis on 

lepingu märk. 
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25 Varsti andsid nende inimeste järeltulijad jälle kiusatusele alla. Südamed, mis olid saanud 

armastuse pärandi, muutusid kõvaks ja kõvaks. Nende lunastamiseks oli vaja elavat eeskuju. Siis sai 

Kristus inimeseks ja elas nende seas. Ta sõi teie leiba, koges ja kannatas teie elu raskusi. Ta tegi imesid, et 

ennast tuntuks teha, ta õpetas teile õiget teed. Sa elasid talle lähedal ja nägid tema käekäiku läbi maailma. 

Aga kui tema missiooni lõpp saabus, siis kui vähesed olid valmis nägema tema ülestõusu, mõistma tema 

ohvrisurma ja kõhklematult järgima tema armastuse ja andestuse verega tähistatud teed. 

26 Täna tulen ma teist korda meistriks. Minu pilk otsib neid, kes peavad mind järgima, neid, kes 

peavad end varustama, et rääkida maailmale minu kui Lohutava Vaimu tulekust. Kuid ma vaatan valuga 

õrnade ja süütute südamete peale, mis on kõvaks läinud. Nii palju pisaraid on voolanud, et nende allikad, 

inimeste silmad, on kuivanud. Ei ole enam armastust minu vastu ega inimeste kaastunnet üksteise vastu, ja 

minu Isa-Hing kannatab inimkonna pärast. Minu pilk puhkab igal südamel, kuid ma võtan vastu ainult 

valu, mida te olete sel ajal lõiganud. 

27 Meister ütleb teile: Te ei ole mõistnud, kuidas kasutada andeid, mis ma teile olen andnud. Kuid 

tuleb aeg, mil te mõistate seda õpetust paremini ja tunnete end mulle väga lähedal ning tänate mind. 

28 Palvetage, vaadake ja paluge maailma eest. Siis, kui tuleb lahingu aeg, tõuse üles ja levita minu 

valgust, julgusta ja lohuta, eemalda haigusi, tee imesid, nii et kui sa jõuad oma teekonna lõppu, võid tulla 

minu juurde täis teeneteid ja ilmuda rahus minu kohtumõistmise istme ette. 

29 Aga millal see rahvas saab teadlikuks oma vaimsest missioonist teiste maailma rahvaste suhtes? 

30 Ma olen teile öelnud, et te ei tohiks soovida olla rohkem kui keegi teine ega väita, et olete teistest 

kõrgemal. Kuid teie saatus on suur ja isegi riik, mis pakub teile kaitset, peab täitma oma osa selles töös. 

31 Ma olen teid õpetanud, et te saaksite jagada rõõmusõnumit oma kaasinimestega ja kui on õige aeg, 

viia Minu sõnum teistele rahvastele. Kuid ma näen teid ikka veel magamas, sest te ei mõista oma 

missiooni suuri tagajärgi. 

32 Kas sa tahad, et valu, viletsus, haigused ja nälg raputaksid sind oma letargiast välja? 

33 Karikas, mida sa jood, on väga kibe ja väga rasked on ahelad, mida sa endaga kaasa lohistad. Te 

olete ikka veel vaarao orjastatud rahvas. Mida rohkem te igatsete oma vabadust, seda suuremad on teile 

peale pandud raskused ja seda suurem on teie tasu. Millise kibeduse mõõtu sa veel saavutad? 

34 On vaja, et ärkvel olevad inimesed raputaksid teised, kes veel magavad, oma letargiast üles ja 

ütleksid neile, et Issand, seesama nagu vanasti, ootab neid mäel, et panna nad kuulma oma Isa häält ja 

näidata neile teed, mis viib nad vabaduse ja rahu juurde. Aga nii mõned kui ka teised peavad minu sõna 

õigesti mõistma, sest muidu küsite te endilt: "Kes on vaarao? Mis on see orjus, millest siin räägitakse? 

Millisel mäel räägib Issand meiega? Kuhu viib meid tee, mida ta meile näitab?" 

35 Kuid te peate õppima mõistma sümboleid, milles ma teile räägin, et te saaksite neid hiljem oma 

kaasinimestele selgitada, ilma et teeksite eksimusi. 

36 Sotsiaalne keskkond, milles te elate ja mis teid sel ajal ümbritseb, on selle aja vaarao. Seda läbib 

isekus, vihkamine, ahnus ja kõik inimkonna patud. 

37 Ahelad on teie vajadused, mis sunnivad teid alluma valitsevale isekusele, ebaõiglusele ja isegi 

moraalsele korruptsioonile. 

38 Mägi, kus ma teid ootan, on igaühe südametunnistuses, mis vastavalt Minu tahtele peab end 

kuuldavaks tegema teie südames, sest sinna on kirjutatud Minu Seadus. 

39 Tee on elutee, mis võimaldab teil saavutada rahu ja vabaduse, mida te igatsete ja mille toob kaasa 

just selle seaduse täitmine. 

40 Kas te teate nüüd oma missiooni tähendust? Palvetage, inimesed, et teie rahvas ärkaks minu 

kutsele. Vaata, et kui rahvahulgad sind otsivad, oskaksid sa neile vastu minna ja neid oma eeskujuga 

innustada. 

41 Mõistke minu õpetusi, õpilased, tulge ja kuulake minu sõna, sest need ajad ei tule enam tagasi. 

Täna saate te mind veel kuulda hääle kandjate meeleorgani kaudu, kuid see aeg läheb mööda ja minu töö 

avab teile uue ilmutusetapi. 

42 Värskenduge, kuulates minu õpetusi, ja hoidke neid oma südames. Tehke oma mälestusest kirst, 

mis hoiab minu õpetuste olemust, nagu oleks see hindamatu väärtusega kalliskivi. 
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43 Täna, kui ma olen mõnede hämmastuseks ja teiste uskmatuse või uskmatuse taustal teie juurde 

tagasi pöördunud, ootate, et Meister räägiks teile õpetustest, mida Ta teile minevikus andis. 

44 Kuulge mind: Jumal ilmutas end inimesele inimelu algusest peale seaduse ja õigluse kujul. Jumalik 

Vaim materialiseerus esimeste loodudolendite ebaküpsust ja lihtsust silmas pidades, tehes oma hääle 

kuuldavaks inimlikuks ja mõistetavaks. Nende olendite tunnetus ärkas, kuni nad olid võimelised 

tõlgendama Isa teel üle looduse. Niikaua kui nad elasid kuulekalt, kogesid nad jumalikku armu läbi kõige, 

mis neid ümbritses. Samuti ei säästetud neid eksimustest ja kibestumusest, mis näitas neile, et nad olid 

oma Issanda vastu üleastunud. Ma panin neis särama südametunnistuse valguse, mis pidi olema tuletorn, 

kohtunik ja nõuandja nende eluteel. Instinktiivselt teadsid esimesed inimesed, et see nähtamatu Isa käskis 

alati, mis on hea, ja et see käsk põhines seadusel, mille järgi nad pidid elama. See sisemine valgus, mida te 

nimetasite "Loodusseaduseks". 

45 Hiljem, kui inimene paljunes ja oma paljunemisel unustas selle seaduse täitmise, ei kuulanud oma 

südametunnistuse häält ja kaotas igasuguse arguse, saatis Isa, kes oli järgnenud lapsele tema kõrbes, tema 

juurde mehed, kes olid oma vooruse ja tarkuse kaudu kõrge vaimuga andunud, et tuletada neile meelde 

teed, millelt nad olid kõrvale kaldunud. 

46 Kas sa ei mäleta õiglast Aabelit, kelle verest ma ikka veel aru nõuan? Ta suri oma ohvri kõrval. 

47 Ja Noa, sügavalt usklikust, kes kannatas inimeste mõnitamist ja kuulutas oma Issanda tahet kuni 

viimase hetkeni? Nad tuletasid teile oma tegudega meelde Minu olemasolu ja Minu Seadust. Siis ma 

saatsin teile Aabrahami, kes oli kuulekuse ja lõpmatu usu eeskuju oma Issandasse, voorusliku Iisaku ja 

Jaakobi, kes oli ustav ja täis jõudu, et nad moodustaksid puu tüve, millest võrsuks oks, mis tooks esile 

Moosese, kelle ma saatsin esindama mind ja andma inimestele minu seadust. 

48 Mooseses nägi inimkond minu majesteetlikkuse peegeldust. Nad nägid temas õiglust, õiglust, 

talumatut julgust, usku, kuulekust ja heategevust. Te olete õppinud, et oma rahva nõrkuste ees rikkus ta 

vihaselt seaduse tahvleid, mille ta oli just saanud Isalt. Kuid te teate ka, et ma andsin need kohe tema kätte 

tagasi, et te mõistaksite, et teid juhib alati ainult üks jumalik seadus: nähtamatu Jumala seadus. 

49 Siis, kui teatud aeg oli möödas ja kui ilmnes vajadus, et inimkond tunneks oma Isa sügavamalt, 

saatis ta - väsimatult oma armastuse töös - oma prohvetid maailma, et kuulutada inimkonnale, et ta tuleb 

maa peale ja saab inimeseks, et teha oma armastus neile käegakatsutavaks ja õpetada neile oma sünni, elu 

ja surma kaudu, mis on täiuslik elu. Aga kui mõned uskusid minu prohvetitesse, siis teised kahtlesid, 

tapsid nad ja valmistasid mulle selle ohvriga teed. 

50 Minu sõnade saatjad panid nende südamed värisema, kes patustasid, sest nad kuulutasid selle 

tulekut, kes paljastab oma tõega ebatõe. Samal ajal, kui inimesed ütlesid: "Jumal soovitab headust, 

armastuse, andestuse ja õigluse täiuslikke tegusid, sest Ta on täiuslik, kuid meie, inimesed, ei saa olla 

sellised", tuli Jeesus maailma. 

51 Ta oli Jumal ise, kes tuli maailma, et tuua oma seadus ja õpetus inimlikul kujul. Täna tahaksite 

teada, kuidas Jeesuse keha loodi. Selle kohta ütlen ma teile: Te peate olema rahul teadmisega, et see keha 

sündis ja sai alguse minu lõpmatu armastuse kaudu, mis on minu poolt teie vastu. Sellest hetkest alates 

hakkas Jeesus jooma kibedaid karikaid, mida ta pidi jooma kuni lõpuni. Ta elas läbi kõik inimkonna 

keerdkäigud, talus katsumusi, õppis tundma raskusi, tagakiusamist, inimeste pikka päevatööd, janu ja 

üksindust; ta tundis oma kehas aja möödumist ja vaatles lähedalt inimelu, selle voorusi ja viletsusi, kuni 

tuli aeg, mil ta pidi minema rääkima ja tegema vägitegusid. 

52 Siis lubasin inimestel koguneda minu ümber, et mind kuulata, mind vaadata, mind sõnadega ja 

vaimselt luurata. Ma lasin mehel läbi torgata oma keha jumalikku otsides, kuni ta nägi mu luid, mu külg 

avanes ja vesi voolas välja. Ma lasin maailmal teha minust oma süüdistatava, oma pilkava kuninga, 

paljastatu, ja nii vedas ta mind häbiristiga õlgadel hukkamispaika, kus mind ootasid kaks röövlit, et 

minuga koos surra. 

53 Nii tahtsin ma surra, oma ristil, et õpetada teile, et mina, teie Jumal, ei ole mitte ainult sõnade, vaid 

ka tegude Jumal. Aga need, kes nägid mind suremas ja olid tunnistajaks mu piinadele ning kuulsid mu 

viimaseid sõnu, ütlesid: "Kuidas saab Jumala Poeg surra? Kuidas on võimalik, et kuigi ta on Messias, 

nägime me teda kokku kukkumas ja kuulsime, kuidas ta kaebas?" 
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54 Inimesed nõudsid lisatõendeid ja oma armastuses andsin ma neile neid. Nii nagu ma sündisin 

inimesena püha naise emakast, et avaldada austust inimlikule emadusele, nii vajusin ka mina tagasi maa 

sisemusse, et avaldada sellele austust ja täita seal oma missiooni inimesena. Kuid maa ei suutnud hoida 

seda ihu, mis ei kuulunud mitte talle, vaid Isa kätele, kelle juurest ta oli tulnud ja kelle juurde ta naaseb. 

55 Nüüd ma ütlen teile: Kui te kahtlesite Kristuse jumalikkuses, kui nägite teda ristil suremas, siis kas 

te oskate mulle öelda: Milline inimene tõusis kolmandal päeval pärast oma surma hauast, ilma seda 

kahjustamata, ja tõusis koos oma kehaga taevasse? Keegi! - Ma tegin seda, sest ma olen elu, sest ma ei 

saanud surra ei vaimus ega lihas. 

56 Kahtlused ei olnud ainult pealtvaatajate hulgas. Isegi minu jüngrite seas oli üks, kes kahtles, et ma 

võin pärast surma nende seas ilmuda. See oli Thomas, kes ütles, et ainult siis, kui ta saaks oma sõrmed 

Minu küljes olevasse haavasse panna, usuks ta, et see on võimalik. Vaevalt, et ta oli seda öelnud, ütlesin 

talle oma tervituse: "Minu rahu olgu sinuga! Tal oli veel jõudu läheneda ja vaadata sügavat haava ning 

seda käega puudutada, et uskuda, et Meister oli tõesti surnud ja üles tõusnud. 

57 Õndsad on need, kes usuvad, ilma et nad oleksid enne näinud. Jah, mu lapsed, sest tõeline usk on 

ka pilk, mis näeb seda, mida ei suuda avastada ei mõistus ega meeled. Ainult usk võib inimesele avada 

mõned loodu saladused. 

58 Aga see, kes on surnuist üles tõusnud, tuleb seekord vaimus täis hiilgust, et taas teiega rääkida. 

59 Kui paljud neist, kes täna maa peal elavad, teavad, et inimkonna ees on avanenud uus ajastu? 

Ainult need, kes on seda sõna kuulnud, teavad kindlalt, et 1866. aastal algas uus ajastu: Püha Vaimu 

ajastu. 

60 Roque Rojase meeleorgani kaudu kõneles pioneeri Eelija vaim, kes tegi end sel viisil teatavaks, et 

valmistada ette Issanda teed. 

61 Selle õiglase mehe kaudu avasin ma oma õpetuste raamatu, oma uued ilmutused inimkonna ees ja 

kutsusin neid üles astuma veel ühe sammu mööda teed edasi. 

62 Ma tulin sel ajal "pilvel", see on vaimne ja inimsilmadele nähtamatu. See "pilv" sümboliseerib 

kaugust, kust ma saadan valguskiirte, mis valgustavad neid mõistuseorganeid, mille kaudu ma ennast 

teatavaks teen. Nii on see olnud Minu tahe ja seetõttu on see täiuslik töö. Ma tunnen inimest ja armastan 

teda, sest ta on Minu laps. Ma võin teda kasutada, sest ma olen ta loonud, selleks ma olen ta teinud. Ma 

võin ennast inimeses ilmutada, sest ma lõin ta just selleks, et end temas ülistada. 

63 Inimene on minu ainus ja tõeline kuju, sest tal on elu, intelligentsus, tahe ja võimed nagu tema 

Jumalal. 

64 Enne, kui ma ilmutasin end käesolevas ajas sellisel kujul, uurisin ma inimeste südameid. Ma 

küsisin neilt, kes toidavad oma meelt erinevates religioossetes kogukondades: Kas olete rahul? Mille peale 

nad vastasid: "Me oleme näljased ja janunevad Sinu järele." 

65 Paljud on otsinud oma Isa välimust ja nägu, kuid ei ole teda leidnud. Nad lootsid seda imet, kuid 

see ime ei saanud teoks, sest nad ei leidnud leiba, mis tõeliselt toidaks nende vaimu. Ometi olin ma 

valmistanud selle puu, selle allika ja need põllud ning kutsusin kokku rahvahulgad, kes nälgisid ja 

janunesid rahu järele, kes igatsesid armastust ja tahtsid tunda end armastatud olevat. Kui nad on tulnud 

Minu Kohalolekusse, siis on nad kuulnud seda Sõna, mis ilmutab end samamoodi kõigis olemasolevates 

kogunemiskohtades, ja iga kord, kui see kõlab, on see nagu armastav käe puudutus, mis äratab magava 

inimese, ja nagu sõbra hääl, mis annab nõu. 

66 Pärast seda, kui te mind mõnda aega kuulasite, saite aru, et te ei saa olla pelgalt imetlejad, kes 

veedavad oma elu ainult vaimses kontemplatsioonis, ja te ütlesite mulle: "Issand, süües seda vilja, mille Sa 

meile oled andnud, oleme võtnud endale kohustuse Sinu Jumalikkuse ees kasvatada ja levitada selle 

seemet." 

67 Kui te saate teadlikuks, et teie Meister kannab ikka veel oma armastuse risti õlgadel, siis nutate ja 

ütlete talle: "Issand, lase meil kanda oma risti, lase sap ja äädikas meist ära juua." Aga ma ütlen teile, nagu 

te küsisite, see on juba juhtunud. Kas te ei ole märganud, kui raske on teie missioon viimasel ajal olnud? 

Kas te ei saa aru, kui kibe on see aeg olnud ja et te läbite praegu midagi, mida te pole kunagi varem 

kannatanud? Jätkake seda valmisolekut ja palvetage. 
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68 Ma olen valinud teid, lihtsad inimesed, sest kui ma räägiksin teadlaste, teoloogide ja teadlaste suu 

kaudu, siis mind ei usutaks. Aga kui ma räägin tavalise inimese kaudu, hämmastan ma inimesi. Kes tõi siia 

suured rahvahulgad? See oli teie kõik, sest te olite valmis tunnistust andma. Siin on need, kes ütlesid teile: 

"Kuidas on võimalik, et Kristus on maailmas?" Ja ka need, kes hüüdsid: "On võimatu, et kogu täiuslikkuse 

Meister teeb ennast teatavaks inimese kaudu!". Siin on need, kes kahtlesid teie sõnades ja kinnitustes. 

69 Inimesed, kui Jeesus kastis oma verega seemned, mille Isa külvas inimeste südamesse esimesel 

ajastul, siis täna saadab Minu Jumalik Vaim neile põldudele armukastet, et need viljakaks muuta. 

70 Minu lahkumise päev läheneb. Minu viibimine teie keskel on sel ajal olnud pikem kui varasematel 

aegadel, pikem kui see oli Iisraeliga kõrbes, pikem kui see aeg, mil Jeesus elas inimeste keskel. Kes neist, 

kes on mind sel ajal kuulnud, on tundnud end selle sõna poolt mürgitatuna? Kes on selle tõttu pahede või 

eksimuste sisse sattunud? Tõesti, ma ütlen teile, kui see ei ole teile head toonud, sest te ei ole seda enda 

sisse võtnud, siis ei ole see teile ka kurja teinud. 

71 Tuletage meelde, et ma ütlesin teile kord: ma ei loonud teid selleks, et te oleksite nagu 

parasiitlikud taimed. Ma ei taha, et te rahulduksite sellega, et ei tee kellelegi kahju. 

Ma tahan, et te leiaksite rahulolu sellest, et olete teinud head. Igaüks, kes ei tee head, kuigi ta võiks seda 

teha, on teinud rohkem kurja kui see, kes, kuna ta ei suutnud teha häid tegusid, piirdus kurja tegemisega, 

sest see oli ainus asi, mida ta oskas teha. 

72 Nii on ta täna teiega rääkinud see, kes, olles surnud maailma eest, tõusis üles Isa kirkuses, et tulla 

teie juurde vaimus selles kolmandas ajastus. 

73 Vaata siin minu ülestõusmist kolmandal päeval, kui Kristus ilmub oma uutele jüngritele ja ütleb 

neile: 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 154 
1 Minu Vaimu valgus valgustab teid sel armu hommikul. 

2 Inimkond ei ole mõistnud minu õpetust ja näiteid Teisest ajastust, sest vastastikuse armastuse 

asemel leian ma rahvaste vahel lahkhelisid ja tülisid erinevate ideoloogiate, sektide ja religioossete 

kogukondade vahel. Ma olen andnud teile eeskuju alandlikkusest alates hällist kuni hetkeni, mil ma surin 

teie seas ristil. Minu elu, minu eeskuju, minu õpetused ja minu ohvriterohke surm ei ole inimestele 

eeskujuks olnud. 

3 See lehekülg Jumala raamatus oli õppetund kõigi aegade jaoks; sinna jätsin teile kõik, mida mul 

siis oli teile öelda, millest ma ei suutnud midagi unustada. Ma teatasin teile, et tulen teie juurde tagasi, ja 

siin ma olen, et täita oma lubadust. Ometi näen ma teie maailma täielikus segaduses, ma näen inimesi, kes 

püüavad muuta planeedi nägu vastavalt oma uskumustele ja doktriinidele. Kuid ma tulen täna täis 

armastust, et öelda teile: kui te ei ole mõistnud Teise ajastu õpetusi, siis olen siin, et aidata teil neid mõista 

oma sõnaga. 

4 Kuula: Kord tuli Jeesus Jordani kaldale ja kohtus seal Ristija Johannesega, kes õpetas oma jüngrid 

ja kuulutas neile taevariigi tulekut. Kui teise ajastu eelkäija nägi Jeesuse säravat pilku, tema näo headust ja 

jumalikku majesteeti, mida Jeesus kiirgas, siis tundis ta ära Messia ja kummardus tema ees. Johannes, kes 

oli äsja oma jüngrid õpetanud ja kuulnud, kuidas nad rääkisid Jeesuse õpetusest, oli öelnud neile: 

"Kuningriik on tulnud inimestele lähedale", ning Päästja ees seistes tundis ta ta kohe ära, hüüdes: "Vaata, 

see on see, kelle jaoks ma ei ole väärt, et tema sandaalide rihma lahti siduda." See on see, kellest ma ei ole 

väärt, et tema sandaalide rihma lahti siduda. 

5 Aga kuna Johannes oli minu prohvet ja teenija, siis olid tema õpetused kooskõlas minu õpetustega 

ja tema jüngrid olid samuti minu omad. 

6 Ühel teisel korral, kui Jeesus oli ühe küla lähedal, saatis ta oma jüngrid välja toitu otsima ja kui 

nad tagasi tulid, kohtasid nad Johannese jüngrid, kes jutlustasid. Kui nad siis jõudsid Meistri majja, ütlesid 

nad: "Issand, Issand, me oleme kohanud mõningaid mehi, kes jutlustavad õpetust ja teevad imesid. Kas see 

on teie seaduse järgi?" Jeesus ütles neile: "Miks te olete ärritunud? Kõik, kes tegelevad heategevusega, on 

seadusega kooskõlas." 

7 Ma ütlen teile seda täna, kolmanda ajastu jüngrid, et te ei võtaks arvesse neid väljaspool minu 

seadust, keda te oma teel kohtate ja kes külvavad armastust, halastust ja valgust, olenemata sellest, millist 

õpetuse nime nad järgivad. 

8 Sel ajal ei tunnistanud mind kõik jumaliku külvajana. Paljude jaoks olin ma ainult Galilei, kes 

jutlustas maa peal. Ainult need, kes avastasid Jeesuse sõnades Jumala hääle, tunnistasid Teda 

Kõigekõrgema Pojaks. 

9 See, kes ilmutab end täna teie seas, on sama, kes rääkis teiega teisel ajastul. Kuid seda, mida 

inimesed siis nägid, ei saa nüüd enam samamoodi näha. See lahkete nägude, õrna pilgu ja armastava 

sõnaga Isand tuleb täna vaimus ja räägib inimese kaudu. 

10 Kes tahab mind selles ilmumisvormis tunda ja näha, olgu tema meel ja süda paigal. 

11 Paljud teist on kaotanud meelerahu. Aga kui te nägite oma vendade ja õdede rahu ja usaldust, siis 

võtsite te varjupaika nende juures, nende usus ja lootuses, soovides jõuda päästesadamasse. Nii aitate te 

üksteist. 

12 Ma äratan sel ajal üles rahva, kes järgib hoolikalt minu seadust, kes armastab tõde ja halastust. See 

rahvas on nagu peegel, milles teised saavad näha, et nende tehtud vead peegelduvad. See ei ole kellegi 

kohtumõistja, kuid tema voorused, teod ja (vaimne) kohustuste täitmine puudutavad kõigi nende vaimu, 

kes tema teed ületavad, ja nad osutavad oma vigadele kõigile, kes rikuvad minu Seadust. 

13 Kui see rahvas on tugev ja arvukas, tõmbab ta oma naabrite tähelepanu, sest tema tegude puhtus ja 

tema jumalateenistuse siirus hämmastavad inimesi. Siis küsivad inimesed endalt: "Kes on need, kes ilma 

templiteta oskavad niimoodi palvetada? Kes õpetas neid rahvahulki palvetama oma Jumalat palvetades, 

ilma et nad tunneksid vajadust püstitada oma jumalateenistuse jaoks altareid? Kust on tulnud need 

rändsaadikud ja misjonärid, kes nagu linnud, ei külva, ei saagi ega künda, ja ometi on nad jätkuvalt 

olemas?" 
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14 Ja ma ütlen neile: See vaene ja alandlik rahvas, kes elab siiski täis innukust Minu Seaduse järgi ja 

on tugev maailma kirgede vastu, ei ole ühegi inimese poolt kujundatud. Neid rahvahulki, kes rõõmu 

tunnevad hea tegemisest, keda valgustab inspiratsioon ja kes toovad südamesse rahu sõnumi ja tilga 

tervendavat palsamit, ei ole õpetanud ühegi maise kultuse kogukonna õpetajad ega vaimulikud. Sest tõesti, 

ma ütlen teile, sel ajal ei ole teie maailmas ühtegi inimest, kes suudaks õpetada Jumala kummardamist 

tõelises vaimsuses. See ei ole riituste või tseremooniate hiilguses ega rikkuses ega maapealses võimus, 

milles on tõe juured, mis alandlikuna otsib oma templiks puhtaid, üllaseid, siiralt armastavaid südameid. 

Kus on need südamed? 

15 "Kristlaseks" nimetab end suur osa sellest inimkonnast, teadmata isegi, mida tähendab sõna 

"Kristus" või selle õpetused. 

16 Mida te olete teinud Minu sõnast, Minu eeskujust, Minu õpetusest, mille Ma teile kunagi andsin? 

17 Kas te olete tõepoolest arenenumad inimesed kui selle ajastu inimesed? Miks te ei tõenda seda oma 

mõistuse töödega? Kas te arvate, et see elu on igavene, või arvate ehk, et peate ainult arenema inimteaduse 

kaudu? 

18 Ma õpetasin teile Seaduse tõelist täitmist, et te muudaksite selle maailma suureks templiks, kus 

kummardataks tõelist Jumalat, kus inimese elu oleks pidev armastuse ohver Isale, keda ta peaks 

armastama igas oma ligimeses ja sellega austama oma Looja ja Isandat. 

19 Aga täna, kui ma olen tulnud tagasi inimkonna juurde - mida ma leian? Valed ja isekus on 

asendanud tõe ja heategevuse; uhkus ja edevus on asendanud leebuse ja alandlikkuse; ebajumalateenistus, 

fanatism ja teadmatus on asendanud valguse, kõrgenduse ja vaimsuse; rüvedus ja rüvetamine on 

asendanud innukuse ja õigluse; vihkamine ja vallandunud tüli vendade ja õdede vahel on asendanud 

vendluse, rahu ja armastuse. 

20 Aga ma tulen oma templisse, et tõrjuda sealt välja kaupmehed, nagu ma tegin teisel ajastul 

Jeruusalemma templis, ja ma ütlen neile veel kord: "Ärge tehke palvekojast toidupoodi." Ma õpetan 

rahvast, et igaüks saaks teenida tõelise altari ees, et nad ei oleks enam eksinud ega eksiks teadmatusest, 

sest nad tõlgendavad Minu Seadust halvasti. 

21 Meister ütleb teile: "Vaimne" on mõistus, altar aga süda; palve on ülespoole suunatud mõte ja 

ohver on head teod, mida te suudate pakkuda. 

22 Kui te tunnete, et abivalmidus ja armastus oma kaasinimeste vastu on teie tõeline elu, siis kuidas 

saab maailm mitte mõista, et süda ei ole lihtsalt tundetu organ ja et vaim on rohkem kui keha? Kuidas ta ei 

saaks aru, et inspiratsioon on väärtuslikum kui kujutised, mida inimene on loonud jumalikku kujutama, ja 

et head teod, millega te minu seadusest tunnistust annate, on väärtuslikumad kui kõige väärtuslikumad 

maapealsed hüved? 

23 Tõesti, ma ütlen teile, et kui te tahate oma usku päästa ja seega vältida oma hinge hukkumist selles 

tormis, siis peate oma templi ehitama vaimses vormis. Las mu kuningriik laskub su südamesse, selle 

valguse vastu ei saa keegi võidelda. Siis, kui torm on möödas, näete nähtamatut, kuid tugevat ja suurt, 

hävitamatut templit, mille vundament on teie südames. 

24 Vaadake, kuidas sel hetkel valgustab maailma helge valgus, mis kiirgab minu Vaimust. Valgus 

aitab teil areneda ja mõista, ja koos sellega saavutate rahu. 

25 Valgus ja armastus lähtuvad südamest, rahu on vaimus nagu igaviku peegeldus. 

26 Minu Sõna on armastav, kuid te ei tohi sellest väsida, sest kui te ainult maistest rõõmudest rõõmu 

tunnete, leian ma teie südamed tühjaks. Seepärast tulen ma sageli teie juurde, et panna teie süda lööma 

teises rütmis, kui see puutub kokku Jumalaga, sest te eksite pidevalt oma kohustuste teelt. 

27 Miks olid ja on olemas inimesed, kes, olles õppinud inimteadust, kasutades neile Looja poolt antud 

võimeid, kasutavad seda selleks, et võidelda jumalikku teadust ja seda tagasi lükata? - Sest nende edevus 

ei lase neil alandlikult ja austusega Issanda varakambrisse siseneda ning nad otsivad oma eesmärki ja 

trooni selles maailmas. 

28 Ma valin patuste hulgast välja need, kes peavad mind sel ajal teenima. Minu jõud töötab neis ja ma 

muudan neid oma armu kaudu. 
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29 Lepitage end oma südametunnistusega, et saaksite temalt andeks anda, sest seni, kuni te arvate, et 

olete varustatud ja ei kuula sisemist häält, mis näitab teile oma vigu, ei saa olla osadust minuga ega kaob 

täielikult ebajumalateenistus. 

30 Sel ajal räägin ma teiega kui Isa ja kui kohtunik. Kuid ärge kartke, sest isegi Jumalikus on ema, 

keda te nimetate Maarjaks, armastus ja hellus. 

31 Mu armsad lapsed, tundke armastust tema vastu. Ma kuulen palvet, mis su vaimust lähtub, et teda 

ülistada, sest sa tead, et su huuled on selleks liiga kohmakad, sest sa pead neid ebapuhasteks ja eelistad 

neid kinni hoida. 

32 Aga ma küsin teilt: kas on kedagi, kes ei ole saanud hellitust Taevaselt Emalt? Tõesti, ma ütlen 

teile, kõik eranditult on saanud tema armastusest. 

33 Vaadake neid, kes olid varem degeneratsiooniga ja kes nüüd tõusevad mäekõrgustesse. Täna võite 

te olla inimkonna roojas, kuid varsti, sel vaimse katsumuse ajal, minu armu ja teie kannatlikkuse ja 

armastava heatahtlikkuse teenete kaudu, tõuseb ka teie üle igasuguse viletsuse. Ärge unustage, et valu on 

hinge skulptor. 

34 Hing ja kehaline kest on moodustamas harmoonilist olemust, mis on teadlik oma vaimsetest ja 

inimlikest kohustustest. Te olete olnud tunnistajaks õpetuste arengule ja oma vaimses mõtiskluses olete 

jõudnud arusaamisele, kes on kogu teie maailma ilu Looja, sest teie meel ei ole enam hägune. 

35 Te elate rahus, sest te püüate olla kooskõlas oma Jumalaga, ja rahu on vaimu aare selles maailmas. 

Te kogete seda pärast seda, kui olete täitnud kõik oma kohustused Isa ees. 

36 Püüdke alati elada nii, et teil oleks see rahulolu, nii et teie lahkumise hetkel siit maailmast teise 

maailma ei koormaks teie vaimu ükski maine mure ega ka ükski valu, mis tuleneb kohustuste täitmata 

jätmisest. 

37 Te ei tohi väsida armastuse tegevuses, sest te näitate seda iseendale. Rääkige minu õpetusest 

armastusega ja minu sõna õitseb südametes. 

38 Ma koolitan teid ja täidan teid tarkusega, sest ma olen teile juba öelnud, et pärast 1950. aastat ei 

kuule te enam Minu Sõna inimliku mõistuseorgani kaudu, ja kes ei kasuta Minu õpetusi, tunneb oma 

südant tühjana ja rändab ringi nagu surnud. Miks nagu surnud? - Sest ta tunneb end vaimselt ja moraalselt 

jõuetuna ega leia oma katsumustes jõudu, et ennast ületada ja tajuda minu jumalikku hellust. 

39 Teie ülesanne on tuua need teie vennad ja õed tagasi ellu, pöörates nad eemale materialismist ja 

veendes neid nii suurest armust, mida spirituaalsus sisaldab. 

40 Pärast 1950. aastat jätkan Mina Enese tuntuks tegemist teie kõigi inspiratsiooni kaudu. Kui te 

oskate end vaimselt ette valmistada, teen ma imet. Ma palun teilt vaid seda, et teie usk oleks vähemalt 

sama suur kui sinepiseemne, siis näete, et Minu Sõna saab tõeks. 

41 Rääkige ja tehke head ilma hirmuta, et teid räägitakse. Te peate ulatama oma naabrite poole, 

tegemata vahet, sest te ei tea, kes neist kannatavad sisemiselt kõige rohkem. Te näete sageli, kuidas teie 

kaasinimesed rõõmustavad, kui nad teid kuulavad, ja nad annavad teile selgeid märke oma tänulikkusest. 

42 Kutsuge neid väsimatult headuse teele ja siis, kui nad on sellel teel, lahkuvad paljud kannatused 

neilt. 

43 Uue Jeruusalemma peale laskub manna. 

44 Ma tahan, et teie seas valitseks usuliste veendumuste ja sõna vabadus ning õiglus, nii et kui teistest 

rahvustest inimesed on teie seas, võtaksid nad tagasipöördumisel oma südames kaasa armastuse kingituse 

ja vendluse ideaali ja 

õiglus on neis süüdatud. 

45 Pärast 1950. aastat ootab inimkond tõelist rahu. 

Aga ma ütlen teile: Surmav sirp peab jätkama umbrohu lõikamist, kuni põllud on puhtad ja nisupõllud 

säravad. 

46 Te näete, kuidas lugupeetud valitsusjuhid lahkuvad sellest maailmast, mis on takistuseks rahule, ja 

rahvad, kes peaksid vastu seisma jumaliku õigluse vastu, kaovad, et teha ruumi uutele rahvastele, kes seal 

tekivad. 

47 Palvetage, et te saaksite juba praegu külvata neisse oma rahu seemneid. Ühendage end üheks 

südameks ja üheks mõtteks ja te tunnete minu kohalolekut väga lähedalt. 
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48 Järgige käsku, mille ma olen teile jätnud kahel ajastul: "Armastage üksteist." 

49 Nii nagu Iisraeli rahvale jagati välja tõotatud maa, nii jagatakse kogu maa inimkonnale. See juhtub 

siis, kui on õige aeg - pärast puhastumist. Kuna minu tahe on, et see jagamine toimuks, siis valitseb selles 

õiglus ja võrdsus, nii et kõik inimesed saavad koos töötada ühe töö kallal. 

50 Tänapäeval söövad rahvad murusid võimsate ja isandate laualt, samal ajal kui viimased rikastavad 

end oma sulaste ja neist sõltuvate inimeste leiba kuhjates. Aga kuigi vaeste leivakrõbedad on kõvad, ei ole 

need nii kibedad kui toit, mida söövad maailma suured. 

51 Nii üks kui ka teine on ohvrid, seepärast on vaja, et ma teid vabastaksin, et ma purustaksin teie 

ahelad. Kuid sama vajalik on ka see, et katkude põhjustatud orjuse ja laastatuse hulk suureneks, sest muidu 

ei tahaks inimesed järgida Teda, kes tuleb teie päästmiseks. Kas sa mäletad karikat, mida Iisrael jõi, kui ta 

Egiptuses orjuses ägises? Mooses pidi ilmuma, et tuua neile vabastust. Kas te mäletate ka seda, kuidas 

inimesed olid oma kodumaal vangistatud ja alandatud, ja kuidas oli teiste rahvaste jaoks, kui Messias 

ilmus maa peale, et näidata neile teed päästmiseks? 

52 Ka sel ajal tekib vajadus, et inimesed saaksid enne vabanemist tunda puudust, viletsust, rõhumist, 

ebaõiglust, nälga ja janu, et nad lõpuks jõuaksid sisemisele ärkamisele, soovides teistsugust, paremat elu. 

53 Kui see inimkond loobub oma materialismist ja mõistab, kui kaugel ta on elanud minu Seadusest, 

ütleb ta südamest: "Kui rumalad ja rumalad me, inimesed, oleme olnud, kui me vabatahtlikult andsime end 

kirgedele, et saada nende orjadeks". Seal üleval on mägi, mille Isa on seadnud teie ette oma seaduse. 

Ronige seda mööda teed, mida ma teile näitasin. Tõotuse maa hoiab oma väravad igavesti lahti, oodates 

rahvahulki, kellele see toob rahu ja õnnistusi. 

54 Kui inimene on vajunud kuristiku sügavustesse ja kui tal ei ole võitluses ja kannatustes kurnatuna 

enam jõudu isegi enda päästmiseks, kogeb ta hämmastusega, kuidas tema enda nõrkuse, meeleheite ja 

pettumuse sügavustest võrsub tundmatu jõud, mis pärineb vaimust. Kui viimane mõistab, et tema 

vabanemise tund on kätte jõudnud, sirutab ta oma tiivad laiali ja tõuseb ülalpoole tühjuse, isekuse ja 

valede maailma varemete kohal ning ütleb: "Seal on Jeesus, hüljatud. Ta on elus. Asjata oleme püüdnud 

teda igal sammul ja iga päev tappa. Ta elab ja tuleb meid päästma ja andma meile kogu oma armastust." 

55 See saab olema see tund, mil inimene mõistab, et tõelise vaimse suuruse ja majesteetliku elu 

saavutamiseks maa peal ei ole muud seadust kui tema Jumala seadus - ega muud õpetust kui see, mille ma 

teile Kristuse Sõnas andsin. 

56 Uurige oma konfliktide põhjusi, uurige teid vaevavaid probleeme ja seejärel rakendage minu 

juhiseid ja põhimõtteid. Siis näete, kuidas inimkond võib neis leida lahenduse kõigile probleemidele, mis 

teda vaevavad. Aga kuna te tunnete, et te ei suuda ellu viia sõnu ja õpetusi, mida Jumalik Meister teile 

annab, siis on vaja, et valu, mis on samuti õpetaja, läheneks teile, et veenda teid paljudes tõdesid, muuta 

teid tundlikuks ja pealegi painutada teid. 

57 Te küsite minult: "Kas teie Sõnal ei ole piisavalt jõudu, et veenda meid meie vigadest, et meid 

päästa ja seeläbi säästa meid kannatuste laastamistest?" Aga ma ütlen teile, et Minu Sõnal on rohkem 

jõudu, kui te suudate usaldada. Aga kui see, kes mind kuuleb, muutuks kohe, ilma pingutusteta, ainuüksi 

tänu sellele, et ta on kuulnud minu sõna, siis milline oleks teie teene? 

58 See, kes seda kuuleb, peab omama usku, tahet, pingutust ja armastust. Siis on tal suured teened, 

kelle tasu või tunnustus on see, et ta ei koge kannatusi, sest ta on kasutanud minu seadust ja minu õpetust 

relvana. 

59 Kas te, rahvas, kes te mind praegu kuulate, kas te ei tunne minu Seaduse kohalolekut oma vaimu 

kohal? Kas te ei tunne, et teie süda lööb, nagu oleks see elavnenud, kui te kuulete minu sõna? 

60 Palvetage, et te mõistaksite ja oleksite valvsad, et te mõistaksite minu õpetusi, sest teil on suur 

vastutus sel kibedal ja raskel inimkonna tunnil. 

61 Kui te vaatamata suurtele kannatustele, mis teid vaevavad, ei kaota seda vaimulikkuse jälge, mille 

te olete suutnud saavutada, näete, et teie teel toimuvad tõelised imed, mille kaudu teie Isa julgustab teid 

teie raskel eluteel. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 155 
1 Paljud õpetused, mida ma teile praegu annan, tunduvad teile uued, sest need on unustatud. Kuid 

nüüd on aeg, mil ma toon need veel kord teie tähelepanu alla. Ma olen teile ette valmistanud suure 

tööpõllu, kuhu ma kutsun teid külvama igaviku seemneid, mida ma teile praegu annan. 

2 Koolitan oma uusi õpilasi, kes oma usu ja ligimesearmastuse kaudu saavad üha rohkem võimu 

keha ja hinge haiguste üle - võimu looduse jõudude ja ka vaimse maailma üle. 

3 Mõistke, et teadmatuse aeg on möödas. Nüüd elate te minu õpetuste mõistmise ja täieliku 

realiseerimise ajal. Kas te kujutate ette, kui kaugele te oleksite jõudnud, kui te oleksite minu õpetusi juba 

varasest ajast peale järginud ja minu käske järginud? Kuid te olete kaua aega maganud ja olete ka kaua 

aega veetnud keha rahuldamist naudingutega ning see kõik on teid vaimse arengu teel tagasi hoidnud. 

Seepärast, kuna ma olen täna tulnud teie juurde uue vaimse õpetusega, tundub see teile kummaline ja ei 

ole kooskõlas teie mõtlemis-, tundmis- ja eluviisiga. Kuid teil on vaja ainult ühe minu kuulutuse üle järele 

mõelda, et tunnistada minu sõna tõesust. Siis näete, et minu õpetus ei ole kummaline, vaid teie eluviis on 

kummaline. 

4 Tulge minu "maale", ma tuletan teile seal meelde kõike, mis te olete unustanud. Ma kustutan ära 

kõik, mida te ei peaks vaimse seemnena hoidma, ja ma panen teid nägema kõike, mida te seni ei ole 

näinud. Ühe sammuga tõmban teid välja stagnatsioonist, millesse olete vajunud, ja lasen teil siseneda uude 

ellu - sellesse, mida oleksite pidanud elama algusest peale. 

5 Kas näete, kui lihtne on see sõna, mis õitseb häälekandjate huultel? Aga tõesti, ma ütlen teile, et 

kogu oma lihtsuses ja tagasihoidlikus väljenduses viib see inimesi selle tarkuse mõistmiseni, mida nad ei 

ole suutnud mõista teaduste ja teoloogiate abil. 

6 Head jüngrid, püsivad ja usklikud on selle õpetuse suured uurijad. Ka nemad on tagasihoidlikud, 

kuid vaatamata oma lihtsusele hämmastavad nad oma kaasinimesi Sõna valgusega. 

7 Minu rahvas ei räägi ainult oma huultega, vaid peab oma tegudega kuulutama minu õpetusi ja 

õpetama seeläbi, kuidas täita ja austada minu seadust. Nad annavad omakasupüüdmatult edasi seda, mida 

nad on saanud oma Issandalt. Nad peavad tõestama oma innukust tõe vastu ja neile usaldatud aarde 

ehtsust. 

8 Õpetage oma kaasinimesi heade, siirate ja heldete tegudega. Pea meeles, et sa pead oma hinge juba 

siin puhastama, et kui ta läheb teise maailma, oleks ta seal vääriline, et teda ei segataks ega eksitaks. 

9 Teil on vajalik jõud, et eemaldada oma teelt kõik, mis takistab teie samme. Te juba teate, et relv, 

mis võidab kõik, on armastus. Väga suur saab olema selle rõõm, kes võidab selles inimlikus võitluses ja 

näitab end võitjana pärast seda, kui ta on võitnud selle lahingu. 

10 Pidage meeles, et mina olen andnud teile relvad ja et ma ei ole sellega piirdunud, vaid olen teid ka 

õpetanud võitlema, et võita lahinguid. 

11 Mida te siis peate otsima teistmoodi, sest ma annan teile praegu kõike, mis on tõe teel? 

12 Ma olen avanud harimatute meeled, et nad saaksid end värskendada minu sõnade tõlgendamisega. 

Ma olen avanud "pimedate" silmad tõe valgusele, et nad saaksid end oma pattudest puhastada, tundes, et 

Issand neid armastab. 

13 Kas teile ei ole juba ammustest aegadest peale ennustatud, et tuleb päev, mil iga silm näeb Isa? 

Niisiis, kes on puhas, näeb mind, ja see on tema palk; ja kes on rüvetanud südame, näeb mind, ja see on 

tema pääste. Kes avab oma silmad minu valgusele, tungib läbi saladuse ja teab, miks. Ta kogeb algust ja 

lõppu. Ta peab kindlalt kõndima tulevikus. 

14 Tõlgendage minu õpetusi õigesti; ärge arvake, et minu Vaim saab rõõmu tunda, nähes teie 

kannatusi maa peal, või et ma tulen, et võtta teilt ära kõik, mis teile rõõmu valmistab, et mind sellega 

rõõmustada. Ma tulen, et te tunnustaksite ja austaksite Minu seadusi, sest need väärivad teie austust ja 

tähelepanu, sest need toovad teile õnne, kui te neid järgite. 

15 Ma õpetasin teid andma Jumalale seda, mis on Jumala oma, ja keisrile seda, mis on keisri oma; 

kuid tänapäeva inimeste jaoks on ainult keiser ja neil ei ole midagi pakkuda oma Issandale. Kui te 

annaksite maailmale ainult seda, mis on vajalik, oleks teie kannatused väiksemad. Kuid keiser, kellega te 
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lasete oma tegusid määrata, on dikteerinud teile perversseid seadusi, on teinud teid orjadeks ja võtab teie 

elu, andmata teile midagi vastu. 

16 Vaadake, kui erinev on minu Seadus, mis ei seo ei keha ega vaimu. See ainult veenab teid 

armastavalt ja juhatab teid headusega. See annab teile kõike ilma omakasupüüdmatuse ja 

omakasupüüdlikkuseta ning tasub ja tasub teile aja jooksul tagasi. 

17 Mõistke, jüngrid, õppige minu õppetunde, et te teaksite, et ma tahan koos teiega moodustada 

rahva, kellele Isa paneb oma usalduse, sest nad on valmis täitma suuri missioone. Rahvas, kes ei hakka 

esimese häirekella peale meeleheitele, rahvas, kes teab, kuidas astuda vastu sellele, kes nimetab end oma 

vaenlaseks, ja kes annab talle andeks, armastab teda ja õpetab teda. 

18 Nii valmistute te minu tahte kohaselt minu lahkumise päevaks. Te kõik teate, et 1950. aasta on 

minu Tahte poolt määratud kuupäev, millest alates ma ei tee end enam teatavaks hääle kandja meeleorgani 

kaudu; ja kuna minu Sõna täitub alati, siis lõpetab see aeg minu ilmutuse, mis tähistab teie jaoks 

Kolmanda Ajastu algust. 

19 Ärge soovige seda kuupäeva muuta ega üritage kuidagi säilitada Minu Sõna ilmumist praegusel 

kujul ega vaimse maailma ilmumist. Ma ütlen teile juba praegu, et need, kes seda teevad, ei saa enam 

valgustust Meistri valgusest. 

20 Aga miks peaksite te sellist häbistamist toime panema, sest Ma olen teile teatanud ja ka lubanud, et 

pärast seda aega vestlete Minuga vaimult vaimule, isegi kui te ei ole olnud häälekandjad? 

21 Ma olen teile ka öelnud, et nende, keda ma olen kutsunud ja varustanud selle aja prohvetiteks, 

ülesanne on hoiatada rahvahulki ja mitte lasta neil magada. Neile avaldan ma suuri õpetusi, et nad aitaksid 

teil mitte langeda kiusatusse. 

22 Ma räägin teile kõige selgemalt, isegi kui kasutan võrdlust, sest ma tean, et nii saate Minust 

paremini aru. Kui Ma kõnelesin rahvahulkadega teisel ajastul, siis tegin seda sageli tähendamissõnade abil, 

et nad mõistaksid Mind. Aga kui ma rääkisin ainult oma jüngritega, siis tegin seda lihtsate sõnadega, kuid 

nende õpetuses sügavuti. 

23 Mõistke siis, et Ma räägin tähendamissõnade kaudu ja kasutan metafoore, et "viimased", need, 

kellel on harimatu mõistus või kes ei ole veel oma vaimu arendanud, suudaksid mõista Minu õpetuse 

täielikku tähendust. Kui ma teen teile ilmutusi ilma sümboleid kasutamata, siis on need mõeldud neile, 

kelle areng ja teadmised vaimsetest õpetustest võimaldavad neid paremini mõista. 

24 Paljud inimesed ütlevad asjata, et see õpetus on uus või et see ei ole seotud teile minevikus antud 

jumalike ilmutustega. Ma kinnitan teile, et kõik, mida ma olen teile sel ajal inimintellekti abil rääkinud, 

tuleneb ja põhineb sellel, mis on teile juba prohvetlikult kuulutatud esimeses ja teises ajas. 

25 Kuid segadus, millest ma teile räägin, tuleneb sellest, et need, kes neid ilmutusi tõlgendasid, 

sundisid inimestele oma tõlgendusi peale, ja need olid osaliselt õiged ja osaliselt ekslikud. See juhtub ka 

sellepärast, et minu õpetuste vaimne valgus on inimestelt kinni peetud ja mõnikord on seda antud 

moonutatud kujul. Seepärast on täna, kuna on saabunud aeg, mil Minu valgus vabastab teid teie 

teadmatuse pimedusest, paljud inimesed on eitanud, et see võib olla tõe valgus, sest nende arvates ei vasta 

see sellele, mida Ma teile varem õpetasin. 

26 Ma kinnitan teile, et ükski Minu sõnadest ei lähe kaduma ja et selle aja inimesed saavad lõpuks 

teada, mida Ma olen teile (tegelikult) minevikus öelnud. Siis, kui maailm hakkab spiritismi tundma, ütleb 

ta: "Tõepoolest, seda kõike on Jeesus juba öelnud!" 

27 Ja tõesti, ma olen teile juba kõike (tol ajal) rääkinud, kuigi ma kuulutasin teile paljudest ilmutatud 

tõdedest ainult põhitõdesid. Ma jätsin need teile, et te õpiksite neid järk-järgult mõistma, sest tol ajal ei 

olnud inimkond veel võimeline mõistma kõike seda, mida ma teile nüüd täies mahus näitan. 

28 Ühel korral oli Jeesus koos ühe seaduses kogenud mehega ja vastuseks tema küsimustele tegi 

Meister talle ilmutuse.* Siis mees, hämmastunud sellest, mis talle kunagi poleks pähe tulnud, küsis: 

"Issand, aga kuidas on see võimalik?". Sellele vastas Jumalik Meister: "Kui te ei suuda uskuda 

maapealsesse, mida ma teile räägin - kuidas saaksite te siis uskuda taevasesse?". Kuid nüüd on teie jaoks 

aeg Mind mõista, sest arenenud inimvaim võib vastu võtta seda intensiivset Jumalikkuse valgust, mis 

paljastab, paljastab ja seletab kõike, ja mida te nimetate Püha Vaimu valguseks, see tähendab Tõe 

Vaimuks. 
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* Vaimu reinkarnatsioonist koos hingega öises vestluses Nikodeemusega (Jh 3:1-21). 

29 Olge siis rõõmsad, armsad inimesed, sest õpetus, mille ma teile sel ajal olen toonud, on teile 

igavese elu leib. 

30 Isegi täna annan teile õpetusi, mida te alles tulevikus täielikult mõistate, ainult kaudsel kujul, sest 

praegu te ei mõista neid, ja paljud teist ei usu neid ka. Sellega tahan ma teile öelda, et te ei ole veel 

saavutanud eesmärki, vaimse teadmise tippu, ega ole minu jumalikud õpetused jõudnud oma piirini. 

31 Olge minu jüngrid igavesti, valvake igavesti minu sõna, mida te ei püüa kunagi muuta. Minu 

seadus ja minu õpetus ei ole kunagi vastuolus. Jumalikus on kõik korras, harmoonias ja täiuslikkus, milles 

te võite end veenda teid ümbritseva materiaalse looduse abil. 

32 Teisel ajastul ei suutnud keegi vastu seista Jeesuse sõnadest lähtuvale jumalikule väele. Kes iganes 

seda kuulis, oli kohe veendunud, ületas ja õpetas paremini. Nii patune kui ka ülbe, nii vaene kui ka rikas, 

nii variser kui ka kirjamees, nii Jumala esindaja kui ka keisri esindaja - kõik, kes temasse uskusid, tundsid 

oma vaimu värisevat Jumala Poja jumaliku kohaloleku ees. 

33 Selle põhjuseks oli see, et Jeesuse sõna oli ainult tema tegude selgitus, sest tema eksistentsi 

tunnistus sisaldus tema õpetussõnades. 

34 Samamoodi õpetas Jeesus oma jüngrid, näidates neile, et nende sõna usaldusväärsuse tagamiseks 

on vaja seda toetada oma heade tegude eeskujuga. 

35 Ka nende jüngrite huultel pidi Jumala sõna neid, kes seda kuulsid, raputama, sest nende silmadest 

kiirgas valgus ja nende sõnad sisaldasid tõdesid, mida ei saanud tagasi lükata. Ka nemad õpetasid oma 

eeskujuga, jutlustasid oma tegudega ja pitseerisid need oma verega, nagu tegi seda ka nende Meister. Oma 

surmaga kinnitasid nad oma sõnade tõesust, mida nad maailmale rääkisid. Seepärast võitsid nad nende 

rahvaste ja rahvaste südamed, kellele nad tõe ja armastuse seemne tõid. 

36 Rahvahulgad, isegi aadlikud ja paganad, alistusid minu tõe ja siiruse ees, mida ma puhtalt ja 

tõeliselt praktiseerisin ja kuulutasin. 

37 Ükski, kellel on olnud õnn võtta minu Sõna oma südamesse selle algupärases puhtuses, ei ole 

kunagi eksinud. Aga kui armetu oli see nende jaoks, kes said minu Sõna segamini inimlike ebapuhtustega! 

Kui nad lõpuks avastasid need puudused, pöörasid nad sellele selja, pilkasid seda, mida nad olid varem 

pidanud absoluutseks tõeks. 

38 Vaadake neid suuri maa rahvaid, kuidas neid valitseb isekus, mis on minu õpetuse eitamine! 

Vaadake, kuidas nad on uppunud materialismi, elavad ainult maailma jaoks ja ignoreerivad iga vaimset 

kutset! Ma ütlen teile, et ka nemad on minu õpetusi tundma õppinud. Kuid puudus oli, et need, kes minu 

seemet edasi andsid, ei andnud oma eluga ja oma tegude eeskujul tunnistust sellest tõest, mida nad oleksid 

pidanud tegema, nagu tegid need Issanda jüngrid ja ka mõned teised, kes hiljem töötasid just nagu nemad, 

andes õpetuse tõde edasi, riskides oma eluga. 

39 Kuidas on võimalik, küsite te endalt mõnikord, et kuigi see maailm on külvatud Päästja sõnaga ja 

kastetud tema ja tema järgijate verega, on inimesi ja rahvaid, kes ei ole sellest õpetusest midagi säilitanud? 

40 Selle kohta ütlen ma teile, et praegusel ajal on puudu olnud tõe apostlid, kes oma armastuse 

töödega osutavad inimeste eksimustele ja tunnistavad jumalikus õpetuses sisalduvat tõde. 

41 Minu Õpetuse, mis õpetab teile ainult armastust, halastust, austust, õiglust ja rahu, realiseerimisest 

mindi üle ebajumalakummardamisele, materialismile, usufanatismile, profaniseerimisele, ja kui inimkond 

tundis selles kõiges kõrvalekaldumist tõest, püüdis ta oma vabanemist. 

42 Tänapäeval ei ole paljud mitte ainult ära pöördunud Minu õpetuse järgimisest, vaid nad on selle 

vastu võidelnud ja püüavad seda inimeste südamest täielikult välja juurida. Nad ei tea, et ma kavatsen neid 

üllatada, kasutades seda sõna, millele keegi ei suuda vastu panna - selle häälega, mis pani kuningad ja 

isandad värisema ning kukutas troonid ja impeeriumid. Kuid kõigepealt tuleb iga taim, mida Mina ei ole 

külvanud, juurtega välja juurida, et Minu Jumalik seeme saaks taas langeda ettevalmistatud pinnasesse. 

43 Jüngrid, võtke kogu see õppetund sügavalt endasse, et te oleksite nende seas, kes katsumuse ajal 

valvavad ja palvetavad. 

44 Mitte miski ei häiri teie rahu sel hetkel, mitte miski ei sega teie pühendumust, mis on pannud teid 

saavutama sisemist kõrgust. 
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45 Kui te võtate Meistri sel viisil vastu, siis tunnete, et kannatused kaovad, mis mõnikord ümbritsevad 

teie südamed nagu udu. 

46 Minu armuline armastus on suur, sest ka teie kannatused on suured. Kuid ärge öelge, et ajad on 

muutunud ja et need on teile valu toonud; sest aeg kui selline ei muutu, vaid inimesed muutuvad. 

47 Teie elu on muutunud teaduse, uute seaduste, ideede ja tavade tõttu. Kui teie hing oleks alati kinni 

vaimulikkusest, ei nakatuks ta ümbritsevast materialismist; kuid sageli laseb ta end maailma mõjudest 

kaasa haarata. Aga materialismi kõrgpunktis tuleb minu jumalik valgus teie juurde ja küsib: Milliseid 

muutusi olete täheldanud teid ümbritsevas looduses? Mitte ühtegi!* Kuid vaadake materiaalsetest asjadest 

kaugemale ja te näete inimeste vaimset ja intellektuaalset arengut. 

* Tuleb märkida, et seda öeldi 20. sajandi esimesel poolel. ─ Veelgi enam: looduses toimuvad protsessid järgivad 

kogu aeg ilma kõrvalekalleteta teadaolevaid ja võib-olla ka veel mitte teadaolevaid loodusseadusi. 

48 Teid ümbritsev pimedus on tihe, kuid vaim vajab vabadust. Selle vabaduse annab minu Sõna, mis 

teeb ime, et lepitada vaim ja keha, sest ta mõistab, et mõlemat ühendab üks ja sama seadus. Siis töötavad 

keha ja vaim harmooniliselt koos südametunnistusega, mis näitab teile, kes te olete ja kuhu te liigute. 

49 Teie teod sünnivad vastavalt teie mõtteviisile, ja kui teie mõtteviis on valgustatud vaimu 

inspiratsioonist ja kuulab südametunnistuse häält, siis on teie teod täiuslikud, sest vaim on täiuslik oma 

päritolu tõttu. 

50 Ma ütlen teile alati: kasutage rahuldust, mida teie maailm teile pakkuda võib, kuid nautige seda 

Minu Seaduse raames, ja te saate täiuslikuks. 

51 Te kuulete pidevalt südametunnistuse etteheiteid, ja seda sellepärast, et te ei ole ühtlustanud keha 

ja vaimu selle seaduse kaudu, mille ma olen teile andnud. 

52 Sageli jätkate patustamist, sest usute, et teile ei anta andeks. See on ekslik arvamus, sest minu Süda 

on uks, mis on alati avatud sellele, kes kahetseb. 

53 Kas sinus ei ole enam lootust, mis julgustaks sind paremat tulevikku ootama? Ärge laske end 

süngest ja meeleheitest haarata. Pidage meeles minu armastust, mis on alati teiega. Otsige minult vastust 

oma kahtlustele ja peagi tunnete, et teid valgustab uus ilmutus. Usu ja lootuse valgus särab sügaval teie 

vaimus. Siis olete nõrkade kaitseks. 

54 Aastate pikkune nälg tuleb teie peale, kuid kui te armastate üksteist kui vennad ja õed, siis toimub 

taas kord esimese aja ime ja manna langeb teie peale. 

55 Ma lahutan sel ajal inimeste keeled, nii et nad tunnevad mind ära ühe keele järgi: Vaimne, see on 

armastus. Siis täitub Jesaja ettekuulutus, kui ta ütles: Keeled lahtuvad, sest tulekeeled lahutavad neid. 

56 Väljendage nähtavalt minu halastust, rääkige minu tööst, ärge kartke ohvreid tuua. Kasutage oma 

armastuse, halastuse, suuremeelsuse ja leebuse relvi, ja kui te astute lahingusse usuga ja julgelt, on võit 

varsti teie päralt. Aga saage minu sõnast aru, et te ei tunneks, et minu õpetus sunnib teid seda järgima; sest 

ma kutsun teid ainult kuulama mind, ja - kui te olete mind mõistnud - see, kes teeb seda armastusest, 

veendumusest, vabast tahtest, läheb oma ülesannet täitma. Minu kui isa kohus on alati näidata teed oma 

laste päästmiseks. 

57 Mu armsad, mõistke, et selles lihtsas õpetuses on teil võimalus tunda ja mõista oma Isa armastust. 

Ka mina palun teie südame lihtsust ja siirust, et avada ennast teile täies ulatuses. 

58 Nüüd, Minu ilmumise ajal, ilmutan Ma end kõigis häälekandjates ning annan nende kaudu juhiseid 

ja õpetusi. Kes julgeks eitada, et ma avaldun selle või teise kaudu? Kes teab tegelikult minu tõelist 

olemust? Armastage ja austage üksteist, nii et teie töö taevas saaks arvestatud kui teene. Samuti on minu 

tahe, et minu sõna ilmuks trükis, et tulevased põlvkonnad saaksid seda teada. 

59 Selleks, et teie kaasinimesed teid tunnustaksid, peate veenduma, et teie tegusid juhib alati 

armastus. Olge kaastundlikud teiste inimeste valu suhtes, kõrvaldage halvad mõjud, mis õõnestavad teie 

kaasinimeste tervist minu poolt teile antud volitustega, ja nad tunnustavad teid kui vaimse väega inimesi. 

Kuula minu  

Parabula: 

60 "Üks vana mees kõndis aeglaselt ja vaevaliselt mööda teed. Varsti jõudsid talle järele kaks 

noormeest, kes kiirustasid mööda sama teed ja kes ütlesid talle: "Kallis vanamees, kas su eesmärk on veel 

kaugel? Sellele vastas vanamees: "Eesmärk on veel kaugel, tee on veel pikk ja seda tuleb kõndida 
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ettevaatlikult, et mitte väsida. Kuigi ma olen väsinud, usun, et viimaste pingutustega saavutan oma 

eesmärgi! 

61 Pärast tema kuulamist jätkasid need noored kiirelt oma teed, unustades vanamehe sõnad ja tehes 

halvustavaid märkusi selle eaka ränduri enesekindluse kohta, kes lootis jõuda tee sihtpunkti, kuigi nende 

arvates oli ta varsti kukkumas. 

62 Vanamees läks oma teed, kuid neid noori, kes olid ta nii kiiresti maha jätnud, ründasid hiljem janu, 

nälg ja väsimus ning lõpuks kukkusid nad kurnatusest kokku. Nad olid juba magama jäänud, kui vanamees 

nad üles äratas ja ütles neile sõbralikult: "Teie, noored, olete nüüd oma nooruses kogenud, mis on 

kurnatus. Ärge minge seda teed, mis on nii kaugel, kiirustades. Jalutame läbimõeldult, ja ma kinnitan teile, 

et me jõuame kohale. Kuid nad vastasid nukralt: "Jätke meid maha, me oleme end ammendanud lõpuni ja 

ei saa enam edasi minna. Teil on jalutuskepp ja võite edasi minna, meil ei ole. 

63 Kui vanamees, keda ei mõistetud, nägi neid niimoodi (seal lamamas), pakkus ta neile tükikese 

leiba, millega ta neid tugevdas, tõi natuke vett nende huultele ja kustutas nende janu. Ta aitas neil püsti 

tõusta, saatis neid nende rändamisel ja sütitas nende usku, kuni ta lõpuks viis nad sihtkohta." 

64 Mõelge sügavalt ja õppige, armsad jüngrid, sest teie ülesanne on olla inimkonna juhid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 156 
1 Tere tulemast jüngritele, kes tulevad Meistri juurde tarkuse sooviga. Siin ma olen taas kord teie 

keskel, mu lapsed, sest ma näen, et te olete innukalt õpetust ootavad jüngrid. Te mäletate, et te ei ole veel 

piisavalt valmis, et edastada Minu sõna oma kaasinimestele, ja te kiirustate kuulama Teda, kes teab kõike. 

Homme antakse teile juhiseid ja te saate meistriteks. 

2 Te palute Minu armu, et mõista Minu Sõna, ja Ma annan selle teile. Kuid tunnistage, et praegu 

räägin ma teile absoluutse selgusega. 

3 Võtke Minu Sõna ja toituge sellest, sest ma tugevdan teie vaimu. 

4 Minu õpetused on alati erinevad, kuid need sisaldavad sama olemust, sama armastust. Ma alustan 

alati sellega, et räägin teile täis armastust, ja lõpetan sellega, et valan välja oma halastust. Minu seadus 

sisaldub nendes kahes vooruses. ammutage sellest allikast jõudu ja valgust. See on Minu Tahe, mille Ma 

teile teatavaks teen, mitte käsuna, sest Meister, kes on lõpmatu tarkus, palub, et te mõistaksite ja täidaksite 

oma ülesannet omaenda tahte kaudu. 

5 Ma olen andnud teile tahtevabaduse ja näitan teile ainult teed, mida peaksite valima. Ja ma ütlen 

teile alati, et see tee on tee täiuslikkuseni - tee, mille lõpp ei ole kehaline surm, vaid mis jätkub pärast seda 

elu, mida teie hing üle elab. 

6 Ma olen teile öelnud, et ma luban teile õndsust tulevases elus ja et te ei rüveta end enam liha 

rüveduse ja kirgedega, kui te täidate oma ülesannet selles maailmas, 

7 Te ei tea, mitu etappi teil on veel elada sellel planeedil. Kui ma leian, et on õigustatud, et te 

kehastute uuesti, siis peate võtma uue maise keha, kuid kõrgelt arenenud hingega, mis ei ole vastuolus 

jumaliku tahtega. Te jätkate oma tööd kaasinimeste heaks. Te jätkate arenemist ülespoole ja täiustate end 

täis usaldust ja lootust minu õiglusele. 

8 Te peate olema tugevad, et seista vastu ohtudele ja kiusatustele, ning teie eeskuju ja hinge tugevuse 

tõendid näitavad, et teid kutsutakse valgustatuks ja Issanda väljavalituks. Sest valguse vaimne maailm 

aitab teid teie teedel ja valvab teie üle kogu aeg. Kui te elate koos minu tahte kohaselt, siis teete minu 

prohvetliku sõna täide. 

9 Jätkake tööd, isegi kui teie füüsilised silmad ei näe teie võitluse vilju. Võib-olla näete seda vaimus 

või uues kehas. 

10 See on homne inimkonna töö, kus igaüks töötab kõigi hüvanguks ja rahvad võitlevad maailma rahu 

eest. 

11 Sel ajal algab maailmavaadete ja usutunnistuste lahing. See on arutelu ja diskussiooni aeg, kus 

selle maailma intellektuaalid panevad teie teadmised proovile. 

12 Arutatakse erinevaid tõlgendusi, mis on antud Minu Teise Ajastu Sõnale ja kõigele, mida Ma olen 

rääkinud Oma valgustatute kaudu. Siis tõmmatakse loor paljude saladuste pealt ja paljude silmakirjalikkus 

võidetakse Minu õpetuse tõe abil. 

13 Minu jumalik soov on, et inimesed mõistaksid üksteist kaugemal kui nende doktriinid ja astuksid 

seega sammu vaimse ühinemise suunas. 

14 Valmistage end selleks ajaks ette, siis veenate oma lihtsate ja lihtsate sõnadega teadlasi ja 

mõistusega inimesi, sest teie vaimne kõrgtase on piisav, et ma saaksin teid inspireerida oma tarkusega, mis 

voolab ammendamatult teie suust. Järgige oma Issanda poolt etteantud teed. 

15 Ma näen, et te kannatate sellepärast, et maailm ei hooli teid, ja ka sellepärast, et te olete järginud 

mind alandlikkuse ja heategevuse teel. 

16 Ärge nutke enda pärast, sest tegelikult puhastatakse teie hinge. Nutke nende pärast, kes elavad ikka 

veel maailma naudingutele hüljatuna ja on jätkuvalt liha vangid. Ärge arvake, et ma tunnen rõõmu teie 

kannatuste üle, sest see tähendaks teie Isa vooruse eitamist, mis on armastus. Arvestage, et ma tulen teie 

juurde just selleks, et lühendada teie kannatuse päevi ja leevendada teie valu. Ma soovitan teil püsida 

headuses, sest parem on, et te kannatate nüüd hea tegude eest kui kurja tegude eest. 

17 Teie kannatuste kohal lasen ma teid tunda oma rahu, seda jumalikku armu, mida võimsad ei suuda 

nautida, hoolimata kõigest nende rikkusest. 
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18 Olen õpetanud teid füüsiliselt ja vaimselt haigeid tervendama. Kes sellist voorust harrastab ja 

peaks ise haigeks jääma, tunneb kõrgeima arsti kohalolekut oma voodi ees. Õppige tundma nii minu kui ka 

vaimse maailma kohalolekut, et te ei tunneks end kunagi hüljatuna, et orvuks jäänud inimene ei tunneks 

end kaitsetuina, et lesk ei tunneks end üksi või abituna, et üksi jäänud mees või naine ei tunneks tühjust 

oma hinges ja et need, kes ei ole kogenud armastust maa peal, tajuksid oma südames oma Taevase Isa 

armastust. 

19 Armastage oma naabreid, teenige neid, pühendage neile vähemalt osa oma ajast, sest nii saavutate, 

et teie vaim täidab oma ülesannet. Siis saate oma elus eeskujuks võtta oma Jumaliku Meistri õpetusi, kes, 

unustades oma kannatused ja kibeduse, pühendas end ainult sellele, et õnnistada ja jagada oma õpetuse 

lohutust kõikidel oma viisidel. 

20 Inimesed: Nüüd, kus ma olen teiega sellisel kujul, värisege rõõmust, kui kuulete Minu Sõna. 

21 Taastage end, te vaesed, kes te ei ole kunagi midagi omanud, te haiged, alandatud, kes te nälgite ja 

janunete õigluse järele, te vaevatud ja rõhutud. Täitke oma süda lootusega, sest tõesti, ma ütlen teile, see 

lootus ei ole pettumus. Mõistke, et kohtumõistmise tund on tulnud ja et kõik, kes kannatlikult kannatasid 

oma lepitust, kes tühjendasid oma kannatuste karika alandlikkusega ja kannatasid armastusega oma 

katsumusi, saavad oma tasu. 

22 Ilmutused, teadmised, leib, võimalus tööks ja tervendav palsam - kõik see ja veel palju muudki anti 

neile, kes teadsid, et ootavad minu tagasituleku tundi. 

23 Jüngrid, paljunege, et minu rahu ja valgus leviksid kogu maa peale. Minu sõnum ei ole 

adresseeritud teatud privilegeeritud olenditele, see on adresseeritud kõigile minu lastele. Õndsad on need, 

kes selle vastu võtavad, ja kõik, kes seda ootavad. 

24 Te olete Isa õpetuste suhtes veel imikud ja seetõttu ei ela te veel kooskõlas vaimse elu 

täiuslikkusega. Te ei ole veel jõudnud tõelise elu täiuseni; selleks, et teid aidata, on olnud vaja, et teie 

Issand tuleks alla teid aitama, et te saaksite Tema abiga teada kõike seda, mida te ei tea, mida te ei ole 

mõistnud ja mida olete unustanud. 

25 Kristus on ja peaks olema teie eeskujuks; selleks ma sain tol ajal inimeseks. Mis oli see ilmutus, 

mille Jeesus tõi inimkonnale? - Tema lõpmatu armastus, Tema jumalikku tarkust, Tema piirideta halastust 

ja Tema väge. 

26 Ma ütlesin sulle: Võtke Minust eeskuju ja teete samu tegusid, mida mina teen. Kuna ma tulin 

Meistrina, siis peaksite mõistma, et seda ei tehtud selleks, et anda teile võimatuid õpetusi või selliseid, mis 

on inimestele arusaamatuid. 

27 Mõistke siis, et kui teete selliseid tegusid, nagu Jeesus teile õpetas, siis olete saavutanud elu täiuse, 

millest ma teile enne rääkisin. 

28 Kui paljud inimesed arvavad, et nad omavad vaimset suurust oma teadmiste tõttu, mille nad on 

saavutanud, ja ometi ei ole nad minu jaoks midagi enamat kui mõned lapsed, kes on oma arenguteel 

seisma jäänud. Sest nad peavad meeles pidama, et mitte ainult oma intellekti arendamise kaudu ei saa nad 

saavutada oma vaimu tõusu, vaid see peab toimuma kogu nende olemuse arendamise kaudu, ja inimeses 

on palju andeid, mida tuleb arendada, et saavutada täiuslikkus. 

29 See on põhjus, miks ma kehtestasin - ühe oma armastuse ja õigluse seadusena - hinge 

reinkarnatsiooni, et anda talle pikem tee, mis pakub talle kõik vajalikud võimalused oma täiuslikkuseni 

jõudmiseks. - Iga maapealne eksistents on lühike õppetund, sest muidu oleks inimese võimalused kogu 

minu Seaduse täitmiseks liiga väikesed. Kuid on möödapääsmatu, et te tunneksite ära selle elu eesmärgi, et 

te saaksite selle tähenduse omaks võtta ja saavutada selle harmoonia, mis on inimliku täiuslikkuse alus - et 

te saaksite liikuda kõrgemale elutasemele, kuni jõuate vaimse elu juurde, kus mul on teie jaoks nii palju 

õppetunde, mida ma pean teile veel õpetama, ja nii palju ilmutusi, mida ma pean teile veel andma. 

30 Mitte kunagi ei ole kõik inimesed siin maa peal elanud ühel ja samal vaimsel tasandil. Koos suure 

kõrgusega inimestega elasid ka teised, kes olid mahajäänud. Ma pean teile märkima, et praegune aeg ei ole 

ka ainus aeg, mil võivad ilmuda väga kõrgelennulise vaimuga inimesed. 

31 Igal ajal, isegi inimkonna ajaloo kaugetel perioodidel, on teil olnud näiteid kõrge vaimuga 

inimestest. Kuidas saaksite seletada, et isegi kõige varasematel aegadel olid inimesed arenenud vaimuga, 

kui nad ei oleks läbinud järjestikuseid reinkarnatsioone, mis aitasid neil ülespoole areneda? 
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32 Selle põhjuseks on see, et vaim ei teki samal ajal kui kehakest, samuti ei lange inimkonna algus 

kokku vaimu algusega. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole ühtegi vaimu, kes oleks tulnud maailma, ilma et ta 

oleks eelnevalt olnud ka tulevases elus. Kes teist saab mõõta või teada, kui kaua ta elas teistes sfäärides 

enne seda, kui ta siia maa peale tuli? 

33 Teistes maailmades naudivad vaimud samuti tahte- ja patuvabadust ning lähevad eksiteele, või nad 

püsivad headuses ja jõuavad sel viisil ülespoole, nagu teie maa peal. Aga kui saabub määratud aeg, siis 

need, kellele on määratud elada siin maa peal, tulevad sinna alla, et täita üllatuslikku ülesannet, ja teised, 

et täita oma lepituskohustust. Kuid sõltuvalt sellest, kuidas nad tahavad seda maad näha, kujutab see 

endast mõnele paradiisi ja teisele põrgut. Seega, kui need mõistavad oma Isa halastust, näevad nad ainult 

imelist elu, mis on külvatud õnnistuste ja elu õppetundidega vaimu jaoks - tee, mis viib nad lähemale 

tõotatud maale. 

34 Mõned lahkuvad sellest maailmast sooviga naasta, teised teevad seda hirmuga, et peavad tagasi 

tulema. Selle põhjuseks on see, et teie inimloomus ei ole veel suutnud mõista seda harmooniat, milles te 

peate elama koos Issandaga. 

35 Ma olen teile juba ilmutanud, et minu rahvas on laiali üle kogu maa, see tähendab, et vaimne 

seeme on laiali üle kogu maakera. 

36 Tänapäeval ei ole te omavahel nõus ja isegi ei austa teineteist tühiste asjade pärast. Aga kui 

materialistlikud õpetused ähvardavad teid kõiki üle jõu käia, siis saavad lõpuks kõik, kes mõtlevad ja 

tunnevad vaimuga, üheks. Kui see aeg saabub, annan ma teile märgi, et te üksteist ära tunneksite - midagi, 

mida te näete ja kuulete ühtemoodi. Siis, kui te üksteisele tunnistust annate, olete hämmastunud ja ütlete: 

"See on Issand, kes on meid külastanud." 

37 Mõistke, et teie vaimsed vennad ja õed ei asu mitte ainult selles riigis, vaid ka teistes rahvastes, 

piirkondades ja riikides. Teadke, et te peate valmistuma, et saavutada oma elus suurim puhtus, et te 

saaksite anda tõelist tunnistust kõigest sellest, mida te olete siin kuulnud ja saanud. Ma puudutan kõiki 

hingi, et kui kätte jõuab tund, saaksid nad teile anda tõelise ja täieliku tunnistuse kõigest, mida nad 

omakorda on saanud, ja et nad oleksid valmis teid armastusega kuulama. 

38 See ei ole inimjõud, mis seda rahvast maa peal liigutavad, kui nad ühinevad. Ta saab olema 

vaimselt üks, otsimata endale oma linna, samuti ei teki vaimset valitsust, mis valitseks maailma. 

39 Kõrgem valgus juhatab ja inspireerib teda erinevate ideoloogiate, doktriinide, liikumiste, 

religioonide, usutunnistuste ja sektide keskel, ja siis imestab inimkond, kes on seni elanud sügavas 

materialismis, kui ta näeb selle õpetatud rahva ilmumist. 

40 Minu rahvas ei teinud minevikus tegusid, mis viisid nad lähemale täiuslikule osadusele oma 

Loojaga, vaid nad langesid hoopis rüvetamisse ja sõnakuulmatusse. Sellest hoolimata ei hävitanud Ma 

neid, sest Minu õiglane armastus tahtis neid säilitada ja suurendada neid maa peal, et nad puhastuksid oma 

mineviku üleastumistest ja seejärel täidaksid suurema valgusega vaimus missiooni, mis oli neile juba 

esimestel aegadel usaldatud. See seisneb selles, et nad toovad jumalikku sõnumit oma vendadele ja 

õdedele, on teistele rahvastele vaimseteks teerajajateks ning õpetavad oma tegude ja eeskujuga, kuidas 

järgida ja kuuletuda Isa jumalikku seadust. 

41 Mõistke, et ma saatsin teid maailma inimkonna õnnistuseks. Palvetage ja valvake, et te oleksite 

valmis selleks tunniks, mil te kõik olete vaimus, mõtetes ja tegudes ühinenud, isegi kui te olete üksteisest 

füüsiliselt kaugel. Ainult läbi spiritualiseerimise saate te võidelda ja võita materialismi draakonit, mis 

samm-sammult edasi tungib, inimesi neelates ning valu ja viletsust külvates. 

42 Sel ajal ütlen ma teile: õndsad olete teie, kellele on määratud, et võtta Mind vastu sel ajal ja kuulda 

Minu Sõna. Ma olen teid varustanud ja minu valgus on üle ujutanud teie vaimu. Selle kaudu saate te 

tugevaks ja isegi kui teid tabavad suured katsumused, ei lase te end lüüa. Kui olete kord vaimse kodu 

juures, mõistate, kui suur oli see privileeg, mis teile anti, ja tunnete end õnnelikuna. 

43 Kui te esimest korda kuulsite Minu sõna, tundsite, et see olin Mina, kes teiega rääkis; ja kui te 

mõtlesite oma tegudele, siis mõtlesite, et te ei ole puhtad, et te peaksite end vääriliseks tegema, ja te 

alustasite uut elu, mis on iga päevaga täiuslikum. Aga kui raske on teil selles resolutsioonis kindlalt 

püsida. Te ohverdate end sageli ilma, et Ma oleksin seda palunud, ja te väsite varsti ära. Ma ütlen teile, et 
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mulle meeldib, kui te astute teed kannatlikult. Kuidas te saate end lühikese aja jooksul täiustada, kui töö, 

mida te ette võtate, on nii suur? 

44 Sa armastad mind ja see on sinu alus. Sa näitad mulle oma usku ja isegi siis ütled mulle, kui sind 

vaevab: "Meister, ma ei saa alati täita sinu seadusi. Mu lähedaste uskmatus teeb mind nõrgaks, kiusatus 

läheneb mulle pidevalt, et mind alla tuua, ja ma ise olen ka oma otsust murdnud!" Aga ma ütlen teile, et te 

peate töötama selle konflikti keskel; need takistused, millega te kokku puutute, on teie usu proovikivid, ja 

nende kaudu puhastab hing end üha enam ja enam. Usaldage endasse, mõistke, et teil on minu Vaim teie 

sees ja et te olete valmis selles suures lahingus osalema. 

45 Te olete alles vaevu astumas oma esimesi samme ja kuigi ma olen kutsunud mõningaid koguduse 

juhtideks ja teisi "häälekandjateks", peate te kõik töötama enda kallal, et õppida tundma oma missiooni ja 

olla võimelised seda ellu viima. Kuid ma ei eita teie teeneid: Te olete andnud minu asjale esimese koha 

oma südames ja teie suurim soov on mind järgida. Mina, teie Isa, olen teid juhatanud, olen teid juhtinud ja 

avanud oma südame, et te tunneksite selles minu armastust ja halastust. 

46 Minu kannatusel ei ole piire. Ma olen andnud teile kolm ajastut ja lugematuid reinkarnatsioone, et 

saavutada teie vaimne tõus, ja isegi sel ajal räägin ma teiega, võtmata arvesse inimlikku uskmatust ja 

materialismi. Te olete vaimsete ilmutuste kolmandal ajastul ja kui te oskate kasutada oma vaimseid 

andeid, siis mõistate oma vaimu väge ja saate teada, et ma olen alati tahtnud teha teist kõrgemaid olendeid, 

kes on võimelised suurteks tegudeks. Ma olen kõik ette näinud, et te laseksite end juhtida Minu armastuse 

seadusest ja järgiksite seda. Iga "töötaja" paremal käel on kaitseingel ja kui need olendid teiega suhtlevad, 

siis on nad teile avaldanud oma alandlikkust, oma kuulekust. Nad on teid saatnud teie eluteel ja 

kannatanud koos teiega teekonna raskusi. Kuulake neid, sest nende valgusküllastes sõnades leiate te minu 

ilmutuste selgituse. Pärast 1950. aastat mäletate nende vooruslike olendite eeskuju, kes ei jää teist kaugele, 

vaid jätkavad teie vaimu inspireerimist ja inimkonna kaitsmist. 

47 Harjutage end, et te ei omistaks minu sõnale ebatäiuslikkust. Tunnistage selle (vaimset) sisu. Kui 

häälekandja, keda ma kasutan, ei ole valmis, kui tema vaim ei võta tähelepanelikult vastu minu 

dikteerimist, siis ei peegelda tema huultelt tulev sõna minu täiuslikkust. Seega, tungige selle tegelikku 

tähendusse ja te saate teada, mida ma tahtsin väljendada. Ärge omistage Mulle ebatäiuslikkust; mõistke, et 

Mina olen teie Jumal, et Ma olen täiuslik. 

48 Tõuske innukalt ja kaitske minu asja. Korrigeerige armastuse ja õiglusega kõik, mida leiate 

"töötajate" tegevuses väljaspool seadust. 

49 Ma võtan teie külvist vastu selle, mis sisaldab tõde ja puhtust, ja selle, mis ei ole küpseks saanud, 

jätan teie kätte, et te saaksite seda jätkuvalt kasvatada ja parandada. 

50 Aga tulge minu juurde, mu lapsed, ma võtan teid vastu. Te olete nagu väsinud rändurid, kes on 

rändanud erinevatel radadel, ja nüüd, pärast suuri katsumusi ja pettumusi, otsite minu õnnistust ja abi. Sa 

õnnistasid mind, kui sa tulid ja tänasid mind, sest sa leidsid puhkekoha, ja Peremees ütleb sulle: Ma täidan 

teid armuga ja minu tahe on, et te saaksite uut jõudu, et teid innustaks julgus, sest pärast seda, kui te 

kuulate vaimustunult minu õpetusi, valmistate end ette, et astuda vastu lahingule, mis on tulemas kõigi 

inimeste ja eriti Iisraeli rahva vastu. Pidage meeles, et olete osa sellest rahvast, kelle ülesanded on alati 

olnud väga suured. Teie seas on prohvetid, minu sõna tõlgendajad, targad mehed. 

51 Teid on loodud täiuslikuks. Teie vaim on valgustatud, et te tunneksite ära minu loomingu hiilguse, 

et selle vaimset olemust uurides mõistaksite, et olete nagu mina, ja et materiaalset olemust tundes saaksite 

seda kasutada, sest ma lõin selle alandlikuks teenijaks inimesele. Millal olete valmis seda ära tundma ja 

kontrollima? Millal sa oled nii väärikas, et saad käskida loodusjõudu elama või muutuma oma 

kaasinimeste hüvanguks? Tõsi, nad järgivad seadusi, mis on kehtestatud õigluse ja armastusega, kuid teil 

on võimu, ja ma olen teile öelnud, et kui te vaimustate end, siis saate minu nimel teha lõpu haigustele, 

ilma halastamatusele, õnnetuste karmusele ja patule. Kõike seda saate teha, kui teil on usku. Tuleb aeg, 

mil iga vaim raputatakse ja iga mõistus ärkab; ja kui ta otsib allikat, kust valgus ja täiuslikkus tulevad, 

leiab ta mind. 

52 Läheneb uuenduste ajastu. Teie, minu jüngrid, panete aluse uue maailma sünnile. Te töötate nagu 

hea armeed, inglid, kes armastusest teie vastu võitlevad inimkonna vaimse tõusu nimel. 

53 Armastus on kõige võimsam jõud, millega inimene saab saavutada oma uuendust. 
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54 Teisel ajastul kahtlesid paljud minus; nad ei suutnud uskuda, et see alandlik mees abivajajate, 

haigete ja patuste rahvahulkade keskel oligi Meistri, Isa Sõna. Ja kui nad nägid minu hüvesid ning 

armastuse ja andestuse tegusid, küsisid nad: "Kas ta on mustkunstnik või prohvet?". Kui see naine, kes oli 

abielurikkumist toime pannud, tuli minu juurde, tahtsid nad mind proovile panna ja ütlesid mulle: "Mõista 

selle naise üle kohut, kes on pattu teinud; ta on rikutud ja ei vääri seda, et ta meie keskel on. Viska ta välja, 

sest ta ei ole vääriline kuulama Sinu õpetusi ega jagama Sinu leiba." Ma ütlesin neile: "Te teate selle naise 

süüd; te kõik olete nõus, et ta on patune. Aga kes on puhas ja vaba kõigest patust, see visaku esimene 

kivi." Ma puudutasin neid, kes teda süüdistasid, läbi nende südametunnistuse, ja peagi said nad aru, et 

nende süü on väga suur, suurem kui selle naise oma. Häbenedes tõmbusid nad tagasi ja see, keda see 

rahvahulk oli süüdistanud ja hukka mõistnud, palus Minult andestust, tunnistades oma häbi, ning tema 

meeleparandus oli nii suur, et ta tundis end puhastatud ja tema südames süttis armastus. Siis tõstsin ta üles 

ja ütlesin talle: "Ma annan sulle andeks, mine ja ära tee enam pattu". 

55 Nii et alati, kui te tunnete, et teid piinab süükoormus ja te kahetsete, peaksite end puhastama palve 

ja heade tegude kaudu. Tulge minu juurde, saavutage rahu ja ärge tehke enam pattu. Aga ma ütlen teile ka 

seda: Miks te mõistate teiste üleastumiste üle kohut ilma kaastundeta ja ei vaata enda sisse? Ma annan teile 

andeks juba enne, kui te olete rikkunud, kuid kui vähe kahetsevaid naisi olen ma leidnud oma teel. Kuid 

ma teatan teile veel kord, et patt kaob. 

56 Maa saab puhtaks. Inimene kuulab taas oma südametunnistuse häält. Ma kutsun teid minuga koos 

elama ja see on ainus viis minuni jõudmiseks. 

57 Kui te vaatate ja palvetate, siis olete vaba kannatustest ja kiusatustest. Kasutage aega, mille ma 

teile annan, et teha tegusid, mis tõestavad teie kui jüngrite usku. Maailm läheneb teile ja imestab, kui nad 

näevad teie rahu, ning ütlevad: "Kuidas on võimalik, et see rahvas naudib sisemist rahu, samas kui 

rahvaste seas on tekkinud vihkamise tulesära?" Peremees vastab neile: "Ma leian selle rahva puhastatud ja 

vääriliseks, kuid ma olen tulnud alla kõigi juurde. Igaüks, kes otsib Mind, leiab Mind ja Ma olen talle nii 

lähedal, et ta tunneb Mind oma südames." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 157 
1 Iisraeli rahvas, te paljastate mulle oma südame. Ma tahan, et te armastaksite mind nagu oma Isa. 

Minu vaim igatseb sinu armastust. Maailm on mind unustanud, ja kui ta otsib mind, siis teeb ta seda 

ebatäielike kultuste abil, ja kuna tal puuduvad tõendid minu kohalolekust, kaotab ta oma usu ja muutub 

uskmatuks. Kui te ütleksite kellelegi, et ma räägin praegu Iisraeli rahvaga, siis ta ei usuks seda, nõuaks 

minult tõendeid ja oleks nagu Toomas. Aga ma olen teile öelnud: "Õnnistatud on see, kes usub nägemata." 

2 Tempel, mille ma olen valmistanud enesele, on inimese enda vaimus, nagu ma olen teile alati 

õpetanud. 

3 Uurige minu kuulutusi ja pidage meeles, et ma tulin taas kord teie juurde, sest te ei osanud minu 

juurde tulla. Kuigi teil oli olemas Seadus, Minu Sõna ja ettekuulutused, ei mõistnud te oma saatust ega 

täitnud oma missiooni. Kui te oleksite seda õigesti mõistnud, siis ootaksite sündmusi, mis viitavad sellele 

uuele ajastule. 

4 Ma olen tulnud andma teile oma õpetust nagu Teisel ajastul. Paljud ei tunne mind ära, vaid ainult 

need, kes on ennast spirituaalselt muutnud, näevad seda ilmingut selgelt. Teie, kes te mind kuulete, tundke 

kaastunnet inimkonna vastu, kes ei ole minu jälgi avastanud, ja valmistuge õpetama ja meistriteks saama. 

Millise rõõmuga näete, kuidas teie jüngrid kasvavad oma usus ja minu õpetuse tundmises. 

5 Paljud südamed tulevad minu juurde. Need, kes on täis uhkust, tulevad alandlikult. Teised 

saabuvad oma südametunnistusest juhindudes, oma tegusid mõõtes ja suure kahetsusega. Ma ootan neid, et 

valmistada neid ette, et nende vaim oleks nagu puhas allikas ja minu sõna nagu kristallselge vesi, mis 

kustutab nende janu. 

6 Eelija saadeti ette valmistama neid, kes pidid selle valguse vastu võtma. Ta üllatas inimkonda, kes 

oli sügavas unes ja kurtis kõigele vaimsele. Ainult vähesed olid valmis sõnumit vastu võtma. Milline 

õndsus oli neis lastes, kui nad nägid, et minu lubadus täitub! Ja milline armastus oli minu vaimus kõigi 

inimeste vastu! Aastad on möödunud ja minu elujõudu täis sõna on voolanud alla, et toita südameid. 

Teised ärkavad hiljem, kui see ilming on möödas. Kuid nad ei saa kurta, sest kõigi jaoks on tulemas 

suurima armu aeg, mil te püüate suhelda minuga ilma kehaliste vahendajateta. 

7 Teadlasi hakkan ma kummitama. Tekib palju kummalisi haigusi ja nad ei tea, kuidas neid ravida; 

nad ei suuda valu leevendada. Ainult need, kes tõusevad vaimselt, on võimelised tervendama. Leidub 

ministreid, kes täis soovi end vaimseks muuta, liituvad "Iisraeli rahvaga". Paljud, kes on olnud "esimesed", 

saavad "viimasteks". Paljudest institutsioonidest ja kirikutest, mis ei ole rajatud armastuse vundamendile, 

ei jää ükski kivi teise peale. Ma puhastan praegu põldu ja ma ei taha, et umbrohi kasvaks nisu kõrval. 

8 Külastage kodusid, pöörduge haigete poole, aidake neid, kes kannatavad vanglates ja 

lepituspaikades, lohutage kõiki, minge minu nimel ja kasutage oma vaimseid andeid. 

9 Võtke vaimne maailm eeskujuks, jäljendage seda oma kannatlikkuses ja armastuses inimkonna 

vastu, oma võitluses teie kõigi heaolu eest. 

10 Paljud, kes armastasid maailma väga, kuid hiljem kuulasid mind, tunnistasid oma eksimusi ja 

tundsid, et neis kasvab soov ennast puhastada. Nad lähevad läbi sisemise võitluse ja seejärel küsivad 

minult: "Issand, kas on vaja eitada "liha" ja maailma, et meie vaim saaks vabaks?" Vastan neile: "Teenus 

ei seisne mitte "liha" eitamises, vaid vaimu ja selle kattena toimiva keha vahelise harmoonia 

saavutamises." Kuid kuidas saavutada seda harmooniat, kui vaim ei juhindu esmalt oma 

südametunnistusest? 

11 Kas te arvate, et ma olen kasutanud teie keha teie vaimu vaenlasena? "Ei, sa vastad mulle. Aga nii 

on nad alati käitunud - nagu vaenlased. Üks on alati olnud pidevas sõjas teise vastu - "liha", sest ta eelistab 

maailma oma valede pidulike rõivastega, ja vaim, sest ta tunneb soovi end vabastada ja jõuda kõrgema 

täiuslikkuse tasemeni. 

12 Ainult minu õpetused, mis on seaduse selgitus, suudavad teid viia harmooniasse, teie olemuse 

sisemisele leppimisele. Uskuge mind: kui olete selle lahingu võitnud, siis muutub kogu tee teie jaoks 

lihtsaks. 

13 Te peaksite seda nii mõistma: "Liha" on laev, vaim on roolimees. Kuidas saab olla õige, et laev 

juhib roolimeest nii, nagu talle meeldib? 
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14 Just sellest harmoonia puudumisest inimeses on tekkinud suured tormid, millest enamikus on 

võitnud vaim. Aga kui "liha" on lõpuks muutunud alistuvaks tänu veenmisele ja usaldusele, millega vaim 

liigub oma suure eesmärgi poole, ja võtab mässuta vastu talle kuuluva ülesande ega võta hingelt enam ära 

seda, mis talle kuulub, siis on saavutatud harmoonia nende kahe loomuse vahel, mis moodustavad 

inimolendi. Sa saavutad selle tõusu siis, kui keha ja hing käivad koos vaimse arengu teel, mida nende 

Looja armastus ja tarkus neile oma südametunnistuse kaudu näitab. Siis ristib "liha" end ohvri ja 

loobumise ristil, sest ta on Vaimu käskudele kuulekas, sõnakuulelik ja alandlik, et anda oma vaimule 

kõrgust ja rõõmu sellest, et ta on saavutanud oma koha igavese elu juures. 

15 Tahtevabadus on kõrgeim väljendus, on kõige täiuslikum vabaduse kingitus, mis on inimesele 

antud eluteel, et tema püsivus heas, mis on omandatud südametunnistuse nõuande ja võitluses läbitud 

katsumuste kaudu, viiks ta Isa palge juurde. Kuid tahtevabadus on asendunud libekeelsusega, 

südametunnistus on üle kuulatud, kuulatakse ainult maailma nõudmisi ja spiritualiseerumine on asendunud 

materialismiga. 

16 Nii suure segaduse ja sellise eksituse taustal tundub minu õpetus selle aja inimestele absurdne. 

Kuid ma ütlen teile, et see on õige õpetus, et inimesed saaksid vabaneda letargia tõttu, millesse nad on 

langenud. 

17 Maa palverändurid, pange maha oma jalutuskepp ja reisikimp ja puhake oma pikast rändamisest. 

Istu siia minu juurde, söö minu leiba ja räägi oma Isandaga. Lase oma vaimul tulla minu juurde täiuslikus 

osaduses. 

18 Te olete samad inimesed, kes teinekord järgnesid mulle oma hinge täiustamise soovis, kuid nüüd 

küsite minult üllatunult: "Miks sa oled meie juurde tagasi tulnud?". Ja mina vastan teile: "On kirjutatud, et 

minu laste vaim elab oma Issanda paremal käel igavesti. Kuid selleks, et te saaksite minu juurde tulla, on 

vaja, et te õpiksite ja omandaksite teened oma Meistri järgimises. 

19 Ma olen külvanud oma seemne teie sisse igal ajal, kuid kui vähe on neid, kes on mind armastanud. 

Ma olen ilmutanud oma väge saadikute kaudu, väljavalitute kaudu suure hulga vaimsete olendite hulgast - 

alates õiglasest Aabelist, kes oli alandlikkuse eeskuju; Joosepist, Jaakobi pojast, kes oli võitud tarkuse ja 

pühadusega; Ristija Johannesest, kes elas ainult selleks, et anda minust tunnistust, kasutamata midagi 

maailmas, mis oleks kahjustanud tema keha või hinge. Ja nagu need, kes olid puhtas vaimus, on nii palju 

teisi, keda te tunnete ja kelle töö kasvab ja omandab aastate jooksul tohutuid mõõtmeid. Kuid nii paljud 

tõendid ja nii paljud hüüded, mida te olete lasknud lõpmatusse hääbuda, ei ole teile piisanud, sest te ei 

tahtnud minu saadikutes ära tunda minu Jumalikkuse peegeldust. 

20 Te olete palunud oma Issanda kohalolekut, et olla Talle väga lähedal ja kuulda Tema häält, mis 

räägib teie keeles, ja see on teile võimaldatud, et te saaksite saavutada oma pääste. Kuid kuigi ma olin teile 

nii lähedal ja rääkisin oma rahvale, ei järginud te mind ja sundisite mind teie juurde tagasi pöörduma. 

21 Minu õpetus Teisest ajastust on kirjutatud teie südametunnistuse raamatusse. Ma õpetasin teid 

armastama ja vastu võtma Maarja hellust ja hellust. Ma olin õnnelik, et võisin tunda ema emakese soojust 

ja nautida ka toitu, mida tema rind mulle pakkus. Ma võisin koos temaga rõõmu tunda ja jagada temaga ka 

vaeva ja rasket tööd. Võtsin vastu Kuningatähe kiired ja nautisin mägede, põldude ja mere vaateid ning 

andsin kõigele oma õnnistused. Ma õnnistasin viljapõllud, veed ja kõik, mis annab inimesele toitu. 

22 Ma ulatasin sõbrakäe, rõõmustasin väikeste laste süütuse, noorte meeste armu ja õilsuse ning 

neitsite südame puhtuse üle. See täitis mind rahuloluga, kui ma nägin emade eneseteostust ja 

ohvrimeelsust ning meeste energiat. Kolmkümmend kolm aastat elasin maailmas, et inimene saaks 

vahetult kogeda oma Issanda täiuslikkust ja eeskuju, keda ta võiks lähedalt vaadelda, et õppida võtma 

Mind oma pideva eeskujuna. Ma õpetasin teid Jumalat armastama ja Tema seadusi järgima. Ma rääkisin 

teile, kuidas armastada oma vanemaid, vendi ja õdesid ning lapsi, rääkisin teile abikaasade vahelisest 

armastusest, näitasin teile korralikku tööviisi, vastastikust austust ja abivalmidust, kutsusin teid üles elama 

täiuslikus osaduses Isaga ja ka kooskõlas loodusega. 

23 Sellest hoolimata kutsuti paljusid ja ainult mõned valiti välja. Kaksteist olid need, kellele ma 

andsin oma tarkuse täielikkuse. Ma panin nad vastutama Teise Testamendi eest, õpetuste eest, mis olid 

peaaegu kõik antud kujundlikus mõttes, Minu lugematuid tähendamissõnu; ja kõik see oli igaveseks 

inimeste vaimule sissepressitud, nii et ei aeg ega muutuv saatus ei suuda seda kustutada. 
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24 Ma andsin nendele olenditele julgust, et miski ei hirmutaks neid eelseisvas lahingus, et nad 

suudaksid trotsida kirjatundjaid ja tõusta inimteadusest kõrgemale. Ma ütlesin oma jüngritele: "Ma jätan 

teid inimeste karjasteks, selle karja karjast, mis on täna laiali ja mis tuleb ühendada ühtseks takistuseks." 

Ma ütlesin neile ka: "Ehitage tempel"; kuid kui ma seda neile ütlesin, ei pidanud ma silmas kividest 

ehitatud templit, vaid ma rääkisin neile Vaimust, mis on sobiv "koht" teie Issandale elamu ehitamiseks. 

Inimene ei suuda isegi ette kujutada Minu templit, sest selle moodustab universum koos kõigi oma 

olenditega, ja selle sees on tõeline altar, ohvriannetus ja valgus. 

25 Minu jüngrite süda oli valmis, anum oli puhas seest ja väljast ning täis headust, usku ja lootust. 

Niisiis asusid nad teele, et tuua rõõmusõnumit inimkonnale. Kui nad pärast minu lahkumist oma 

kaaslastega rääkisid, ütlesid nad neile: "Te kõik võite vastu võtta Issandat; tema sõnas sisaldub Meistri 

veri ja ihu." 

26 Nii nad rääkisid ja ma juhatasin neid samm-sammult. Nad oskasid õpetada ja kinnitada kõiki oma 

sõnu tegudega. Kus iganes nad olid, nad olid templi sees - olgu nad siis kõrbes, kodumaal või erinevates 

maades, kuhu nende jalg sisenes. Nende suu oli nagu kristallselge ja värskendava vee allikas, mis puhastas 

rahvaid. 

27 Nagu Jeesus, ei kandnud nad ei krooni, skeptrit ega purpurpunast rüüd; nad olid alandlikud. 

Ütlesin neile: "Olge alandlikud, olge "viimased", kuhu iganes te ka ei läheksite. Andke oma 

kaasinimestele kõike, mida te minult olete saanud, ärge varjake midagi ja hoolitsege selle eest, et minu 

seeme paljuneks ja jõuaks kõikidesse südamesse." 

28 Minu jüngrid austasid alati inimelu, nad ei julgenud kunagi võtta minu kui kohtuniku kohta. Nad 

teadsid, et nad peavad jätma õiglase või ebaõiglase küsimuse Minu hooleks, sest ainult Mina võin selle 

õigesti lahendada. Nad ei küsinud inimestelt, miks nad pattu tegid, ja kõigi suhtes olid nad kaastundlikud 

ja halastavad. 

29 Nüüd, kolmandal ajastul, kui Minu rahvas läheneb Minu ilmutuse lõpule, valmistan Ma ette uusi 

jüngrid. Kõik on toimunud minu tahte kohaselt. Ma ehitan praegu oma laste vaimus hävitamatut templit. 

30 Ärge esitage mulle enam mingeid sümboleid ja ärge esindage mind enam füüsilisel kujul. Kuulan 

ja järgin ainult oma inspiratsiooni. Sellest piisab, et saavutada oma spiritualiseerumine. 

31 Seekord olete kuulnud Minu häält samamoodi, nagu ma panin teid seda kuulma esimesel ajal, kui 

ma panin inimeste vaimu värisema. 

32 Nüüd ei anna ma teile enam oma õpetust Jeesuse, minu kehastunud Sõna kaudu. Ma olen rääkinud 

teiega inimolendite kaudu, sest nüüd olete te arenenumad ja suudate mind mõista ja minu sõna edasi anda. 

33 Juba selle ilmutuse lõpp on lähedal, et siis uuesti kõrgemal kujul alustada dialoogi vaimult vaimule 

teie Loojaga, mida kasutavad minuga koos elavad kõrgemad vaimolendid. 

34 Ärge kartke Minu lahkumise päeva, sest Ma ei ole kunagi kaugel teist. Pärast minu taevaminekut 

teisel ajastul ilmutasin end oma jüngritele, kes olid piiratud Jeesuse kujul, et neid lohutada. Täna sa ei tea, 

mitu päeva sa ei tunne Mind, kuid nende lõpus näed Mind taas ja tunned, et Ma inspireerin sind ja et uued 

sõnad voolavad su mõtetesse. Ma palun teil ainult ühineda, ühtseks "kehaks" ja ühtseks tahteks, et sel moel 

oleksite väärilised, et jõuda eesmärgini. Kaksteist valitud rahva suguharu on sel päeval (hüvastijätupäeval) 

kohal, kaksteist apostlit on samuti teiega kaasas, et te tunneksite end julgustatuna nende eeskujust. Sest 

nagu nemad jätan ma teid nagu lambaid näljaste huntide keskele. Aga ma olen teiega koos teie 

tagakiusamise ajal, vanglas, igal hetkel, kui te mind vajate. 

35 Ma kaitsen oma seemet. 

36 Te peate veel palju pingutama, et kui ma näen, et Minu rahva seas valitseb armastus, puhtus ja 

lihtsus, siis jätan teid inimkonna meistriteks. Kui nad küsivad sinult õpetust, siis anna seda neile; kui nad 

sind vaigistavad, siis ole alandlikult vait. Külva alati oma teed, nagu ma olen sind õpetanud. 

37 Armastage oma kaasinimesi, et saaksite panna aluse rahule ja harmooniale nende vahel. 

38 Inimesed, millal te vilja kannate? Palju aega on möödunud sellest, kui ma teid õpetasin, ja ikka 

veel ei ole apostleid, keda inimesed oma vaimse ärkamise jaoks nii väga vajavad, ilmunud. 

39 Teil on jäänud vähe aega, et mind kuulata, ja teil on vaja õppida minu õppetunde, et teil oleks 

kergem neid tunnistada. 
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40 Pidage meeles: kui minu sõna teile on lõppenud, sõltub teie eeskujust ja tegudest, kas paljud 

südamed, kellel ei olnud õnne mind sellel ilmutusel kuulda, ärkavad usku ja pöörduvad minu tegude poole. 

41 Ma toon teile nende sõnade näiteks Sauluse, keda hiljem Pauluseks kutsuti, pöördumise, kes 

pühendas oma keha ja vaimu täielikult oma Issanda teenimisele. 

42 Paulus ei olnud üks kaheteistkümnest apostlist, ta ei söönud minu lauas ega järgnenud mulle, et 

kuulda minu õpetusi. Pigem ei uskunud ta minusse ega vaadanud heatahtliku pilguga neile, kes mulle 

järgnesid. Tema südames elas mõte hävitada seemet, mille ma olin usaldanud oma jüngritele, mis oli just 

hakanud levima. Aga Paulus ei teadnud, et ta on üks Minu omadest. Ta teadis, et Messias peab tulema, ja 

ta uskus sellesse. Kuid ta ei suutnud ette kujutada, et alandlik Jeesus peaks olema tõotatud Päästja. Tema 

süda oli täis maailma uhkust ja seetõttu ei tundnud ta oma Issanda kohalolekut. 

43 Saul oli tõusnud oma Päästja vastu. Ta kiusas taga nii Minu jüngrid kui ka inimesed, kes pöördusid 

nende poole, et kuulda Minu sõnumit nende apostlite suust. Ja nii ma üllatasin teda, kui ta kavatses minu 

taga kiusata. Ma puudutasin teda tema südame kõige tundlikumas kohas ja ta tundis mind kohe ära, sest 

tema vaim ootas mind. Seepärast kuulis ta minu häält. 

44 Minu tahtmine oli, et see laialt tuntud mees pöörduks sel viisil, nii et maailm saaks tunnistada 

kõigis tema teedes neid üllatavaid tegusid, mis peaksid olema tõukejõuks usule ja mõistmisele. 

45 Milleks minna üksikasjalikult läbi selle mehe elu, kes sellest ajast alates pühendas oma elu 

ligimesearmastusele, inspireerituna armastusest oma Meistri ja tema jumaliku õpetuse vastu? 

46 Paulus oli üks suurimaid minu Sõna apostleid, tema tunnistust läbis alati armastus, siirus, 

tõepärasus ja valgus. Tema endisest materialismist sai väga kõrge vaimsus, tema kõhedusest sai ääretu 

leebus; ja nii sai minu apostlite tagakiusajast minu Sõna kõige innukam külvaja, väsimatu rändsaadik, kes 

viis oma Issanda jumalikku sõnumit, mille jaoks ta elas ja millele ta oma elu pühitses, erinevatesse 

rahvastesse, provintsidesse ja küladesse. 

47 Siin on teil, armsad inimesed, ilus näide pöördumisest ja tõestus sellest, et inimesed, isegi kui nad 

ei ole mind veel kuulnud, võivad saada minu suureks apostliks. 

48 Täna ütlen ma teile: Kus on Minu rahvas? Kus on need, kes on katsumustes targad, lahingutes 

julged ja võitlustes kindlad? Nad on üle kogu maailma laiali. Aga ma panen nad oma häälega minema ja 

ühendan nad vaimselt, et nad saaksid minna kõigi rahvaste ette. Kuid ma ütlen teile, et täna moodustavad 

selle kõikidest rassidest mehed, kes mõistavad selle liidu olemust, mida ma kõigilt inimestelt ootan. 

49 See rahvas on vapper ja äge, kuid neil ei ole vennatapurelvi ega sõjavankreid ega laula 

hävituslaule. Selle lipp on rahu, selle mõõk tõde ja selle kilp armastus. 

50 Keegi ei suuda avastada, kus see rahvas on: ta on kõikjal. Selle vaenlased püüavad seda hävitada, 

kuid nad ei suuda seda hävitada, sest nad ei leia seda kusagil maapealselt ühendatuna, sest selle ühtsus, 

kord ja harmoonia on vaimne. 

51 Kui Mooses vabastas nad kunagi, juhtis neid mööda kuivanud ja üksildasi teid ning pani nad 

marssima läbi neid ümbritseva vaenuliku rahvahulga, kuni ta viis nad Lubatud Maa väravate juurde, siis 

täna kutsub Eelija, kes on nähtamatu, kuid käegakatsutav ja kohalolev, rahvast lahingusse ja näitab neile 

valgusküllased teed, et viia nad kindla ja kindla sammuga kodu läve juurde, mida ma hoian teie vaimule 

valmisolekus. 

52 Vaimne seadus, mis on selle juhiks ja juhiks, on seesama, mille ma kivisse tembeldasin ja mis teile 

Siinai mäel avalikustati. Vaimne leib, mis seda toidab, on seesama, mis sisaldub Jeesuse kaudu teile antud 

Sõnas. Valgus, mis annab lootust ja julgust, et mitte kunagi enam kõrvale kalduda tõe teelt, on 

inspiratsioon, mis sel ajal lõpmatusest alla tuleb, et avada inimhingele kõik, mis oli talle tundmatu. 

53 Igaüks, kes näitab edusamme võimetes, mida ma olen talle andnud, samuti vaimulikes andides, kes 

on ka väsimatu tõe otsija või kes armastab vaimulikkust - tõesti, ma ütlen teile, ta saab olema üks selle 

rahva sõduritest ja kuuleb oma Issanda kutset, kui Ta kutsub teda lahingusse, samuti kui Ta kutsub teda 

rahule. 

54 Kas see pilt tundub teile ainult ilus unenägu? 

55 Kui Mooses pöördus Egiptuses Iisraeli poole ja teatas neile tõotatud maa õnnistustest, kahtles 

rahvas, sest nad olid harjunud orjuse ikke ja orjuse kannatustega, nii et neile tundus võimatu, et nende 

jaoks võiks olla vabaduse ja heaolu maa. Sellegipoolest asus see rahvas teele ja jõudis üha lähemale sellele 
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maale, mis alguses tundus neile vaid ilus unenägu, kuni nad lõpuks jõudsid oma visaduse ja ustavuse vilja 

kätte. 

56 Ärge kujutage mind krooni ja skeptriga; ei, vaadake mind pigem alandlikuna ja lihtsana. 

57 Ma tahan, et te imeksite endasse minu Sõna olemuse, mis on iga hinge toit. Selles leiate elu leiba, 

vaimse rõõmu veini, tõelise armastuse vilja. 

58 On vaja, et kui te koos minuga selle armastuse ja spirituaalsuse laua ääres einestate, siis õppige 

minuga rääkima ja mind kuulama. Sest see ilming, milles te praegu viibite, on ainult ajutine ja on oluline, 

et te õpiksite minuga vaimselt vestlema, et kui te enam ei kuule minu häält selles vormis, ei tunneks te end 

hüljatuna, üksi või orvuna. 

59 Värskendage end sel ajal, kui teil on minu kuulutus. Aga ärge kunagi tõrjuge oma teadvusest välja 

päeva, mis on määratud minu tahte kohaselt, kui te saate minu sõna viimast korda. 

60 Ma ütlen teile seda: Sest nende jaoks, kes on liiga harjunud minu kuulutusega, on see päev, mil 

nad ei saa mind enam kuulda, "surm", nad satuvad siis kiusatusele saada kuulutus ebaseaduslikul teel, mis 

täidaks mõnevõrra nende südame tühjuse. Aga minu valgust ei tule. 

61 Te peate juba praegu mõistma, et kui sellel kuulutusel ei oleks kindlat lõppu, ei suudaksite te 

kunagi sammugi edasi astuda, sest teil ei oleks huvi minu Sõna uurimiseks ega vaimseks dialoogiks 

pingutamiseks. Miks seda teha, kui te võiksite kuulda seda Sõna päevast päeva ja saada seda lohutust iga 

kord, kui te seda palute? Aga kui õpetus on lõpetatud ja sõnum edasi antud, on kõik teisiti. Siis, kui te 

tahate tunda end mulle lähedal, peate mõtlema kõigele, mida teie mälu on säilitanud, ja kui te tahate end 

tugevana tunda, peate pühenduma tõelisele vaimsele kohusetäitmisele, mille käigus te saate rahu, valguse, 

tervendava palsami ja armastava tegevuse külvajateks. 

62 Teie huvides on aeg, mille jooksul te mind inimliku mõistuseorgani kaudu kuulete, vaid lühike, 

sest te olete nii lapsemeelsed ja nõrgad, et hakkate minu kohalolekuga selles vormis harjuma juba pärast 

lühikest aega, kui olete mind kuulnud. Te ei tunne enam seda tunnet, mis haaras teid esimestel päevadel, ja 

üha vähem ja vähem kogete te seda rõõmu, seda õndsust, kui te mind kuulete - seda õnne tunnet, mis võttis 

teilt isegi unenäo mitmel ööl ära, kui mõtlesite, et te kuulete mind, ja soovisite, et saabuks taas päev ja 

hetk, mil te kuulete seda häält, mis teile mõnikord tundus võimatuna. 

63 "Kas see on tõesti tõsi," küsisite te endalt südames, "et ma kuulen oma Issanda häält? Kas ma olen 

vääriline tunnistama oma Looja ilmutust selle imelise sõna kaudu? Oo Meister, kui suurt rõõmu oled Sa 

andnud meie vaimule, lastes meid kuulda Sinu isalikku häält, Sinu Sõna kui Meister, Sinu jumalikku 

Sõna!" Te ei väsinud mind kuulamast ja ei tahtnud ühtegi sõna vahele jätta ning järgida kõiki minu 

juhiseid. Kuid aeg möödus ja teile sai harjumuseks mind kuulata, ning kuna te ei püüdnud enam süveneda, 

hakkasite väsima minu sõnast, mida pidasite monotoonseks - "alati sama, alati sama" -, mõistmata, et see 

olite teie, kes ei tulnud enam valmis nagu esimestel päevadel, kui te lähenesite pühendunult ja täis 

aukartust, imestust, usku, armastust ja alandlikkust. 

64 Ma võin teile öelda, et ei ole olnud ühtegi südant, kellele pärast mõningast aega Minu kuulamist ei 

oleks Minu sõna ja Minu ilmingud muutunud tavaliseks, mistõttu ütlen teile veel kord, et teie inimliku 

ebaküpsuse ja nõrkuse tõttu ei suuda te kaua püsida püsivalt vaimustuses, ja parem on, kui Ma teie pärast 

piiran oma ilmingute aega. Sest kui ma seda ei teeks, ei tunneks te kõik lõpuks mingit austust selle vastu, 

mis on olnud armuand, mille teie Meister on teile nüüd Teise Ajastu lubaduse täitmisel andnud. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 158 
1 Minu Vaimu Jumalik Valgus olgu teie keskel. 

2 Tere tulemast, armsad jüngrid, teie, kes te tormate nagu kuulekad lambad hea karjase kutsel. Kui 

keegi peaks julgema ringist välja murda, kui ta juba on olnud takistuseks, jätan ma ülejäänud hea hoolega 

kadunud otsima. Sest minu tahe ei ole, et (isegi) üks minu lammas läheks kaduma. 

3 Ma valvan kõigi eest, annan oma rahu teie südamele ja valgust teie mõistusele, et te saaksite 

järgida head teed. Aga kui te kord lahkute sellest ja unustate Tema, kes andis kõik, et teid päästa, ja 

kellega koos te elasite ja kelle soojuses te leidsite lohutust, siis tõesti, ma ütlen teile, et Minu abistav 

armastus järgneb teile kõikjale ja Minu hääl kutsub teid lakkamatult teie südametunnistuse kaudu. Te ei 

saa eksida. Ma olen teile selgeks teinud seaduse, mida te peate järgima. Te ei saa ennast petta, sest teil on 

südametunnistus, mis hindab iga teie tegu õigesti, mis ütleb teile, mis on lubatud ja mis mitte. Teadke, et 

kui te ei kuula selle nõuandeid, siis süüdistavad teid teie teod. Ma ütlen teile veel kord: tundke ennast, et te 

saaksite tunda oma kaasinimesi. 

4 Valmistage end ette, et te oleksite tugevad, sest minu uued apostlid ei ole nõrgad ega varise teel 

pärast paari sammu kokku. Neil peab olema piisavalt jõudu, et tõestada, et nad suudavad inimestesse 

usaldust sisendada ja neid oma eeskuju, sõna ja mõtteviisiga juhtida. 

5 Teil kõigil on võimed olla tulevikus tõelised südamete ja hingede teejuhid, ja isegi kehastamata 

olendid, kes elavad häiritud hingeseisundis, suudate neid vabastada oma pimedusest, juhtides neid valguse 

poole. 

6 See ülesanne on raske, kuid ma teen selle teile iga häälekandja kaudu arusaadavaks. 

7 Kui keegi kaldub teelt kõrvale, sest ei mõista Minu Tööd, siis kutsun teda uuesti, et ta mõistaks, et 

kes on teinud Jumalaga lepingu, ei tohi oma arenguteel tagasi minna. Ma räägin teie vaimuga, kelle jaoks 

kõik oli enne minu äratundmist pimedusse varjutatud. Aga kuna Isa tegi ennast teatavaks oma teel, siis 

veendus ta Jumala Vaimu hoolsuses ja armastuses, kes piiras end kolmel ajal, kolmes erinevas, kuid 

täiuslikus ilmutusetapis, et teha ennast inimvaimule arusaadavaks. 

8 Mõned tahavad otsida tõde teistmoodi. Neile ma ütlen: Kui teil on hea põhjus otsida, siis tehke 

seda, kuid otsige korralikult. Teised tunnevad, et nad on Isa perekonnas, ilma kelle kohalolekuta nad enam 

elada ei saaks. 

9 Keegi ei suuda teid kaitsta nii nagu mina, keegi ei tõsta teid uuesti üles nii suure armastusega, kui 

te olete teele kukkunud. Ma olen ainus, kes valgustab teie eluteed. Tulge minu juurde, armsad, nii nagu 

mina tulen teie juurde, sisemise ülestõusmise, armastuse ja siirusega. Laske kõik oma tegevused olla läbi 

imbunud vaimsusest, siis kogete ülevoolavat õndsust. 

10 Saabuvad prooviaastad, kuid nende keskel peate te oma missiooni täitma. See missioon on aidata 

teie kannatavaid kaasinimesi, unustades samal ajal iseennast. 

11 Ärge solvuge, kui teised hindavad teie rahvast teisejärguliseks. Näidake, et te kõik olete minu 

armastuse silmis ja minu seaduse alusel võrdsed. Teie vaim peegelduks hägematult teie töödes ning teie 

mõtetest lähtuks õpetus ja valgustatus seoses inimeste eksimustega nende erinevates ideoloogiates. 

12 Ma tahan, et te mõtleksite selle üle, mida ma teile ütlesin, et te seda õpetust meeles hoiaksite ja 

selle kaudu oma teel tugevaks jääksite. 

13 Ma ei näita teile käesoleval ajal mingit muud teed ja võin teile öelda, nagu Teist korda Saalomoni 

templis: "Ma ei ole tulnud tühistama seadust, vaid täitma seda." Sest ma nägin, et seaduse õpetajad ei 

mõistnud seda ja seetõttu tõlgendasid nad Minu Sõna halvasti. 

14 Mina, Sõna, sain Jeesuses inimeseks, et õpetada inimestele armastuse ja õigluse õpetust, mis 

tuleneb seadusest, mille Isa andis inimkonnale minevikus. Ja vaimustumise õpetus, mida ma teile sel ajal 

avaldan, on selleks, et näidata teile Kristuse õpetuse järgimist, nii et vaim saaks tõusta teadmiste ja vaimse 

tõe tippudele. 

15 Inimkond on vaimselt jagunenud religioonideks, sektideks, doktriinideks ja ideoloogiateks. Kuid 

Ma tõestan oma Sõna väge nende ühendamisega, kuigi Ma olen teile juba öelnud, et maailm puhastatakse 

ja hinged värisevad nagu metsad orkaani puhangul, enne kui see juhtub. Vaata, sest kuigi sa oled tundmatu 



U 158 

96 

ja märkamatu, on sul valgus, millega sa võid vabastada pimedusest need, kes rändavad selles nagu 

pimedad, näidates neile helget horisonti ja paremat tulevikku. 

16 Ärge olge enam traditsioonide ja fantaasiarikaste riituste hoidjad. Harjutage minu Sõna puhta 

meelega, sest ma olen teile öelnud, et see on vaimne ühenduslüli, mis ühendab rahvaid ja rassi, sest minu 

armastuse Sõna on universaalne seadus. 

17 Armastusest teie vastu ja selleks, et te mõistaksite, mil määral ma teid Minu vääriliseks teen, teen 

Ma ennast teie mõistuse kaudu teatavaks. Kuid tuleb aeg, mil see ilmutuse vorm ei ole enam vajalik, ja siis 

toob teie sisemise tõusu jõud teie vaimu Isa lähedale, nii et te kuulete Tema "jumalikku kontserti", mis 

ütleb teile kõigepealt: "Armastage üksteist". 

18 Täna ütlen ma teile: "Tulge minu juurde ja te leiate rahu." Ma olen need kogunemiskohad siia 

paigutanud, et need oleksid nagu puud, mis annavad teile varju ja mille all te kuulete minu sõna. Teisel 

ajastul olete mind kuulnud orgudes, jõgede kallastel ja mäekõrgendikel. Looduse templis saite 

inspiratsiooni ja saite minuga ühendust. Täna külastate te samuti neid kohti ja seal, kaugel maailmast, mis 

patustab ja eitab mind, tunnete te puhast ja elujõudu täis atmosfääri, kus kõik räägib minust. Siis, kui teie 

vaim on vaba ja ühtne, ühineb ta Isaga täiuslikus osaduses. 

19 Paljud hinged otsivad mind erinevates religioonides, sektides ja filosoofiates ning nad on palunud 

minult valgust, et leida tõeline, lühim tee. Aga nad ei tea, et Ma ilmutan ennast selles rahvas, selles teile 

teadaolevas vormis. Ma viin teid kõiki valguse juurde, sest minu armastus ei tunne rassi ega rahvusi. Teie, 

kes te mind kuulete - töötage enda kallal, muutke end, et te saaksite olla minu tööriistad armastuse, 

rahustamise ja vaimu ülespoole arenemise töös. 

20 Sinust peab lähtuma prohvetlik sõna, sõna, mis ravib ja lohutab. Kas sa tahad teenida inimkonda? 

Põhiseadused, mis ma olen teile andnud, on armastus selle vastu, kes teid lõi, ja armastus üksteise vastu. 

Kõik voorused saavad alguse armastusest Jumala ja ligimese vastu. 

21 Te kõik tulite minust välja võrdsete andidega. Ma ei ole eelistanud ühtesid teistele. Igal vaimul on 

võimed ja anded, et saavutada oma tõusu. 

22 Olge tugevad, võtke vastu oma lepitus ja tehke koostööd kolmanda ajastu töös, et te saaksite 

kogeda minu Kuningriigi rajamist inimese vaimus. Tõuske üles, et saaksite elada kõrgemates maailmades 

kui see, kus ei ole kannatusi, kuni olete end täiustanud ja tulete minu juurde. Isegi kui see maapealne 

maailm pakub veel nii palju rahuldust ja sisaldab ilu ja armu - mõtle vaimulikule elule, mis ootab sind, ja 

lähene sellele juba täna. Ma annan teile võimaluse näha sellest maapealsest orust läbi nägude seda imelist 

elu, mis on täis rahu, armastust ja harmooniat. 

23 Ma ütlen teile veel kord, et minus päästetakse kogu inimkond. See veri, mis valati Golgatal, on elu 

igale vaimule. Kuid see ei ole mitte Veri ise, sest see langes maa tolmu, vaid selles sümboliseeritud 

Jumalik Armastus. Iga kord, kui ma räägin teile oma Verest, teate nüüd, mis see on ja mis on selle 

tähendus. 

24 Paljud inimesed on valanud oma verd oma Issanda teenistuses ja armastusest oma vendade vastu, 

kuid see ei ole kehastanud jumalikku armastust, vaid ainult vaimset, inimlikku armastust. 

25 Jeesuse veri aga kehastab jumalikku armastust, sest temas ei ole mingit plekki. Meistris ei olnud 

kunagi mingit pattu, ja ta andis teile oma verd viimase tilgani, et te mõistaksite, et Jumal on oma loodud 

olendite jaoks kõik, et ta annab end neile täielikult ja ilma reservatsioonideta, sest ta armastab neid 

lõpmatult. 

26 Kui maapealne tolm neelas endasse selle vedeliku, mis oli elu Meistri kehas, siis selleks, et te 

mõistaksite, et minu õpetus pidi jumaliku kastmise kaudu koos oma armastuse, tarkuse ja õiglusega 

muutma inimeste elu viljakaks. 

27 Maailm - uskmatu ja skeptiline Meistri sõnade ja näidete suhtes - võitleb minu õpetuse vastu, 

öeldes, et kuigi Jeesus valas oma vere, et päästa inimesed patust, ei ole maailm päästetud; et ta teeb iga 

päevaga rohkem pattu, kuigi on arenenum. 

28 Kus on selle lunastuse vere jõud, küsivad inimesed, samal ajal kui need, kes peaksid näitama minu 

õpetuse tõelisi põhiideid, ei suuda rahuldavalt vastata nende küsimustele, kes nälgivad valguse järele ja 

janunevad tõe tundmise järele. 
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29 Ma ütlen teile, et sel ajal on nende küsimused, kes ei tea, sügavamad ja sisukamad kui nende 

vastused ja selgitused, kes väidavad, et nad tunnevad tõde. Kuid ma olen tulnud, et rääkida teile uuesti, ja 

siin on minu sõna neile, kes usuvad, et see veri tõepoolest päästis patused jumaliku õiguse ees - kõik need, 

kes olid kadunud ja mõistetud karmile karistusele. Ma ütlen teile: Kui Isa, kes teab kõike, oleks uskunud, 

et inimesed ei kasutaks ja mõistaks järk-järgult kogu seda õpetust, mida Jeesus neile oma sõnades ja 

tegudes andis - tõesti, ta ei oleks teda kunagi saatnud; sest Looja ei ole kunagi teinud midagi kasutut - 

midagi, mis ei oleks olnud määratud vilja kandma. Aga kui ta saatis ta sündima, kasvama, kannatama ja 

surema inimeste keskel, siis sellepärast, et ta teadis, et see Meistri särav ja viljakas elu joonistab tema 

tegude kaudu kustumatu tee, hävimatu jälje, et kõik tema lapsed leiaksid tee, mis peaks viima nad tõelise 

armastuse juurde ja tema õpetust järgides koju, kus neid ootab nende Looja. 

30 Ta teadis ka, et see veri, mis annab tunnistust puhtusest, lõpmatust armastusest ja mis valati 

viimase tilgani välja, õpetab inimesi täitma usuga oma Loojasse ülesannet, mis tõstab nad tõotatud maale, 

kus nad saavad pakkuda mulle oma ülesande täitmist ja siis öelda: "Issand, kõik on täidetud. " 

31 Nüüd võin teile öelda, et tund, mil minu Veri valati ristil, ei olnud see, mis näitas inimese lunastuse 

tundi. Minu Veri jäi siia maailma, elavana, värskena ja märgistas Minu kannatuse verise jäljega tee teie 

lepitusele, mis võimaldab teil jõuda koju, mida teie Isa on teile lubanud. 

32 Ma ütlesin teile: "Ma olen elu allikas, tulge ja puhastage end oma plekkidest, et te saaksite vabalt 

ja tervena minna oma Isa ja Looja juurde. 

33 Minu allikas koosneb armastusest, on ammendamatu ja piiritu. See on see, mida minu sel ajal 

valatud veri tahab teile öelda. See kinnitas minu sõna, see kinnitas minu õpetust. 

34 Isegi kõrbes, kuigi ma usaldasin oma seadust oma rahvale, andsin ma neile sümboli: manna. 

35 Sel ajal on teil teine manna; see ei ole sama, mis see, mis inimesi füüsiliselt toidab. Ka teil on minu 

veri, kuigi see ei ole see, mis voolas Jeesuse haavadest. 

36 Ma olen vaimus ja te kuulete mind praegu vaimse olendina. Te toidate end minu sõnaga, mis on 

igavese elu leib, ja te puhastate end minu õpetusi rakendades. Mõistke nüüd, et selleks, et saavutada oma 

pääste, peate ka teie andma oma osa, mis on armastus ja abivalmidus oma kaasinimeste suhtes. 

37 Ma olen andnud teile oma vere; võtke see õigesti vastu. Kui ainuüksi sellest, et ma andsin selle 

teile, piisaks, et saada päästet - tõesti, ma ütlen teile, siis juba keegi ei teeks pattu, siis ei oleks maa enam 

vajalik pattude lepitamiseks, sest siis elaksid kõik inimesed juba taevariigis. 

38 Ma tahan, et te teeksite ennast vääriliseks, et tulla Issanda juurde oma teenete kaudu, sest teadlike 

olenditena väärite te seda lõpmatut armu, seda ütlemata õnne, et olete tulnud Isa juurde, sest te olete Teda 

armastanud ja olete armastanud ka Tema loodud olendeid, kes on teie vennad ja õed. 

39 Minu teenete põhjal leidsin sinu omad. Nad näitavad teile teed, viivad teid vaimu kõrgeimale 

tasemele, sinna, kus on valgus, rahu, tõeline elu. 

40 Siin on Meister, kes valgustab teie meelt oma Jumalike Õpetustega, sest te olete Valguse Ajal. 

41 Te kiirustate minu kutsele ja osutate kuulekust minu seadusele, sest te olete leidnud, et seda 

harjutades saate oma Issanda ees seista. See on universaalne armastuse seadus, mida inimkond tunneb ja 

elab. See muudab maailma nägu, muutes ebastabiilsed inimesed kõrge moraaliga inimesteks. 

42 Ma aitan ennast patustele ja kasutan nende tahet uuendada, et anda maailmale eeskuju. Ärge 

imestage, et ma teen ennast patuse kaudu teatavaks, sest ma ei vaata mitte tema pattu, vaid tema igatsust 

pääste järele. 

43 Kui te mõtlete, et Ma olen isegi kõige väiksemates loodusolendites, siis kuidas peaksin Ma teid 

eitama ja ennast teist eraldama ainult sellepärast, et teil on puudusi, sest just siis vajate Te Mind kõige 

rohkem? 

44 Mina olen elu ja olen kõiges, seega ei saa miski surra. Mõelge sügavalt, et te ei jääks seotud 

väljendusvormiga. Vaigistage oma meeled ja avastage mind sõna sisimas. 

45 Ma tahan, et te tunneksite ära vaimu võimed juba praegu, kui te veel kehastunud olete, nii et te 

oskaksite mind armastada ja teie Jumala kummardamine oleks minu vääriline. Nii tunnete mind endas ja 

väljaspool teid. 
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46 On palju õpetusi, religioone ja sektid. Kõik püüavad mind otsida, aga ma ütlen teile: Tee, mida 

mööda kõik võiksid mind leida, on see, mida mööda vähesed mind otsivad: armastuse tee, mis tähendab 

tõde, abivalmidust ja tõusu. 

47 Ma kasutan üha vähem allegooriaid ja tähendamissõnu, sest on aeg, et te mõistaksite mind selle 

lihtsa ja lihtsa sõna põhjal. See ei ole veel teie usu valgus, mis valgustab teie teed, isegi kui see peaks nii 

olema. See on minu ilmutuste ja saladuste valgustus, mis paneb teid eristama head ja kurja. Kuid usu 

valgus süttib teie sees ikka veel ja paneb teid selgelt nägema. Pidage meeles, et ma ütlesin, et te peate 

päästma palju oma kaasinimesi. Ärge kartke tulevikku, tulevik olen Mina, ja selles leiate ka Mind. 

48 Kes saaks paremini kui teie mõista ja leevendada oma kaasinimeste kannatusi, sest need 

kannatused on samad, mis te tõite minu ette ja millest te praegu puhastute? Ma jätan teid valmis 

lohutuseks vaevatud südamete jaoks. 

49 Mõelge, kuidas ma olen aidanud teil mõista ja täita seda rasket missiooni, mille te olete saanud 

igavikuliselt oma Isalt. 

50 Ärge kartke, sest kui te usute minusse ja usaldate mind, siis te peate vastu. Tuletage meelde seda 

meest, kes teisel ajal minu poole pöördus ja ütles mulle: "Issand, ma usun Sinusse ja palun, et Sa 

taastaksid mu sureva isa tervise. Ma tean, et kui Sa ütled, siis ta saab terveks." Kui Meister nägi selles 

mehes nii suurt usku, ütles ta talle: "Mine, ja kui sa tuled oma koju, tuleb su isa sulle tervena vastu." Ja nii 

see juhtuski. 

51 Nii peab teie usk olema minu tahte kohaselt; aga kui te kogete imet, siis pöörduge taas Isa poole, et 

teda tänada. 

52 Te ei tunne rahu ega tõelist armastust, kuid ma tahan, et te tunneksite minu rahu ja kannaksite oma 

südames minu armastust. 

53 Kõik, kes soovivad paremat elu, kõik, kes elavad maailmas valitsevast segadusest piinatud kujul - 

ühendage end palvega, et vähehaaval saaksite minu rahu maa peale tuua. Püüdke rakendada minu õpetust 

praktikas, et minu sõna paneks teid tundma, kuidas armastus hakkab uuesti südamesse sisenema. 

Valmistuge minu kuningriigi tulekuks teie keskele, olge minu rahu sõnumitoojad ja eelkäijad. 

54 Kurjus, mis on kõigi inimlike pattude, pahede ja teadmatuse kogum, on pikka aega valitsenud 

inimesi. Kuid minu tahe on, et nad hävitavad selle võimu nüüd ise. Selles ma aitan neid, annan neile oma 

mõõga, et nad saaksid sellega kurja võita. See võim langeb täielikult hävitamisele, selle mõju lükkavad 

kõik südamed tagasi; nende häält ei kuulda ja nende sosinat ei kuulata enam. Hing vabaneb ja seisab üle 

patu, keha kummardub lõpuks ja ohjeldab kirgi. 

55 Kogemused, veendumused, teadmiste valgus ja tasakaal, kui inimeste vaimse arengu viljad, saavad 

viljakaks pinnaseks, millele minu seeme langeb. 

56 Ma valitsen siis, kuid see saab olema teie südames. Teile antakse käsk rahvaste rahu ja ma 

innustan teid lõpmatusest. Rasside erinevused kaovad järk-järgult. Seni ületamatuks peetud raskused 

ületatakse lõpuks mõistuse abil. Õiglus ja hea otsustusvõime väljendub inimeste tegudes ning iga inimene 

elab valvsalt, et maailma rahu ei saaks häiritud. 

57 Kibedus ja valu jätavad hingedesse kustumatu mälestuse ja see valu, see mälestus saab olema nagu 

kummitus, mida inimesed hakkavad kartma, nagu nad on tänaseni kartnud surma. 

58 Kuid inimkond tahab rohkem katsumusi ja need tulevad. Neist visiitidest saavad paljud südamed 

puhtaks ja paljud hinged vabaks. Ideede sõda, mida te veel ei ole kannatanud, peab puhkema ja levima, et 

need, kes magavad, võiksid ärgata ja need, kes on jäänud seisma, võiksid lahkuda oma sissetallatud 

radadelt ja liikuda edasi parandamise teel. Minu nime ja Minu Sõna kasutatakse relvana ja nendega teevad 

inimesed endale haiget. Kuid ma ütlen teile, et ei Minu nimi ega Minu Sõna ei tee haiget ega "tapa", vaid 

see on kavatsused, millega inimesed neid kasutavad. 

59 Lõpuks saab minu õpetus, minu armastus teid kõiki üle, sest minu sõnast voolab valgus, mida 

maailm vajab, et uskuda, teada saada ja päästetud saada. 

60 Töötage enda kallal, sest nende vastutus, kes on saanud minu Sõna sel ajal, on väga suur. 

61 Kummaline on kõik see, mis praegu teie seas toimub: mehed ja naised tunnevad, kuidas nende 

uinunud vaimsed anded ärkavad, nad kuulevad hääli väljastpoolt, näevad vaimseid nägemusi ja 

prohvetlikke unenägusid, värisevad tundmatute jõudude mõju all, tunnevad, kuidas nende varem 
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raskekujuline meel puhastub ja nad suudavad mõista sügavaid õppetunde. Sõnavabad ujutavad end 

inspiratsiooni valguses, riivatud vabanevad oma koormast ja avastavad, et neil on vaimse maailmaga 

suhtlemise and. Issanda häält kuulevad kõige valmisemad, teised saavutavad imesid haigetega, kellele nad 

taastavad tervise jumaliku halastuse tõttu. 

62 Kõigi nende imetegude taustal rõõmustas kogu see rahvahulk, kes arvas, et minu abistav armastus 

on neid hüljanud, ja äkki avastasid nad, et nende vaim on täis andeid. Juba ammu kuulutati teile prohveti 

suu kaudu, et see aeg saabub. 

63 On saabunud aeg, mida Joel teile kuulutas. Kuid ma pean teile osutama, et need vaimu anded, 

mida te nüüd nägite oma olemusest esile kerkimas, ei antud teile alles nüüd. Nad on koos teie vaimuga 

läbinud transformatsiooni juba teie vaimse eksistentsi algusest peale ja nüüd, sel ajal, olen ma saatnud teid 

Maale, et te lõikaksite oma evolutsiooni vilju. 

64 Eelija vaim tuli, et avada see ajastu, puudutades inimese meeleorganit temas oleva valguskiirega - 

uksega, mille kaudu hiljem minu valgus tulvab sõnana, et anda inimestele üksikasjalikke juhiseid ja jätta 

minu sõna kui testament ja tee uude ajastusse. 

65 Eelija oli esimene, kes lasi end kuuldavaks teha inimsuu kaudu, et kuulutada teile minu vaimse 

kohaloleku lähedust teie seas, ja ta jääb teie vaimseks karjaseks ka pärast minu kuulutuse lõppu. Eelija 

peab teid jätkuvalt juhendama, sest te ei ole võimelised kõike, mida ma teile õpetan, ise mõistma. 

66 Eelija taastab selle õpetuse tõelise tähenduse, mida ma olen teile andnud esimestest aegadest 

alates. Ta valgustab teid, et leida Minu ilmutuste tõeline tõlgendus. Ta puudutab iga meelt ja südant, et 

äratada see uue koidiku valguse juurde. Ta puhastab teid ka kõigist plekkidest ja plekkidest, mida te olete 

lisanud teie kaudu ilmnenud vaimsetele andidele. Sest te ei pea arvama, et te olete tegutsenud laitmatult ja 

et kogu teie töö on olnud tõele vastav. 

67 Ma olen teile näidanud 1950. aastat kui selle avaldumisvormi lõppu inimintellekti kaudu. Kuid see 

ei tähenda, et teie erinevate andide areng lõppeb; vastupidi, pärast seda hakkab teie vaim minu Sõna 

puudumise tõttu otsima minu valgust, minu kohalolekut ja minu inspiratsiooni, ta teeb jõupingutusi, et 

neid saada, ja sel viisil täiustub ta iga päevaga üha enam. 

68 Andke mulle tunnistust oma võimete kaudu, kasutades neid vooruse praktiseerimiseks, vaimseks 

arenguks, rahu loomiseks oma kaasinimestele. Vaadake, sest üks nõrkuse hetk, üks rutakas samm, üks 

katse, mis paneb teid komistama, võib teid eksitada õigelt teelt, tõe kitsalt teelt, ja panna teid ekslema 

ainult näilise valguse teedele, mis viivad teid oma kohustuse täitmisest üha kaugemale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 159 
1 Teie, suur rahvahulk, teie vaim on täis rõõmu, sest teile on antud armu näha uue ajastu koidikut, 

mida teile on kuulutanud prohvetid ja Issand, teie Jumal. Pöörake tähelepanu kõigele, mis maailmas 

toimub, sest ma ei ilmuta ennast ainult teile. 

2 Ma olen vaevanud inimesi nende materialismis, et nad saaksid teadlikuks ajastust, milles nad 

elavad, ja tunneksid ära paljud sündmused kui jumalikud märgid, mida nad olid vaadanud ükskõikselt, sest 

nad omistasid neile muid põhjusi. 

3 Minevikus olid ajastud, mil Jumala rahvas suutis vaimselt tõlgendada kõike, mis nende ümber 

juhtus, sest nad olid inimesed, kes elasid minu seaduses, kes armastasid mind ja elasid lihtsat ja 

vooruslikku elu. Tema südame keeled olid ikka veel tundlikud, nagu ka tema vaim. Need inimesed elasid 

pidevas vaimses ühenduses oma Issandaga. Nad kuulsid oma Looja inimlikku häält ja suutsid saada 

sõnumeid vaimsest maailmast, nendelt olenditelt, keda nad nimetasid ingliteks. Ja öises vaikuses, oma 

südame rahus ja unenägude ande kaudu sai ta sõnumeid, juhiseid ja ettekuulutusi, mida ta uskus ja järgis. 

4 Jumal ei olnud ainult nende huultel, vaid ta elas ka nende südames. Seadus ei olnud lihtsalt midagi, 

mis oli kirjutatud nende jaoks, vaid seda elasid inimesed. Oli loomulik, et nende eksistents oli täis imesid, 

mida te nüüd enam ei koge. 

5 Need on eeskujuks võetavad õpetuse näited, mida inimesed on oma eluga kirja pannud ja mis on 

tee ja seemneks nende järgsetele põlvkondadele. 

6 Mõista: Kui need inimesed oma lihtsuse ja (sisemise) kõrgtaseme tõttu tundsid vaimset enda 

ümber, siis on loomulik, et nüüd on selle aja inimeste materialism ja usupuudus nad neist ilmingutest 

eemaldanud. Aga ma ütlen teile, et nüüd on küllalt sellest viletsast, viljatust ja viletsast elust, mida see 

inimkond elab; et ma olen seepärast otsinud teid üles, peksnud nende südamesse, kes magavad, taastanud 

nägemise pimedatele, kes ei suuda näha tõde, ja puudutanud inimeste varjatud niite, et muuta nad 

vastuvõtlikuks Minu Kohalolekule. 

7 Kas te arvate, et see teaduslik ja materialistlik maailm ei tunne peaaegu kunagi kalduvust 

spirituaalsuse poole? Ma ütlen teile, et selles ei ole midagi keerulist, sest minu jõud on piiramatu. 

Sisemine ülestõusmine, usk, valgus ja headus on hinge jaoks hädavajalikumad kui keha jaoks söömine, 

joomine ja magamine. 

8 Isegi kui vaimu anded, võimed ja omadused on olnud pikka aega uinunud, siis minu kutsumise 

peale ärkavad need üles ja põhjustavad inimeste vaimustumise tagasipöördumise koos kõigi oma imede ja 

ilmutustega, mis on suuremad kui mineviku omad, sest nüüd suudate neid paremini mõista. 

9 Ma pean ütlema selle aja ja tulevaste aegade inimestele, et nad ei pea ootama samu märke või 

ilminguid, mida nägid esimese ajastu inimesed, sest te peate mõistma, et te elate nüüd uuel ajastul, et te 

olete rändanud ja arenenud piisavalt, et mõista, mõista ja tunda täiesti erinevalt. Seepärast ärge küsige 

väliseid märke, mis avaldavad ainult teie meelte muljet, et neile oma usku rajada. Mul on teie jaoks varuks 

lõputud märgid, ilmutused ja imed, mida te näete rohkem oma vaimse pilguga kui oma materiaalse keha 

pilguga. 

10 Uurige ja uurige seda, mida ajalugu teile räägib, kuid mõistke, et täna on teine aeg, et te elate teises 

ajastu, ja et nii nagu teie vaim on arenenum kui tol ajal, ei ole ka vorm, milles ma teile oma õpetusi täna 

annan, sama, isegi kui selle mõte on sama ja igavesti kehtiv. 

11 Sel päeval, kui te olete oma Isandat palvetades oodanud, tulen ma tõesti teie südamesse. Võtke 

mind seal vastu, inimesed, sest ma võtan teid vastu oma isalikus Vaimus. 

12 Ma leian rahu teie hinges ja harmooniat teie tunnetes. See rahu levib läbi teie olemuse ja see 

sisemine ettevalmistus kutsub minu Vaimu oma jumalikku sära alla tulema. Hoidke kõik oma võimed 

valmis, et saaksite minu õpetusest täielikult aru saada. 

13 Ma ei räägin teile praegu mitte füüsilistest meeltest, vaid vaimust, mis on juba ammu sees, kuid 

mida te ei ole mõistnud, sest te aktsepteerite ainult väliseid vorme ja lükkate tagasi vaimse olemuse. 

14 Te lähenete kadumatule elule ja ma ütlen teile: Te olete veel ebaküpsed, sest teie liha kalduvused 

ei ole veel kooskõlas teie vaimuga. Kuid ma olen andnud teile jõudu ja julgust, et te saaksite meditatsiooni 

ja palve abil instinktidest jagu. 
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15 Minu sõna, mis edastatakse häälekandja kaudu, on muutunud üha selgemaks, sügavamaks ja 

täiuslikumaks, muutes paadunud südamed alandlikuks ja õilsaks. 

16 Kes ei ole kogenud oma "Golgatat" ja kes ei ole elus kannatanud? - Mitte keegi, sest te kõik 

kannate Kristuse järgimisel risti. Ma näen, et te elate pühendunult ja kuulekalt, mässamata looduslike 

seaduste või loodusjõudude vastu, ja kui ma nägin, et te ei riku neid seadusi, ütlesin teile: te olete Isa ja 

Meistri väärilised ja olete nüüd mõistnud, et see ei ole maise keha ohverdamine, millega peaksite Loojale 

austust avaldama, sest te olete mõistnud õiget viisi, kuidas Teda Vaimuga ülistada, nii et te ei ole enam 

paganad. 

17 Te elate maa peal ja peate elamiseks kasutama looduse elemente. Kuid kuna kõik on allutatud 

seadusele, siis peaksite neid kasutama ainult selle seaduse raames. Nii annate oma vaimule seda, mis on 

tema oma, ja oma kehale seda, mis talle vastab. Ma ei keela teile midagi, sest miski ei ole vastuolus minu 

jumalike nõuannetega; kuid kasutage kõike mõõdukalt. 

18 Kui te tunnete Isa seadust, siis ei ole teil midagi karta, sest te teate, kuidas kasutada seda, mis on 

teile minu seaduses ette nähtud. 

19 Täitke seda, mida Minu Sõna teid käsutab, sest ma teen teist rahu ja edu rahva, sest teie olete see 

rahvas, keda ma otsin. Teie olete Iisrael, kelle sees on Leevi, keda ma olen puhastanud, et teenida mind sel 

ajal. 

20 Esimesel ajastul määras Isa Leevi, et temast tuleksid välja Jumala kummardamise teenrid ja neist 

saaksid Minu inspiratsiooni ja Minu Seaduse edasikandjad. Seepärast näete, et isegi uustulnukate seas 

otsin ma oma teenreid - neid, kes peavad minema teistesse rahvastesse, et täita oma missiooni. See juhtub 

pärast 1950. aastat, sest minu tööd tunnustatakse kogu maailmas. 

21 Täna olete te ikka veel uudishimulikud õpilased, sest te mõistate, et te ei saa end veel meistriteks 

pidada; ja nii kiirustate te kuulama Tema sõna, kes teab kõike. 

22 Valmistage oma vaim, süda ja mõistus ette ning lõpuks saate meistriteks ja naudite oma õpilasi. 

23 Ma võtan vastu teie palve, milles te palute, et ma annaksin teile minu armu, et te suudaksite minu 

sõna mõista. 

24 Vaadake, ma ei räägi teile alati tähendamissõnades, ma teen seda täiesti selgelt, et te saaksite aru. 

25 Toitke ja tugevdage oma vaimu minu õpetuses, et see saaks areneda. 

26 Meistri õpetus algab alati samamoodi, sest see sisaldab sama armastust. See algab armastusega ja 

lõpeb halastusega - need on kaks sõna, milles sisaldub kogu minu õpetus. Just need kõrged tunded 

annavad vaimule jõudu, et jõuda valguse ja tõe piirkondadesse. 

27 Tunnistage viisi, kuidas ma teid järk-järgult viin teid mõistma ja täitma oma tahet - mitte käsuna, 

sest mina kui lõpmatu Tarkus tean, et teie endi seast sünnib tahe kuuletuda minu seadusele, kui ma teid 

inspireerin ja äratan teid armastusele. Minu armastus valgustab teid ja jätab teid vabaks. Minu hooliv 

armastus näitab teile ainult teed täiuslikkuse poole, mida te peaksite võtma. See tee, millest ma teile nii 

sageli räägin, on see, mis viib füüsilisest surmast kaugemale, sest te olete alati valmis selleks 

üleminekuhetkeks. Kas teie intuitsioon või teie vaim ei ütle teile, et on midagi, mis elab üle maapealse 

keha ja et see miski on vaim? Ma olen teid alati õpetanud seda teed ja valmistanud teid ette selle 

ristteekoha läbimiseks, nii et kui teie vaim läheb maailma ajutisest elust vaimse kodu juurde, kus on 

igavene elu, ei üllatuks ega häiriks ta lõpmatuse ees. 

28 Teie ülesanne on ainult täita oma saatust siin; siis luban teile oma ülesannete ja kohustuste hea 

täitmise eest õndsat elu vaimses elus. Kui see juhtub, siis ei plekita te end enam selle maailma kurjuse 

mülkasse. Teie vaimu ei pimestata enam maise keha algeliste kirgede poolt. 

29 Tõesti, ma ütlen teile: Selleks, et saavutada täielik puhtus, peab teie hing veel väga palju 

puhastuma, nii siin maailmas kui ka vaimsel tasandil. 

30 Nii tihti, kui see on teie jaoks vajalik, peate te sellele planeedile tagasi pöörduma, ja mida 

sagedamini te ei kasuta ära võimalusi, mida teie Isa teile annab, seda rohkem viivitate oma lõplikku 

sisenemist tõelisse ellu ja pikendate oma viibimist pisarate orus. 

31 Iga hing peab näitama oma arengu edusamme ja vilju iga maise eksistentsi ajal, astudes iga kord 

kindla sammu edasi. 
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32 Olge teadlik, et ainus hea, mis toob kasu enda heaolule, on see, mida tehakse tõelisest armastusest 

ja halastusest teiste vastu, ja seda omakasupüüdmatult. 

33 Kui hing muutub kuulekaks ja pühendub oma Issanda tahtele, siis teeb ta seda seetõttu, et ta 

usaldab Teda. Ta ei pea vastu maapealsest kehast lahkumisele ja tagasipöördumisele väljapoole, sest ta ei 

karda oma kohtumõistmist, ega ka tagasipöördumisele maa peale, kus teda ootavad ohud ja kiusatused, 

sest ta teab, et ta väljub sellest puhastavast sulatusahjust puhtamana. 

34 Seda, kes võidab kiusatused, mis tulevad talle väljastpoolt ja seestpoolt, nimetavad teised 

valgustatuks ja Issanda poolt väljavalituks. Lisaks sellele on tema kõrval vaimolend või valguse ingel, kes 

valvab teda, ja koos töötavad nad, kuni minu tahe on täidetud. 

35 Seepärast ärge muretsege, kui teie silmad ei näe nende ettekuulutuste täitumist selles elus. Ma 

annan teie vaimule võimaluse mitte ainult näha, vaid isegi lõigata vilja, mida ta on külvanud minevikus, 

olgu see siis lühikest või pikka aega tagasi. 

36 On tulemas vaidluste aeg, mil inimesed näitavad oma intelligentsust ja ilukõneoskust, mis viib nad 

uhkeldamisele ja edevusele. Jällegi pannakse minu Sõna Teisest Ajastust arutlusele ja arutletakse ka selle 

erinevate tõlgenduste üle. Tõesti, ma ütlen teile, et sellest keeristormist puhkeb välja valgus, paljud loorid 

rebitakse ja silmakirjalikkus kukutatakse tõega. 

37 Minu jumalik soov on, et inimesed jõuaksid oma ideede ja vaimse kummardamise vormide 

ühendamiseni, sest mul on nende jaoks midagi varuks, kui see juhtub. 

38 Õppige minu õpetusi, tehke need enda omaks ja elage nende järgi, et teil ei oleks midagi karta 

maiste tarkade, teadlaste ja kirjatundjate poolt. 

39 Palvetage, et teie suust voolaks lõpmatu tarkus. 

40 Inimesed, kas te kardate tulla minu juurde ja leida mind kohtunikuna? Tõesti, ma ütlen teile, et 

isegi kohtunikuna olen ma täiuslik, mistõttu te ei pea kartma, et ma ei ole ebaõiglane. 

41 Piisab, kui meenutada teile abielurikkuja naise juhtumit, kelle tema kohtunikud olid juba süüdi 

mõistnud. Ta jäi puutumatuks Kristuse sõnade tõttu, sama, kes räägib praegu teiega. 

42 Ma ei saa teile määrata karistust, mis oleks raskem kui teie üleastumiste raskus. Seepärast ütlen ma 

teile, et teil ei ole midagi karta minu poolt, vaid teie endi poolt. 

43 Ainult mina üksi tean teie üleastumiste raskust, suurust ja tähtsust. Inimestele avaldavad alati 

muljet välimus, sest nad ei suuda vaadata oma ligimese südamesse. Mina seevastu vaatan südamesse ja 

võin teile öelda, et minu juurde on tulnud inimesi, kes on süüdistanud end rasketes üleastumistes ja kes 

olid täis kahetsust, sest nad olid mind solvanud, kuid ma leidsin nad puhtaks. Seevastu teised on tulnud ja 

öelnud, et nad ei ole kunagi kellelegi kurja teinud, kuid ma teadsin, et nad valetavad. Sest kuigi nende 

käed ei ole ennast määrinud oma ligimese verega, on nende ohvrite veri, kelle elu nad olid käskinud ära 

võtta, voolanud nende hingede peale. Nad on need, kes viskavad kivi, varjates oma kätt. Kui ma olen oma 

kuulutuses välja öelnud sõnad "argpüks", "vale" või "reetur", on kogu nende olemus värisenud ja sageli on 

nad eemaldunud minu õppetundidest, sest nad tundsid, et nende peal puhkab pilk, mis seda suunab. 

44 Kuna inimõiglus on ebatäiuslik, on teie vanglad täis ohvreid ja hukkamiskohad on määritud 

süütute verega. Ah, kui palju kurjategijaid näen ma maailmas vabadust ja austust nautimas, ja kui 

paljudele rikutud kurjategijatele olete te püstitanud mälestusmärke nende mälestuse auks! 

45 Kui te näeksite neid olendeid, kui nad siis elavad vaimses maailmas ja valgus tõuseb nende hinges! 

Meeletute ja mõttetute austusavalduste asemel saadaksite neile palve, et lohutada neid nende raskes 

meeleparanduses. 

46 Ma tulen, et rajada inimeste seas rahuriiki, ja kuigi see kutsub mõnedel esile vaid naeratuse, jätkan, 

kuni olen teile tõestanud armastuse ja õigluse võimu - jõud, mida te ei tunne, sest te olete neid väga vähe 

kasutanud. 

47 Ma ei ehita seda kuningriiki mitte rusudele ega laipadele, vaid viljakatele põldudele, mis on 

viljakaks tehtud kogemuste ja valu poolt viljastatud. Sellel õitseb minu seeme, seal näete minu õiglust 

paistmas. 

48 Selle aja inimestel on ülesanne uuendada ja puhastada oma maiseid kehasid, et nad saaksid jätta 

hea pärandi neile, kes tulevad pärast neid; sest mis puutub hingedesse, kes peavad nendel aegadel 

kehastuma, siis ma olen neid juba ette valmistanud ja välja valinud. 
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49 Mõistke oma saatust, inimesed. Mõistke seda Sõna, et te tunneksite oma ülesannet. Ma ei taha, et 

te võtaksite enda peale rohkem, kui teile kuulub, ega teeksite vähem, kui ma teile olen usaldanud, sest siis 

ei ole teie töö püsiv. 

50 Mõned teist ütlevad mulle südames: "Meister, miks te mõnikord süüdistate meid oma sõnas 

inimkonna rahu eest?" Kuid ma ütlen teile, et mitte teie ei päästa inimkonda sel ajal, sest see on üliinimlik 

töö. Kuid sellegipoolest olete te uue eluviisi algus, vaimselt häälestatud inimkonna algus, ja see algus aitab 

igati kaasa rahvaste ja rahvaste päästmisele ja vabastamisele. 

51 Ma pean teile veel kord ütlema, et usu kogukond, mille te minu ilmingute ümber moodustate, ei 

ole kogukond, mille Isa oma armastuses asetab teistest maa kogukondadest kõrgemale. Issand on 

suunanud oma pilgu sellele ainult sellepärast, et Ta on selle moodustanud hingedest, kes on alati olnud 

maailmas, kui uus jumalik ilmutus on alla tulnud. Nad on selle rahva, Iisraeli, prohvetite, sõnumitoojate, 

nägijate ja patriarhide rahva vaimsed lapsed. 

52 Kes võiks mind sel ajal paremini vastu võtta kui nemad, mõista minu ilmutuse uut vormi ja olla 

tunnistajaks minu lubaduste täitumisele? 

53 Ma ütlen teile seda, sest ainult mina võin seda teile avaldada. Sest on kirjutatud, et ainult Talle 

saab avada seitsme pitseriga raamatu. Ma annan teile seda teada, et te mõistaksite vastutust, mille te taas 

kord võtate teiste maailma rahvaste ees, kelle jaoks te peate olema nagu peegel, mis peegeldab Minu 

Seadust. 

54 Selle rahva jaoks on olemas ainult üks Jumal ja nad teavad, et Kristus oli "Sõna", kelle kaudu Isa 

rääkis inimkonnaga. Ei Mooses ega Aabraham, ei Saalomon ega Eelija - nad ei pidanud ühtegi prohvetit 

jumaluseks. Teisalt, kui palju Issanda sõnumitoojaid on teistes rahvastes jumaldatud ja seeläbi unustatud 

või ei tunnustatud tõelist Jumalat! 

55 Kui ma räägin oma "Iisraeli rahvast", "Issanda rahvast", siis pean silmas neid, kes tõid maa peale 

kaasa vaimse missiooni - neid, kes tegid minu Seaduse teatavaks, kes kuulutasid mind, kes olid mulle 

ustavad; neid, kes kuulutasid elava Jumala olemasolu, kes levitasid armastuse seemet ja kes suutsid Pojas 

ära tunda Isa kohalolu ja Sõna. Need on need, kes moodustavad Jumala rahva, see on Iisrael, tugev, ustav, 

tark Iisrael. See on minu sõdurite leegion, kes on seadusele ja tõele truuks jäänud. 

56 Need, kes kiusasid taga minu prohveteid, kes rebisid mu sõnumitoojate südame; need, kes pöörasid 

selja tõelisele Jumalale, et kummardada ebajumalaid; need, kes eitasid mind, pilkasid mind ja nõudsid 

minu verd ja elu, ei kuulunud valitud rahva hulka, isegi kui nad nimetasid end rassi tõttu israeliidideks; 

nad ei kuulunud prohvetite rahva, valgustatud inimeste rühma, ustavate sõdurite hulka. Sest "Iisrael" on 

vaimne nimetus, mida kasutati ebaseaduslikult rassi rõhutamiseks. 

57 Te peaksite ka teadma, et igaüks, kellel on soov kuuluda minu rahva hulka, võib seda saavutada 

oma armastuse, halastuse, innukuse ja seadusekuulekuse abil. 

58 Minu rahvale ei kuulu maailmas ühtegi konkreetset riiki või linna, minu rahvas ei ole mingi rass, 

kuid ta on esindatud kõikides rassides, kõikide inimeste seas. See rahvahulk siin, kes kuuleb minu sõna ja 

võtab vastu uusi ilmutusi, on ainult osa minu rahvast. Teine osa on üle maa laiali, ja teine, suurim osa elab 

vaimses maailmas. 

59 Need on minu inimesed, kes tunnevad mind ja armastavad mind, kes kuuletuvad mulle ja järgivad 

mind. 

60 Sada nelikümmend neli tuhat väljavalitut lähevad rahva ette juhtidena. Mõned on lihaks ja teised 

vaimuks. Neile järgnevad suured leegionid, nii vaimseid olendeid kui ka inimesi, kes püüavad jõuda 

valguse juurde, et end õigustatult "Iisraeli rahva lasteks" nimetada. 

61 Selle rahva lapsed andsid alati tunnistust sellest, et neil on loodusjõudude üle võim. Nende teekond 

läbi maailma jättis endast maha suurepäraste imede jälje, mis hämmastas tolle aja inimesi. Iisrael peaks 

jätkama selle jõu demonstreerimist maailmale, sest see annab tunnistust vaimu ülimuslikkusest mateeria 

üle. 

62 Kui mõni teie kaaslane näitab teile oma salateaduste väge, siis ärge kartke ega imestage, sest ma 

olen teile õpetanud suuremaid imesid. Te ei tohiks ka kedagi halvasti hinnata, sest iga inimrühm on 

otsinud tõde vaimse elu kohta vastavalt oma võimetele ja usule. 
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63 Ma räägin teile kõigest, nii et te saate kõik teada ja miski ei üllata teid. Ma annan teile oma õpetuse 

üksikasjalikult, et te ei satuks teadmiste valdkondadesse, mida te nimetate okeptiliseks, salajaks või 

rumalaks ja mõttetuks mõtisklemiseks. 

64 Spiritualiseerumine on selgus, on lihtsus, on pöördumine armastuse poole ja on võitlus hinge 

täiuslikkuseni jõudmise nimel. 

65 Kui see rahvas murrab välja ja levib inimkonna seas, õpetades sõnade ja tegudega, võitlevad selle 

vastu kirikud, sektid ja teadused. Mõned ründavad üht osa, teised võitlevad teatud ideede vastu. Siis on 

Jumala rahvas juba tugev ning usk ja teadmised küpsed viljad nende südames. 

66 Kes selle rahva lastest on nende seas, kes viivad selle seemne maa piiridele? Te ei tea, aga ma 

avaldan teile nii palju, et te olete selle aja külvi algus. 

67 Jünger Johannes rääkis teie eest palju asju. Tema inspiratsioonid on valgus teie teele, on vastus teie 

küsimustele ja teema teie õppimiseks. Oma ilmutuses nägi ta selle aja vaimset lahingut, mille 

vennatapusõjad on vaid nõrk peegeldus suurest lahingust, mida peetakse vaimses ruumis ja (vaimselt) 

selles maailmas. 

68 Inimene on pime tõe suhtes, mis toimub, ja ta vajab seda ilmutust, et näha maailmas valitseva 

võitluse ja kaose põhjust. Ta vajab ka spiritualiseerimist, et omada relvi oma kaitseks keset lahingut. 

69 Õndsad on need, kes usuvad minu sõna ja valmistuvad, sest nad saavad päästetud. Aga häda neile, 

kes kuulavad mu manitsusi ükskõikselt, sest nad satuvad täiesti abitult keeristormi! 

70 Taevas ja maa läheksid pigem kaduma, kui et minu sõna ei läheks täide. Te näete, et see aeg on 

teile sajandeid tagasi teatavaks tehtud ja see saabus, sest ma olin seda ette kuulutanud. 

71 Te peate palvetama, inimhulgad, sest palve sillutab teed neile, kes hiljem külvajateks hakkavad. 

Teadke, et hetkel, mil te minuga vestlete, laskub minu valgus lõpmatusest armukastena nende peale, kelle 

eest te palvetate. 

72 Mõistke oma missiooni, et igaüks teist saaks Iisraeli, Jumala rahva, vääriliseks lapseks. 

73 Ma valmistan teid ette, et jäljendada neid apostleid, kes järgnesid mulle Teisel ajastul ja kes oma 

eeskujuga näitasid teed, mis oli suunatud alandlikkusele, kuulekusele ja alandlikkusele. Te olete selle hea 

uudise kandjad ja kuulete igal sammul oma südametunnistuse häält, mis ütleb teile, kas te jätate oma 

tegudega hea eeskuju oma teele. Ma olen näidanud teile tohutuid seemnepõldusid, millele minu jumalik 

seeme langeb. Minu hooliv armastus valmistab juba kõike ette ja teeb seda valmis. 

74 Igale vaimule ja kogu lihale olen ma valanud välja oma Vaimu valguse, et kõik te tunneksite mind 

ja näeksite mind, et kogu maailm saaks tunnistada minu tõde. 

75 Inimene on ärganud, treeninud ennast ja arendanud oma mõistust, kuid ta on jätnud uinuma vaimu 

anded, mis on tema täiuslikkuseks hädavajalikud. 

76 Inimene on eksinud, sest tema põhjustatud sõjad on tema halva teaduse viljad, mida ta ei tahtnud 

oma südametunnistuse valguses puhastada. Kui inimese mõistus areneb koos jumaliku valguse poolt 

valgustatud meeltega, näete, kuidas inimesed avastavad ja teevad oma teaduse abil imesid, kui neid 

inspireerib armastus oma ligimese vastu. 

77 Ainult minu hääl saab teid juhtida keset seda mõistete segadust, kus keegi ei tea enam, mis on 

tõde, ega suuda eristada head kurjast või valgust pimedusest. 

78 Teile, kes te mind kuulete, ütlen: teie pärand on sel ajal sama, mis varasematel aegadel, nimelt viia 

minu sõnumi valgus rahvastele. 

79 Minu sõna ei ole teid mitte ainult õpetanud, vaid ka katsumused, millega te olete pidevalt silmitsi 

seisnud, on olnud osa minu jumalikust õppetunnist. Mõnikord olete olnud võimeline neid katsumusi 

mõistma ja kasutama, teinekord olete jäänud tuimaks ja kurdiks Meistri hääle suhtes. 

80 Inimene, kes lahkub teie juurest, et elada vaimses kodus; midagi, mis võetakse teilt maa peal; 

haigus, mis piirab teid voodisse ja puhastab teid valu kaudu - need kõik on katsumused, mis sisenevad 

targalt teie ellu, et aidata teil täita oma saatust, milleks on üksteise armastamine. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 160 
1 Elu vili, magus ja tervislik vili vaimule on see, mida ma annan teile oma Sõnas. Sööge ja tundke, 

et olete kogunenud Issanda laua ümber. Oo kolmanda ajastu prohvetid! Valmistuge selleks, et te saaksite 

näha seda, mis on antud ainult tähistatud inimestele. Kuigi paljud neist, kes moodustavad selle hulga, ei 

tunne Minu kohalolekut oma südames ja meeles, saate teie anda tunnistust oma nägemustest, tunnistust, 

mis on täis valgust ja tõde, nii sisult kui ka vormilt. Tõesti, ma ütlen teile, et iga kord, kui keegi teist 

valmistab end sisemiselt ette, siseneb vaim vaim vaimse elu valgusesse, kus ta küllastub ja innustab end, et 

siis olla võimeline selgitama oma nägemust neile, kes ootavad tema tunnistust. 

2 Kui see rahvas vaimseks muutub ja õpib tundma Minu Kohalolekut, ei vaja ta enam nägijat, kes 

annaks talle tõestust, et Minu ilmutus on olnud tõde. Siis saan ma teile öelda: "Õndsad on need, kes 

usuvad ilma nägemata. 

3 Nägija vastutus on suur ja tõsine, sest sageli sõltub tema sõnast paljude nõrkade südamete usk, kes 

otsivad tõendeid, et uskuda. 

4 Kuulutaja peab arendama suurt intuitsiooni, et ära tunda, kas see, mida ta vaimus näeb, on hea 

ettevalmistuse vili või mitte; kas ta peaks nähtu oma vendadele ja õdedele tunnistama või peaks seda 

varjama. Kuid kui vähesed neist, kes on selle kingituse saanud, on suutnud seda edendada armastuse, 

innukuse ja vaimsusega, mida see nõuab! 

5 Nägemise and on üks kõige raskemaid, mistõttu ütlen teile, et nägija pilk ei saa kunagi tungida 

vaimsesse piirkonda ilma spiritualiseerimiseta. 

6 Spiritualiseerumine tähendab tunnete tõstmist, puhtust elus, usku, armu, halastust, alandlikkust 

Jumala ees ja sügavat austust saadud andide vastu. Kui te suudate saavutada mõne neist voorustest, siis 

hakkate oma vaimse pilguga tungima armastuse ja täiuslikkuse koju. Samamoodi, kui te saavutate 

spirituaalsuse, võite juba maa peal öelda, et te elate vaimses kodus, isegi kui see on ainult teie palve 

hetkedel. Samal ajal saate valguse, mis paljastab teile tulevikus toimuvad sündmused, sest tulevik ei ole 

enam saladus hõljuvale vaimule. 

7 Jah, jüngrid, ainult inimese elus ei tea inimene, mis juhtub tulevikus, mis tuleb homme. Ta ei tea 

oma saatust, ei tea, millise tee ta peab minema ja milline on tema lõpp. 

8 Inimene ei suuda taluda teadmist kõigist katsumustest, mida ta peab oma eksistentsi jooksul 

läbima. Seepärast olen Ma oma halastavas armastuses tema vastu pannud selle saladuse loori tema oleviku 

ja tuleviku vahele ja takistanud seega tema mõistust eksimast, kui ta mõtiskleb või teab kõike seda, mida 

ta peab veel kogema ja läbi kannatama. 

9 Seevastu vaim, mis on varustatud väega ja loodud igavikuks, omab endas võimet teada oma 

tulevikku, annet tunda oma saatust ja jõudu mõista ja (ka) võtta vastu kõik teda ootavad katsumused, sest 

ta teab, et kui ta on läbinud tee, mis on läbitud seadusele alludes, jõuab ta tõotuse maale, vaimu paradiisi, 

mis on kõrgenduse, puhtuse ja täiuslikkuse seisund, mille ta on lõpuks saavutanud. 

10 Võtke mind eeskujuks oma spirituaalseks muutumise jaoks, sest just sellepärast sain ma tol ajal 

inimeseks. Iga minu töö oli inimkonnale püsiv õpetus. Aga kui minu teosed olid inimkonnale õpetuseks, 

siis peate te neid võtma eeskujuks ka iseendale, et te saaksite ennast kõrgemale arendada ja vaimu- ja 

inimvõimete andeid avardada ning jõuda üha lähemale sellele eeskujule, mille ma teile oma elu, oma 

tegude ja sõnadega andsin. 

11 Pidage meeles, et inimesena teadsin alati, milline on Minu saatus selles maailmas, et ma teadsin 

tulevikku ja olin selle tunnistajaks juba lapsepõlvest peale. Jeesuse kaudu rääkisin Ma oma jüngritele 

kõigest sellest, mis juhtub Minu viimasel maa peal viibimise ajal, milline saab olema Minu kirg ja 

ohvriterohke surm. Ma ilmutasin inimkonnale selle vaimset tulevikku, ennustasin selle võitlusi ja 

katsumusi, kuulutasin ette, mis juhtub rahvaste seas alates sellest ajast kuni ajani, mida ma nimetasin oma 

uueks ilmutuseks, mida te nimetate "Teiseks tulemiseks". 

12 Jeesuse ihu vaimustamine võimaldas tal teada oma saatust, sest minu Vaim näitas seda talle, ja just 

see vaimustamine andis talle jõudu võtta vastu Isa tahet absoluutse armastuse ja alandlikkusega. 

13 Te ei saa jõuda oma Meistri vaimsuse tasemele, et teada, mida teie saatus teile pakub, mida tulevik 

teile pakub; kuid teie sisemise tõusu kaudu lasen ma teil tajuda mõne sündmuse lähedust. 
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14 Selle eelaimuse, selle vaimse tulevikunägemuse, selle teadmise oma saatusest saavutate te ainult 

niivõrd, kuivõrd teie kehast ja vaimust koosnev olemus areneb järk-järgult kõrgemale vaimustumise teel, 

mis, kordan, on usk, siirus, eluarmastus, armastus ja valmisolek aidata oma ligimest, alandlikkus ja 

armastus oma Issanda vastu. 

15 Selleks, et aidata teil oma olemust puhastada, edastan ma teile oma mõtteid, mida te sõnaks 

saanud, võtate vastu minu häälekandjate mõistuse kaudu ja mis näitavad teile teed valguse poole. Ma 

õnnistan seda, kes usub sellesse tõde, nagu ma õnnistan ka seda, kes kahtleb, sest te kõik olete Minu 

jüngrid, Minu väga armastatud lapsed. 

16 Minu õpetused selle kuulutuse kaudu jätavad inimeste seas vaimustumise tee, mis tuletab Minu 

jüngritele meelde, et Ma olen olnud nendega uuel viisil, et täita oma lubadust. 

17 See on uus päev, mida tähelendlased on oma trilleriga tervitanud, et teatada inimkonnale 

Kolmanda Aja saabumisest. 

18 Minu uus ilmutus oli välja kuulutatud nii, et see langes kokku vaimu ülespoole püüdlemise ja 

kehakesta materialiseerumise vahelise võitluse ajaga, tõe ja vale vahelise sõja ajaga, hea ja kurja, valguse 

ja varju vahelise lahingu ajaga. 

19 Mõelge neile teie kaaslastele, kes nimetavad end võimsaks. Nad tahavad võita tapmist, nad 

tahavad ehitada oma uue impeeriumi varemetele, varemetele ja laipadele. 

20 Teile ütlen, et on aeg külvata valguse ja rahu seemned põldudele, mille te olete oma armastusega 

viljakaks teinud. 

21 Ma otsin inimese südant, et päästa teda tema viletsusest ja vabastada teda tema segadusest. Sest ma 

võidan, andes teile igavese elu, et lõpuks valitseda elavate üle. 

22 Minu vaimsed väed on keset lahingut oma vendade ja õdede päästmise eest maa peal, ja tõesti, ma 

ütlen teile, nad ei tule tagasi lööduna, vaid vastupidi, nad laulavad oma saabumisel võidulaulu. 

23 Ma tulen teid lunastama mõtete väe kaudu, ilma et minu Sõna peaks muutuma uueks inimeseks, et 

elada teie keskel. Mis on imelikku selles, et minu Vaim teeb end teiega läbi mõtete teatavaks? Mis on 

kummaline selles, et karjane otsib oma kadunud lambaid? 

24 Tõesti, ma ütlen teile, et ma armastasin teid juba enne teie olemasolu, ja teades teie saatust, olin ma 

juba mõelnud teie päästmise peale. Seepärast oli Minu tahe elada inimesena koos inimestega, sest Oma 

armastusega tahtsin näidata teile teed valguse poole, mis viib teid ühel päeval elama igavikku, Minu Isa 

majja. 

25 Ma ilmutasin oma jumalikku väge maa peal Jeesuse kaudu: Ma äratasin üles Laatsaruse, Ma 

pöördusin ümber Magdaleena, Ma taastasin nägemise füüsiliselt ja vaimselt pimedatele, Ma sisendasin 

südametesse usku ja lootust, Ma avasin uue tee seisma jäänud hingedele; ja lõpuks, Ma kastsin maa Oma 

Verega ja andsin teile oma ihu tõestuseks, et Ma olen olnud teie seas armastusest, et anda ennast täielikult 

neile, keda Ma väga armastan. 

26 Täna, nagu ka siis, annan Ma end inimkonnale Vaimus, et teid päästa, tehes teid kasulikuks, sest 

seemne, mille Ma olen andnud teile külvamiseks, on kasulikkuse seeme, mis paneb teid enam mitte olema 

vaimselt viljatu ja elu parasiit. 

27 Kas te ikka veel kõhklete tööle minema? Jah, mu lapsed, kuid see, mis teie jaoks on aastad ja 

sajandid, on minu jaoks vaid hetked. Ma kasutan aega, et armastuse vili küpseks mõtetes, südametes ja 

hingedes. 

28 See on aeg, mil jumalik valgus hakkab täielikult särama minu järgijatele, kes ilmutavad Vaimu 

andeid ja tõestavad, et nad ei vaja maiseid hüvesid ega maiseid teadusi, et teha head ja teha imesid. Nad 

tervendavad minu nimel, taastavad lootusetult haigeid, muudavad vee palsamiks ja äratavad surnud üles 

nende voodist. Nende palvetel on vägi tormide rahustamiseks, loodusjõudude rahustamiseks ning katkude 

ja kurjade mõjude vastu võitlemiseks. 

29 Mu uute jüngrite sõna, palve ja autoriteedi kaudu vabastatakse riivatud oma kinnisideedest, nende 

tagakiusajatest ja rõhujatest. 

30 Aga tõesti, ma ütlen teile, kui ma näen oma rahvast valmis olevat, annan ma neile teada, millisel 

tunnil nad peavad minema valguse ja pimeduse vahelisse lahingusse. Ja kui te kohtate tagasilükkamist, siis 

pidage rahulikult meeles, et see ei ole esimene kord, kui inimene Minu seemet tagasi lükkab. Inimene on 
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juba ammustest aegadest saadik "puust" oksi ära lõiganud, et neid oma äranägemise järgi ümber istutada, 

nii et hiljem ei teadnud ta enam nende päritolu. Aga ma tahan, et te teaksite, et sisuliselt olen mina see puu 

- oma töös, mida inimene ei tohi mingil moel mõjutada, vaid millest ta peab ainult kasu saama ja mille 

seemet ta peab levitama. 

31 Hea ja kurja võitlus ei toimu ainult teie maailmas, vaid te võite sellega kokku puutuda ka vaimses 

maailmas, kus toimuvad suured lahingud, mille mõju jõuab teieni ja kajastub sõdades. Ärge lubage, et 

vaimset maailma, mis on teid seni kaitsnud, asendavad väheste teadmistega olendid. Jälgige oma samme ja 

kutsuge pidevalt rahu sellele maailmale, kus te elate. 

32 Palvetage ja töötage. Vaimustage end, et saaksite olla võitjad kõigis katsumustes. Tuletage meelde 

õpetuse näiteid, mida teile on andnud see rahvas nimega Iisrael, kes oma Issanda kutsel läksid teele. Nad 

viidi kõrbesse, et õppida suurt õppetundi. Seal õppisid nad seadust, õppisid suhtlema oma Isaga ja äratasid 

oma vaimseid andeid. Ta õppis järgima jumalikke käske, seadust järgima ja elama koos, harmoonias ja 

vendluses. 

33 See kuulekus päästis ta ohtlikest olukordadest ja varitsustest. Tema ühtsus tegi ta tugevaks oma 

vastaste vastu. Tema korraldus tegi kõrbe läbimise talutavaks ja sageli ka rõõmsaks. Tema visadus ja usk 

panid ta saavutama võidu ja kogema jumaliku tõotuse täitumist. Kui tänased inimesed vaatavad selle rahva 

ajalugu, imestavad nad selle rahva nii suure usu üle ja on üllatunud paljude imede üle, mida Issand nende 

teel tegi. - Kui ma kuulen, kuidas teie rindadest väljuvad ohkamised selle usu ja vaimsuse nägemise peale, 

siis ütlen teile, et nende imede tagasipöördumine on täielikult inimesest sõltuv. Kui ma näen, et nad on 

valmis, siis ilmutan end neile. 

34 Nüüd on kõigi nende ülesanne, kes on juba varustatud ja ärganud, kuulutada maailma vabanemist. 

Pidage meeles, et Eelija, selle aja tõotatu, valmistab praegu kõike ette, et vabastada materialismi poolt 

orjastatud maa rahvad vaarao võimu alt, nagu Mooses tegi kunagi Egiptuses Iisraeli suguharudega. 

35 Ütle oma kaaslastele, et Eelija on juba teinud ennast teatavaks inimmeele kaudu, et tema kohalolek 

on olnud vaimus ja et ta jätkab kõigi rahvaste tee valgustamist, et nad saaksid edasi liikuda. 

36 Teie Karjase ülesanne on viia kõik olendid tagasi oma tõelisele teele, olgu see siis vaimne, 

moraalne või materiaalne valdkond. Seepärast ütlen ma teile, et rahvad, kes võtavad vastu oma Issanda 

kutse Eelija kaudu, saavad õnnistatud, sest neid ühendab õigluse ja armastuse seadus, mis toob neile rahu 

kui mõistmise ja vendluse vilja. Nii ühendatuna viiakse nad lahinguväljale, kus nad võitlevad 

korruptsiooni, materialismi ja vale vastu. Selles võitluses kogevad selle aja inimesed uusi imesid ja 

mõistavad elu vaimset tähendust - seda, mis räägib surematusest ja rahust. Nad lõpetavad üksteise tapmise, 

sest nad mõistavad, et nad peavad ainult hävitama oma teadmatuse, isekuse ja rikutud kired, millest nende 

kukkumised ja raskused on tekkinud - nii materiaalsed kui ka vaimsed. 

37 Kust tulevad ebajumalateenistus ja religioosne fanatism, kui mitte teadmatusest seadustest, mis 

reguleerivad vaimu? Mis on sõdade põhjus, mis külvavad rahvaste vahel segadust ja hävitavad inimesi, kui 

mitte liigne ahnus või ohjeldamatu vihkamine? 

38 Mõistke seega, et lõplik lahing ei ole mitte inimeste võitlus oma vendade vastu, vaid hea võitlus 

kurja vastu. Ma panen oma mõõga inimese paremasse kätte, et ta saaks ennast võita ja jõuda tõotatud maa 

väravatesse. Kuid ärge oodake, et see on kindel isamaa, mille te saate päranduseks, sest selle uue tõotatud 

maa avastate te oma vaimu sügavas rahus. Te saate kogeda, kuidas teie varem ebakindel, vaenulik ja 

õnnetu maailm muutub rikkalikult rikkaks ja armastavaks maaks. Teil saab olema eksistents, kus on 

vaimsus, õiglus ja armastus. See toob inimestele edu, sest neid toidavad tõelised teadmised. Inimeste elu 

muutub kõrgemaks ja kui minu vaim avaldub tulevaste küpsete inimeste seas, siis saabub ilmutuste aeg 

kõigil aladel ja te näete täitumas märke ja imesid, mida eelmised põlvkonnad on teile prohvetlikult 

kuulutanud. 

39 Siis, kui maailm saavutab oma uuendatud vabanemise ja siseneb sellesse õiglasesse ja heasse ellu, 

mida juhib Eelija valgus, on teil siin maa peal peegeldus vaimsest elust, mis ootab teid väljaspool seda elu, 

et siis igavesti nautida oma Isa rahu ja valgust. - Aga kui te imestate, kuidas kõik rahvad ühinevad üheks 

rahvaks, nagu need hõimud, mis moodustasid Iisraeli rahva, siis ma ütlen teile: ärge muretsege, sest kui 

kõik rahvad on viidud "kõrbesse", seovad visiidid nad kokku, ja kui see juhtub, langeb taevast uus manna 

kõigi abivajajate südamete peale. 
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40 Rõõmustage minu ees, armsad inimesed, tehke oma südames pidu, hüüdke rõõmust, sest viimaks 

olete näinud, et Issanda päev on tulnud. Te kartsite selle päeva saabumist, sest te mõtlesite ikka veel nagu 

vanad ja arvasite, et teie Isa süda on kättemaksuhimuline, et ta kannab pahameelt saadud solvangute pärast 

ja et ta hoiab seetõttu sirpi, piitsat ja kannatuste karikat valmis, et kätte maksta neile, kes on teda nii palju 

ja nii palju kordi solvanud. Kuid teie üllatus on olnud suur, kui te olete avastanud, et Jumala Vaimus ei saa 

olla ei viha, viha ega jälestus, ja kuigi maailm nutab ja kurdab nagu kunagi varem, ei ole põhjus selles, et 

Isa on andnud talle selle vilja süüa ja selle karika juua, vaid et see on saak, mida inimkond oma tegude 

tõttu vähehaaval lõikab. 

41 On tõsi, et kõik õnnetu sündmused, mis on sel ajal vallandunud, on teile eelnevalt teatavaks tehtud. 

Aga ärge arvake, et kuna need on teile teatavaks tehtud, et teie Issand saadab need teile karistuseks. 

Vastupidi, ma olen teid alati hoiatanud kurja ja kiusatuste eest ning aidanud teid taastada teie 

kukkumistest. Peale selle olen andnud teile kõik vajalikud vahendid, et te saaksite end päästa. Kuid te 

peate ka mõistma, et te olete alati olnud Minu üleskutsetele kurdid ja ebausklikud. 

42 Isegi täna ütlen ma teile: Kasutage minu tööd, nagu oleks see laegas, ja sisenege sellesse, et te 

oleksite kaitstud lähenevate tormide eest. Kuid te saate kogeda, et paljud ei taha uskuda minu hoiatust ja ei 

valmistu selleks. Aga siis, kui kohtuprotsess tuleb ja neid piitsutab, on esimene asi, mida nad ütlevad, et 

ma olen neile kättemaksu võtnud ja neid karistanud. 

43 Kuulge minu sõna, inimesed, ja nautige selle headust. Avage oma südamed ja te tunnete oma Isa 

külaskäiku. Tunnistage vaimus minu ees ja te tunnete rahu, mida te ei soovi enam kunagi kaotada. 

44 Kuidas sa võisid mind oodata, sest sa olid täis vägivalda ja minu tulek tekitas sulle lõpmatu rõõmu 

asemel hirmu? Ma ütlen teile veel kord, et teil ei ole minust midagi karta, kuid teie endi kaudu võib teid 

tabada igasugune kurjus. Karta siis karistus, mida sa võid oma üleastumiste tõttu kanda. 

45 Ma olen tõepoolest järeleandmatult valvsalt, kuid õiglane, siiras ja korrumpeerumatu. Kuna te 

tulite minust puhtana välja, siis pean õigeks, et te peate samasuguses seisundis tagasi tulema. Ma olen teile 

õpetanud, et plekilised ei jõua minuni. See peab kõigepealt puhastuma, ja see ongi see, mis praegu 

maailmas toimub. 

46 Jeesuses nägi maailm oma inimeseks saanud Jumalat. Inimesed said temalt ainult armastuse 

õppetunde, lõpmatu tarkuse õpetusi, tõendeid täiuslikust õiglusest, kuid mitte kunagi mitte ühtegi sõna 

vägivallast, tegu või märki pahameelest. Kui palju, vastupidi, teda solvati ja mõnitati. Tema käes oli võim 

ja kogu võim, mida kogu maailmal ei ole, kuid oli vaja, et maailm tunneks oma Isa tema tõelist olemust, 

õiglust ja halastust. 

47 Maailm nägi Jeesuses Isa, kes annab oma laste eest kõik, nõudmata midagi enda eest vastutasuks - 

Isa, kes andestab kõige raskemad solvangud lõpmatu armastusega, ilma et ta kunagi kättemaksu võtaks, ja 

Isa, kes selle asemel, et võtta oma laste elu, kes teda solvavad, annab neile andeks ja näitab neile oma 

verega teed nende vaimulikuks lunastuseks. 

48 Kuidas oleks võimalik, et sel ajal, kui Ma ilmutan ennast inimestele vaimus, kustutaksin nende 

südamest ettekujutuse armastavast ja õiglasest Isast, mille nad oma maapealse elu jooksul minust endale 

lõid? 

49 Te peate end ette valmistama, sest ma toon õiguse kõigile. Valmistuge, sest see majesteetlikkus, 

millega ma ennast sean, ei tekita teie südames hirmu, vaid on rõõmuks ja rõõmu põhjuseks. 

50 Valvake ja palvetage, et te oleksite minu kõrval lahingus, mis läheneb. 

51 Vaata, kuidas minu valgus murrab sinu maailma udu. On tõsi, et ma võitlen inimeste vastu, kuid 

ainult selleks, et hävitada kogu kurjus, mis elab nende südames. Ma panen oma armastuse valguse ja jõu 

nendesse, kes mind ustavalt järgivad, ja nad ütlevad siis: "Otsime draakonit, kes meid varitseb, metsalist, 

kes paneb meid pattu tegema ja Issandat solvama." Nad otsivad seda meredel, kõrbes, mägedes, metsades 

ja nähtamatutes paikades, kuid ei leia seda, sest see elab inimese südames. Ainult see on seda sünnitanud 

ja seal on ta kasvanud, kuni on domineerinud kogu maad. 

52 Kui minu valguse mõõga vilkumine raputab iga inimese südant, muutub kurjusest lähtuv vägivald 

üha nõrgemaks ja nõrgemaks, kuni see hääbub. Siis ütled sa: "Issand, sinu halastuse jumaliku väega olen 

ma võitnud draakoni, mida ma arvasin, et see varitses nähtamatust, mõtlemata, et ma kandsin seda oma 

südames." 
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53 Kui tarkus paistab kõigis inimestes, kes julgeb siis jälle head kurjaks muuta? Kes siis loobub 

igavesest kaduvale? Tõesti, ma ütlen teile: Keegi, sest kõik te olete tugevas jumalikus tarkuses. 

54 Patt on ainult teadmatuse ja nõrkuse tulemus. 

55 Seepärast kutsun teid osalema minu jumalikus õpetuses, et te saaksite tõelisteks valguse lasteks. 

56 Inimkonna ees on avanenud uus ajastu. Samal ajal kui maailm magab, teadmatuses valgusest, mis 

teda valgustab, toimub vaimse maailma rõõm ja pidu. Iga vaimu ja kogu liha peale on minu Vaim sel ajal 

välja valatud. 

57 Hajutatult elab Aabrahami uus seeme ja see tuleb taas ühendada, et anda talle minu uus vaimne 

õpetus. Sõjad, häving, kaos ja surm ei ole olnud piisavad, et panna inimkond mõistma, et minu õiglus on 

tulnud alla, et kutsuda neid minu seaduse teele. Minu saadetud sõnumitoojad magavad ja otsivad maailmas 

ainult mugavusi, heaolu ja maiseid hüvesid; nad on varjanud vaimse igaviku ideaali. Südametunnistuse 

hääl on neile rääkinud, kuid selle hüüe on haihtunud mõistuse ja inimsüdame materialismis. Ma olen 

lasknud kogu valu, kibeduse, viha ja halastamatuse ülevoolu voolata, kuid samal ajal olen tuletanud 

inimestele meelde minu armastuse ja õigluse seadust ja pannud nad mõistma, et minu tulek oli ette nähtud 

just selliseks ajaks. 

58 Ma valisin oma ilmutuseks ühe tähtsusetu nurga maa peal. Sel ajal valiti minu kuulutuse 

vahendajateks lihtsad mehed ja naised, kellel oli õnn olla esimesed, kes kuulsid minu jumalikke sõnu sel 

kolmandal korral. Selle sõna vaimse tähenduse ja minu laste seas tehtud imede tõttu muutus see esimene 

inimrühm paratamatult rahvahulgaks ja hiljem suureks kogukonnaks. 

59 Minu Sõna on võidelnud, et vabastada need südamed materiaalsetest ahelatest, isekusest ja 

silmakirjalikkusest, samuti vabastada nad pahedest ja teadmatusest. See on ainus rist, mille ma olen nende 

õlgadele pannud; kuid need on alles esimesed sammud. Ma ütlesin sellele rahvale, et tuleb päev, mil nad 

teevad oma pilguga, sõnaga või mõtetega hämmastavaid tegusid. Millal need sündmused toimuvad? - Kui 

teie seas valitseb spiritualiseerumine. 

60 Suure hulga inimeste ühised mõtted suudavad halvad mõjud maha suruda ja ebajumalad oma 

pjedestaalilt maha lükata. 

61 Täna värisete te ikka veel sõja mõju all ja loodusjõudude raevu ees ning kardate inimeste 

kohtuotsust. Selle põhjuseks on see, et te tunnete end väiksena ja võimetuna, sest teie vaimsed anded ei ole 

piisavalt arenenud. 

62 Õnnelik on see, kes valmistab end ette, sest ta on selles lahingus vapper sõdur, kes väljub lõpuks 

võitjana. Mis te arvate, millised on need jõud, mis üksteise vastu võitlevad? Teie vastate mulle inimlike 

spekulatsioonidega, kuid mina ütlen teile, et otsustavas lahingus seisavad vastamisi hea ja kurja jõud. 

Milline neist jõududest teie arvates võidab? Sa ütled mulle: "Kahtlemata on hea vägi, Meister." Ja 

tõepoolest, kui te üksteist armastate, siis võidab hea teie sees kurja. 

63 Kunagi näitasin teile, kuidas ületada maailma ja surma kiusatused, et armastus ja tõde võidukalt 

välja tuleksid. Nüüd tahan, et te järgiksite Mind, et ajate oma südamest välja kirgi, nii et teie sees saaks 

Jumaliku Vaimu rahu siseneda ja te saaksite kutsuda Mind oma pühakotta teie sees. Aga siis, kui olete 

kurjuse võitnud, siis olete üllatunud, sest mõistate, et te ise lõite kiusatuse oma kirgede, kalduvuste, 

nõrkuste ja pattude kaudu, ja kui te selle võitsite, siis tapsite selle domineeriva mõju enda sees. 

64 Teenige teened, et saavutada rahu, inimesed, kuid ärge paluge minult seda rahu, ilma et te oleksite 

kõigepealt selle välja teeninud. Aeg on edasi arenenud, teie vaim on kasvanud ja nüüd peab ta omandama 

kõik, mida ta ihaldab ja vajab. Tema lapsepõlv, see aeg, mil isa pidi oma väikestele lastele kõike andma, 

on möödas. 

65 Ma tõestan inimkonnale, et tema probleeme ei saa lahendada vägivalla abil ja seni, kuni ta kasutab 

hävitavaid ja mõrvarlikke relvi, ei suuda ta luua rahu inimeste vahel, ükskõik kui hirmsad ja hirmsad need 

relvad ka ei tunduks. Vastupidi, selle tagajärjel tekitavad nad ainult suuremat vihkamist ja suuremat 

kättemaksuhimu. Ainult südametunnistus, mõistus ja heategevuse tunded saavad olla aluseks, millel 

rahuaeg toetub. Kuid selleks, et see valgus saaks inimestes särada, peavad nad kõigepealt kannatuste 

kruusi viimse tilgani tühjendama. 

66 Jüngrid, ärge muretsege, kui te kuulete kuulujutte sõjast, kui te näete nälga ja viletsust ning kõige 

kummalisemate katkude ilmumist. 
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67 Teie südame põhjas on teil kindlus, et inimkond joob kannatuste karika põhja, kui need visiidid 

tulevad. Te ei tohiks sel tunnil jääda tegevusetuks ega ükskõikseks; vastupidi, te peaksite siis pühenduma 

oma ülesandele tuua valgust segaduses olevate inimeste meeltesse ja tervendavat palsamit haigetele. 

68 Vaata ja palveta, inimesed, et selle kurja jõu mõjud, milles inimlikud kired elavnevad ja segaduses 

olevad vaimud teevad oma pahandust, ei ähmastaks valgust, mille ma olen andnud teie mõistusele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 161 
1 Ma olen inimsüdame lahutamatu sõber. Ma olen teid igal ajal kõigil teedel saatnud. Kui olete 

pöördunud minu poole kui nõustaja poole, olete saanud tervendavat ja armastavat nõu. Kui te olete 

pöördunud minu poole abi saamiseks, siis olete leidnud minust arsti, kes tugevdab teie vaimu. Õnnelikel 

päevadel olen jaganud teie rõõmu ja naeratanud süütult teie tervislikele rõõmudele, millega te oma eluteel 

kokku puutute. Pöörduge minu poole austusega, kui olete sõltuvuses pahedest, teades, et te kahjustate oma 

hinge ja põhjustate oma kehas degeneratsiooni. Ärge otsige mind keerulise või kunstliku elu varjus või 

materialismis. Otsige mind valguses ja kasutage oma võimeid enda ja kaasinimeste hüvanguks. Ma 

muudan teid tagasi täiuslikkusesse, mis oli alguses teie oma. Ma tahan, et te seda õpetust, mida ma nii 

sageli olen kordanud, oma vaimule sisse suruksite, sest varsti ei ole Minu Sõna enam kuulda häälekandjate 

kaudu. Ma ei taha, et need, kes on saanud minu õpetuse, lahkuksid minust pärast seda aega. Olge valmis 

dialoogiks vaimult vaimule ja õppige intuitsiooni kaudu vastu võtma minu juhiseid ja ettekuulutusi. Kuula 

oma südametunnistuse sügavuses minu häält, mis sind juhatab. 

2 Vaim on oma tahtevabaduse tõttu meister oma tee valimisel, ja minu tahtmine oli, et ta kasutaks 

oma mõistust ja tahtejõudu, et ta tõestaks oma armastust ja tunnustust minu vastu. Seadus on vaimule sisse 

kirjutatud, kuid liha on nõrk. Olen valmistanud vaimu ja mateeria üheks tervikuks, mis on võimeline 

täitma suurt saatust, mis sisaldab tarkust ja täiuslikkust. 

3 Aegade algusest peale oli hinge püüdlustele kaks võimalikku teed, samuti kaks nende esindajat: 

Aabel ja Kain. Aabel on esimene näide kuulekusest ja Kain on esimene, kes toidab oma südant kurjusega 

ja maailma ahvatlustega. 

4 Minu valgus valgustab kõike loodut, ja igaüks, kes tahab saada päästetud, kuuletub Seadusele ja 

võidab oma väärikuse. Mina kui Isa kannatan selle pärast, kes on langenud kiusatusse ja eksinud; aga teie 

kõik tulete Minu juurde. Vaimu ärkamise aeg on saabunud ja ma olen kutsunud inimkonda. Ma tahan, et te 

jõuaksite õnnistatud linna, mis on teile tõotatud juba aegade algusest peale. 

5 Ma näitan teile oma teed ja kutsun teid seda armastusest järgima. Ma ei sunni teid, te ei ole minu 

orjad. Te kõik kannate minu valgust endas ja võite valida tee, mis teile meeldib. Ma olen näinud, et 

maailm on teid väsitanud ja et te valmistate end ette, et minna samm-sammult Taevariigi poole. Palvetage 

inimeste eest selles eluetapis, kus te olete, ja saatke neile oma mõtetega valguskiiri. Kõike, mida te minu 

nimel teete, ma õnnistan. 

6 Kes näitas inimesele liha saladusi? Liha ise. Kes paljastas teaduse saladused? Mõistus. Aga ma 

ütlen teile, et Jumala olemasolu saab talle ilmutada ainult vaim. 

7 Kaunis paradiisi tähendamissõna hea ja kurja tundmise puust anti esimesele inspiratsiooniga. See 

oli sügav sõnum kõigi aegade ja ajastute inimestele. Kuid mõned ei mõistnud selle õpetuse tõelist 

tähendust ja teised võltsisid seda. 

8 Sellest arusaamatusest tekkis vaidlus, mis lõhestas neid, kes uurisid jumalikke ilmutusi, ja neid, 

kes süvenesid loodusesse. Nii puhkes võitlus nende vahel, kes otsivad mind vaimuga, ja nende vahel, kes 

ootavad kõike materiaalselt. 

9 Kui rumalad olid need, kes pidasid teadust Jumala silmis taunitavaks! Ma ei ole kunagi kuulutanud 

end selle vastandajaks, sest ma olen kogu teaduse algus ja lõpp. Aga need, kes tegid oma teadusest õiguse, 

olid materialistid. Selleks, et oma teadusele austust avaldada, unustasid nad Jumala, selle, kes lõi kõik oma 

jumaliku tarkusega. 

10 Milline oli selle tähenduse tegelik tähendus, mille ma esimesena tõin? Selle tähendust selgitas 

jumalik hääl, mis andis end esimesena inimesele tunda tema südametunnistuse kaudu, et hoiatada teda 

katsumuste eest, mida elu talle pakub. See oli isalik hääl, mis ütles lapsele kogu armastuses: "Valmistage 

end ette, valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Võtke ettevaatust! Ärgake oma meeli ja võimeid, 

et te läbiksite katsumuse, mille ma olen teile pannud vaimu ja liha kokkupõrkes, kus igavikulised 

väärtused võidavad rikneva keha viletsuse üle. Vaadake kõike, mis teid ümbritseb, kuid kõndige 

ettevaatlikult, et te ei komistaks. Keha, mida te omate ja mille kaudu te tajute kõiki neid loodu imesid ja 

hiilgust, on nõrk olend, mida te peate juhtima vaimu kaudu. Ärge lubage tal oma maiseid soove ja 

kalduvusi teile peale suruda. Õpeta teda kasutama ainult seda, mida ta vajab minu seaduse järgimiseks. 
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11 Kes saab teid igas teie etapis nõustada? Teadvus, see jumalik valgus, mille ma jätsin teie sisse, et 

see oleks teie lamp ja teejuht elu teekonnal. Ja kuidas te saate selle hääle ja kutse suhtes tähelepanelikuks 

saada? Palve kaudu, mis on viis, kuidas saada ühendust oma Isaga. Kui te valmistate end sel viisil ette, 

saab teie eksistents maa peal olema igavene Eeden! 

12 Kuid ma ütlen teile, et minu poolt inimesele antud inspiratsioonile ei kuulda võetud ja nii ilmus 

tema ellu valu. 

13 Paljud teevad tänapäeval nalja nende inspiratsioonide üle, mida inimesed said vaimse kohta. Kuid 

sel ajal, mis on valguse aeg, mõistab inimkond minevikus ilmutatud õpetusi. Kuid selleks, et nii kaugele 

jõuda, peab ta veel palju vilju maitsma selle teaduspuu saagist, mida ta on kasvatanud. 

14 Jah, kui inimesed oleksid esimesest hetkest peale, mil nad said teada head ja kurja, hooldanud 

teaduse puud tõelise armastusega, siis ma ütlen teile, et viljad, mida nad oleksid saanud, oleksid olnud 

hoopis teistsugused. Vaadake, kui palju head on teinud inimkonnale kõik need, kes on neid vilju üllaste 

kavatsustega kasutanud. 

15 Kui palju aega on inimesed vajanud, et veenda end oma eksimustes, ja kui palju aega on veel vaja, 

et heastada kurja, mida nad on külvanud. Kuid ma aitan neid kõiges, mida nad vajavad, et nad saaksid oma 

vaimu tagasi oma algsesse puhtusesse. 

16 Ma võtan teie vaimu vastu siis, kui viimane inimpõlvkond on elanud selles maailmas nagu 

pühakojas, kui ta on teinud oma eksistentsist tõelise paradiisi, mis on saavutatud tema elu spirituaalsemaks 

muutmise kaudu. 

17 See viitab teiste aegade inimestele; kuid teil on hea mõelda nende õpetuste üle, et te sillutaksite 

teed neile, kes tulevad pärast teid, ja nemad oma järeltulijatele, kuni saabub aeg, millele ma selles 

õppetunnis viitasin. 

18 Minu Vaim saadab oma valgust ja valgustab teed, mida mööda teie vaim peab minu juurde tulema 

ja kuhu on graveeritud Jeesuse jälg. Igaüks, kes minu teel edasi liigub, tunneb, et ta saab tagasi oma 

kaotatud pärandi, nagu ka see, kes sellest eemaldub, tunneb, et ta on pärandist ilma jäetud. 

19 On kohtu aeg, kuid sellest hoolimata ei ole minu soov, et inimesed alluksid minu seadusele minu 

õigluse kartuses, vaid et nad alluksid minu jumalikku armastust. 

20 Te olete minu lõpmatu halastuse looming ja ma viin teid täiuslikkuseni. Sajandid ja terved ajastud 

lähevad üle sinu vaimu, ja minu tisler ei lakka seda silumast. Ükski jumalik töö ei saa jääda lõpetamata. 

21 Inimene on oma tahtevabadust kasutades oma arenguteed painutanud, kuni ta on unustanud, kellest 

ta on välja tulnud; ja ta on jõudnud selleni, et voorus, armastus, headus, rahu, vendlus tunduvad tema 

olemusele võõrad, ning ta peab isekust, pahed ja pattu millekski täiesti loomulikuks ja lubatavaks. 

22 Uus Soodoma on üle kogu maa ja vaja on uut puhastust. Hea seeme päästetakse ja sellest 

moodustub uus inimkond. Viljakatele põldudele, mida kastetakse meeleparanduse pisaratega, langeb minu 

seeme, mis idaneb tulevaste põlvkondade südames, kes pakuvad oma Issandale kõrgemat jumalateenistuse 

vormi. 

23 Meister küsib teilt: Kas teie vaim on valmistunud võtma dialoogi vaimult vaimule, kui minu sõna 

on lõppenud? 

24 Teie lapsed ei kuule mind enam nende häälekandjate intellekti kaudu, kuid te valmistate neile tee 

ette, siis astuvad nad sammu edasi vaimustumisel. 

25 Valgus, mis valgustab seda aega, on kuuenda pitseri valgus. Vaadake lampi, mis nagu 

ammendamatu usu valgusallikas valgustab kõiki, nii elavaid kui ka surnuid. 

26 Teadlane saab sellest valgusest inspiratsiooni, filosoof kasutab seda ja igaüks, kes tahab 

saladustesse tungida. 

27 Aga mis on need seitse pitserit? Mis on kuues pitser? Kas te suudate kindlalt vastata sellele 

küsimusele, mida Meister teile esitab, ja kas te suudaksite seda täpselt vastata teoloogile ja inimkonnale, 

kui nad küsiksid teilt samamoodi? 

28 Lühike on aeg, mil te olete veel nagu väikesed lapsed. Sest pärast seda saavad teist jüngrid ja 

lõpuks meistrid, kes kannavad minu tõe seemet inimkonna teedele. 

29 Sel päeval avan ma oma varakambri, tõmban loori ära ja avaldan teile saladuse, et te saaksite 

inimeste seas tugevaks, et te saaksite meistriteks. 



U 161 

113 

30 Ma eeldasin, et oma õpinguid süvendades avastate lõpuks selle saladuse sisu, kuid seni ei ole te 

minu töö uurimiseks erilisi jõupingutusi teinud. 

31 Selles ei ole te käitunud nagu teadlased, kes pühendavad oma elu õppimisele. Ma ei ütle teile, et te 

peaksite saama teadlasteks, sest minu õpetuse tarkus on kõrgemal kõigist teadustest. Ma ütlen teile vaid: 

jäljendage neid nende visaduses. Nad hooldavad teaduse puud, mille vilja ma teile (kõigile) andsin, kui ma 

andsin teile vaimse elu puu, et te hooldaksite seda ja naudiksite selle vilju, et toidaksite oma vaimu. 

32 Palvetage, et ma leiaksin teid valmis ja vääriliseks, sest Minu Sõna kirjutatakse üles tulevastele 

põlvedele, ja te peate oma töödega sellest tunnistust andma. 

33 See on Talle, kes teiega räägib, kes avaldab teile need õpetused ja dešifreerib need saladused, sest 

siiani on ainult tema olnud väärt, et avada pitsatid. Kuid Tammsaamatu Karjase ohver teeb teid kõiki selle 

valguse vääriliseks, ja õigel ajal jõuab see teadmine kõikidesse maailma otstesse. 

34 Ma räägin teile ka kui Looja, sest Isa on Pojas, nagu ka Poeg on Isas ja Pühas Vaimus. 

35 Jüngrid, minust on tulnud välja olendite kolm loomust: jumalik, vaimne ja materiaalne. Kõigi 

loodud asjade loojana ja omanikuna võin ma teiega rääkida jumalikul ja samas arusaadaval viisil. Kuna 

materiaalne olemus tuli minust välja, võin ma oma hääle ja sõna ka füüsiliselt kuuldavaks ja seega 

inimesele arusaadavaks teha. 

36 Mina olen täiuslik teadus, kõige päritolu, kõigi põhjuste põhjus ja valgus, mis valgustab kõike. Ma 

olen üle kogu loomingu, üle kogu õppimise. 

37 Selleks, et Jumal saaks end "Isaks" nimetada, lasi ta oma emakast välja tulla vaimseid olendeid, 

temale jumalike omaduste poolest sarnaseid olendeid, ja muutis nad inimesteks, et need kolm loomust 

oleksid nende omad. Kuid kõigepealt valmistas Isa neile nende kodu, maa, mille sisemus koosneb kivist ja 

tulest, õhust, veest, metallidest, gaasidest ja valgusest. Kõik see oli nagu impeerium, tugev ja vankumatu, 

et olla vundamendiks inimese kodule: mineraalide kuningriigile. 

38 Looja tahtis seda kodu kaunistada ja selleks lasi ta taimed, puud oma õite ja viljadega maa seest 

välja kasvada, et inimene leiaks neis toitu, varju, värskendust, inspiratsiooni, palsamit ja rõõmu, ja see oli 

justkui uus kuningriik: taimede kuningriik. 

39 Inimene ei tohtinud olla üksi, ja nii andis Isa talle sõpradeks ja teenijateks madalamad olendid, 

metsloomad, linnud ja kalad. Kõik olendid, kes elavad maa sisemuses ja pinnal, need, kes kõiguvad tuules, 

ja need, kes asustavad vett, nii et laps peaks leidma elatist mõnes, sõprust mõnes ja tuge veel mõnes. Kui 

see liik seega loodi, tekkis maa peal uus kuningriik: loomade kuningriik. 

40 Need kolm valdkonda moodustasid oma harmoonias ühe. Maailm. Kui kõik oli nagu suur pidu, 

mille Issand oli elustanud elu, valguse ja armuga, saatis ta inimese, olendi, kes oli sarnane oma Loojale ja 

milles peegeldus Jumalus; kellesse Jumal oli pannud oma Vaimu sädeme, südametunnistuse, et see niiviisi 

varustatud olend jõuaks oma arenguteel hinge täiuslikkuseni. 

41 Need kolm valdkonda, mis moodustavad teie maailma, on loodud seitsmes arenguetapis, mida 

mõned inimesed on nimetanud "päevadeks". 

42 Isa lõi täiusliku kannatlikkusega kõik, mis on vajalik tema laste teeks ja eluks. Nii lõi ta ühes 

ajaperioodis päikese ja tähed, teises maa koos taimede ja meredega, kolmandas loomad ja lõpuks inimese. 

43 Kõik oli ette valmistatud, korraldatud ja planeeritud, et inimene ei puutuks kokku ühegi 

ebatäiuslikkusega, vaid kogeks igal sammul imesid ja täiuslikkust ning leiaks kõikjal oma Isa armastuse ja 

Tema kohaloleku kõiges loodavas. 

44 Kui kõik oli valmis, ütlesin ma inimesele: "Siin on teie kodu, siin on teie ajutine kuningriik. Minge 

välja, jooge allikatest, maitske ja nautige vilju, õppige kõik ära ja tõuse Issandaks maa üle*, see on teie 

kuningriik." - Kui inimene avas oma silmad valgusele ja elule, tundis ta õndsust, kui kuningatähe kiired 

teda hellitasid, ta nautis vee värskust ja suhu jõudvate viljade maitset. 
* Enamikus piiblitõlgetes loetakse (mõnikord valesti mõistetuna): "alistage maa". Käesolev tõlge vastab hispaania 

originaaltekstile ja järgmistes salmides selgub, et inimene peaks samuti tõestama end selle kutsumuse ja kõrge 

vastutuse vääriliseks, vastavalt jumalikele käskudele ja Jeesuse Kristuse eeskujule, kes on ka meie Issand. Selles 

kontekstis osutame 162, 5254, kus meile tuletatakse samuti meelde meie Looja-Isa tarkust ja täiuslikkust oma 

töödes, ning ka 167, 39 teeb selgeks, et armastuse käsk kehtib loomulikult kogu loodu suhtes. 
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45 Kuid te teate, et inimesel on oma tahtevabaduse tõttu olnud algusest peale nõrkusi, mille kaudu ta 

on tundnud valu, vaeva, vaeva, pimedust, langust. 

46 Kõik oli eelnevalt läbi mõeldud ja ette valmistatud, et vaim leiaks oma arengutee. Siis ilmutas Isa 

talle oma Seaduse südametunnistuse kaudu, et ta tunneks valguse ja harmoonia teed jumalikkuse ja 

loodusega. Juba siis näitas intuitsioon inimesele tema enda vaimu olemasolu, kelle südametunnistus, mis 

on minu enda valgus, õpetas teda eristama head ja halba ning innustas teda sisemiselt õigele teele minema. 

Siis valmistas Isa tee ja pühamu inimese vaimule. 

47 Telkide alguses pani Issand inimesed paljunema ja maa rahvastuma. Ta ilmutas oma olemasolu, 

oma kohalolekut ja õiglust, kõneledes inimkonnaga loodusjõudude kaudu, mis - mõnikord heasoovlikud, 

mõnikord aga vaenulikud ja halastamatud - parandasid üleastumisi või tasustasid häid tegusid. 

48 Aga mitte ainult elementide hääl ei rääkinud teile Minust, vaid Ma saatsin maailma ka mehi, kes 

andsid nõu vooruse kohta, hoidsid inimeste vaimu ärkvel ja õpetasid neile jumaliku olendi olemasolu, 

keda nad peaksid teenima ja kummardama. 

49 See oli esimene aeg, esimene vaimne kuningriik, kus Isa valitses inimese südames, kes elas täis 

armu selles kodus, mis oli loodud tema vaimule. 

50 Kuid seda kodu, mida Issand hakkas ehitama oma laste südamesse, pidi Ta ka kolmes ajastu või 

kuningriigi ajal harjutama. 

51 Teise aja ehk Teise Kuningriigi rajas Isa, kui Tema Sõna sai Jeesuses inimeseks ja elas inimeste 

seas; ja Kolmas aeg, millega see vaimse täiustamise töö jõuab lõpule, avati Tema tulekuga Püha Vaimuna 

sel ajal, mis esindab Kolmandat Kuningriiki. 

52 Esimesel korral ilmutas Jumalik Vaim end õigluse, teisel korral armastuse ja et viia see töö 

kolmandal korral kulminatsioonini, näitas Ta end tarkuse ja ilmutuse valgusena. 

53 Vaadake siin kolme kuningriiki, mis moodustavad ühe, kolm ajastut, mille jooksul viiakse lõpule 

vaimse täiuslikkuse töö, kolm ajastut, mis sisaldasid saladuse, mille Meister on teile täna ilmutanud. Kuid 

olge teadlikud, et need kolm kuningriiki moodustati seitsmes etapis, millest teil on pilt materiaalse looduse 

loomisel - seitse etappi, millest viimane on vaimu täiuslik kodu. 

54 Esimest neist vaimse arengu etappidest maailmas esindab Aabel, Isa esimene sulane, kes ohverdas 

Jumalale põletusohvri. Ta on ohverdamise sümbol. Ta pahameel tõusis tema vastu üles. 

55 Teine etapp esindab Noa. Ta on usu sümbol. Ta ehitas laeka jumaliku inspiratsiooni alusel ja viis 

inimesed sinna, et neid päästa. Rahvahulk tõusis tema vastu oma kahtluse, pilkamise ja paganliku 

vaimuga. Kuid Noa jättis maha oma usu seemne. 

56 Kolmandat perioodi sümboliseerib Jaakob. Ta kehastab jõudu, ta on Iisrael, tugev. Ta nägi 

vaimselt taeva redelit, millel te kõik tõusete üles, et istuda Looja paremal käel. Tema vastu tõusis Issanda 

ingel, et panna proovile tema tugevus ja püsivus. 

57 Neljandat sümboliseerib Mooses; ta kehastab seadust. Ta osutab tahvlitele, millele see on 

kirjutatud kõigi aegade inimeste jaoks. Tema oli see, kes oma tohutu usuga vabastas rahva, et juhtida teda 

päästmise teel tõotatud maale. Ta on seaduse sümbol. 

58 Viiendat perioodi esindab Jeesus, jumalik Sõna, laitmatu Tall, kes on alati teiega rääkinud ja räägib 

ka edaspidi. Ta on armastus, mille pärast ta sai inimeseks, et elada inimmaailmas. Ta kannatas selle valu, 

näitas inimkonnale ohvrite, armastuse ja halastuse teed, mille kaudu nad saavad lunastuse kõigist oma 

pattudest. Ta tuli Meistriks, et õpetada, kuidas kasvada üles tagasihoidlikes oludes ja ometi elada 

armastuses, minna kuni eneseohverdamiseni ja surra armastades, andestades ja õnnistades. Ta kehastab 

viiendat etappi ja tema sümboliks on armastus. 

59 Kuuendat perioodi esindab Eelija. Ta on Püha Vaimu sümbol. Ta tuleb oma tulevasel vankril ja 

toob valguse kõigile rahvastele ja kõigile maailmadele, mis on teile tundmatud, kuid mulle teada, sest 

mina olen kõigi maailmade ja kõikide olendite Isa. See on etapp, milles te praegu elate - Eelija etapp. 

Tema valgus on see, mis teid valgustab. Ta on nende õpetuste esindaja, mis olid varjatud ja mis on praegu 

inimestele ilmutatud. 

60 Seitsmendat perioodi kehastab Isa ise. Ta on eesmärk, arengu kulminatsioon. Temas on armu aeg, 

seitsmes pitser. 
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61 Sellega on seitsme pitseri mõistatus lahendatud. Seepärast ütlen ma teile, et see ajastu sisaldab 

kuuendat pitserit. Sest viis neist on juba möödas, kuues on nüüdseks lahendatud ja seitsmes on veel 

suletud, selle sisu ei ole veel tulnud, see etapp võtab veel aega, et see teieni jõuaks. Kui see saabub, 

valitsevad arm, täiuslikkus ja rahu. Aga et selleni jõuda - kui palju pisaraid peab inimene veel valama, et 

oma hinge puhastada. 

62 Kui puhastumine on lõppenud, on kiusatus piiratud. Inimestevahelised sõjad lõppevad ja enam ei 

ole häireid ega korruptsiooni. Siis saabub rahu ja armu kuningriik, inimkond saavutab suure vaimse arengu 

ja selle ühendus Isa Vaimuga on otsene. 

63 Nii nagu ma olen teile ilmutanud, et inimene on nagu tema Looja, ütlen ma teile nüüd, et see 

materiaalne maailm, mille ma olen loonud armu ja täiuslikkusega, on avatud raamat, mis on teile alati 

rääkinud kolmest kuningriigist, kolmest ajast ja Isa täiuslikkusest. Loomine loodi ka nii, et selle seitse 

kujunemise etappi oleksid eeskujuks seitsmele pitserile, sellele suurele eluraamatule, mille saladust 

varjanud loori ma olen oma Sõna valgusega ära tõmmanud. 

64 Laske kuuenda pitseri valgusel teid valgustada. 

65 Ainult mina saan öelda, millal lõpeb kuues etapp ja algab seitsmes. Te elate kuuendas etapis, Eelija 

ajal, kolmandal ajastul. Ent kuigi teid ümbritseb täielikult minu Vaimu valgus, mis voolab minu Sõnast, ei 

ole te veel vabanenud patust ega ole saavutanud täiuslikkust, ühendades end vaimus vaimuga minu 

Jumalikkusega. Kuid teie lapsed, tulevased põlvkonnad, saavutavad selle puhtuse ja saavad minu 

jüngriteks, kes suhtlevad vaimselt oma Meistriga, tõelisteks prohvetiteks maailma teel. Nad elavad rahus 

ja kooskõlas kõigi seadustega ning loovad lõpuks inimhinge tõelise kodu maa peal. 

66 Tõesti, ma ütlen teile, kuni need ettekuulutused täituvad, mööduvad paljud päevad, palju vett 

langeb taevast, paljud aastad mööduvad ja ununevad inimeste poolt, samuti paljud põlvkonnad. Kuid 

lõpuks saabub see aeg, mil Isa kroonib oma töö sellel planeedil. 

67 Võtke see lihtne õpetus kaasa, selge nagu päevavalgus ja läbipaistev nagu vesi, et oma kambri 

vaikuses, öistel mõtisklustundidel, saaksite uurida ja mõtiskleda selle üle, mida ma teile olen ilmutanud, ja 

te saaksite end selle täiuslikkusest värskendada. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 162 
1 Ei möödu päevagi, mil inimkond ei väriseks mingi külaskäigu ees või ei imestaks mõne sündmuse 

üle, mida ta peab erakordseks, kuid samas ei ole ta mõistnud aega, milles ta elab, ega iga sellise katsumuse 

tähendust. Millise selgusega kuulutasid iidsed prohvetid Joel, Taaniel ja apostel Johannes teile, mis juhtub 

neil aegadel. Kuid kui ükskõiksed on selle ajastu inimesed olnud oma Issanda kutsete suhtes! Kui nad aeg-

ajalt oma ükskõiksusest ja materialismist läbi murravad, siis ainult selleks, et küsida endalt: "Mis maa peal 

toimub, kus kõik on viletsus, sõda, valu, hukkumine ja surm?". Kuid nad ei vaata, ei palveta ega mõtle 

sellele, mis on neile ilmutatud, sest seni on nad olnud huvitatud ainult valest rahuldusest, mida maailm 

neile pakub. 

2 Mida rohkem tunnevad inimesed end rõhutatuna, mida rohkem ähvardavad neid katastroofid, mille 

nad ise on vallandanud, seda rohkem arvavad nad, et nende endi jõud on neile piisavad, selle asemel et 

otsida varjupaika minult, paluda minu halastust ja paluda minu abi. Nad lasevad end oma madalamatest 

kirgedest kaasa haarata ning muudavad oma viha ja võimuiha relvadeks, millega nad tahavad võidelda ja 

end kaitsta. Aga millal te olete kunagi teadnud, et kurja saab võidelda kurjaga? 

3 Ma luban inimestel jätkata oma ülbust ja uhkeldamist oma materialismiga, jätkata mõnda aega 

oma halastamatust, et nad näeksid, kuhu nende kired neid viivad. Vahepeal annan Ma end tunda igaühe 

südames, kes on valmis ja kes ootab Mind. 

4 Ma olen valanud oma Vaimu välja iga vaimu ja kogu liha peale, et mehed ja naised võiksid 

prohvetlikult prohvetlikult kuulutada. Ma räägin teiega unenägude ja vaimsete nägemuste kaudu ning 

annan inimkonnale loodusjõudude kaudu märke, et inimeste seas võiks ilmuda tugev ja suur rahvas - nii 

suur, kui nad pole kunagi varem tundnud. See rahvas hävitab kurja, mis tema teele satub, ja ei ole vaenlast, 

keda ta ei võidaks, ega müüri, mida ta ei suudaks ületada. Need, kes kuuluvad talle, saavad kõikjal edu, 

tema üleskutseid kuuleb kogu inimkond, tema sõna teeb lõpu igale väärale tegevusele ja tal õnnestub 

panna kõik inimesed tundma tõde. Õpetused, religioonid, ideoloogiad ja teadused, mis tõde varjavad, 

hakkavad tema sammu ees värisema. 

5 Teie, kes te seda sõna kuulete, tänage Issandat, oma Isa, et teile on antud võimalus kogeda mu 

vanade prohvetite kaudu antud tõotuse täitumist, nende, kes juba ennustasid teile minu kuulutust, kui üks 

neist teatas teile, et "minu Vaim valatakse välja kogu liha peale". 

6 Vaadake ja olge tugevad, et te saaksite osaks sellest vaprate sõdurite rahvast, kelle ma varsti üles 

äratan. Ärge arvake - ja ma olen teile juba korduvalt öelnud ─, et ainult teie kuulute selle rahva hulka. Sest 

mitte ainult need, kes on kuulnud Mind selles kuulutusvormis, ei saa teadmisi Minu Õpetusest. Pidage 

meeles, et minu seeme on laiali pillatud üle kogu maa. 

7 Need prohvetid minevikus ei saanud mingit maist võimu ega volitusi, nad ei olnud sunnitud alluma 

ühelegi võimule ja nad keskendusid ainult sellele, et kuuletuda oma Issanda juhistele, kes pani oma sõna 

tema poolt väljavalitute huultele. 

8 Täis usku ja julgust, miski ei hoidnud neid tagasi nende ülesandest õpetada rahvale minu seadust ja 

hoida neid eemal usufanatismist, andes neile teada preestrite ükskõiksusest ja eksimustest. 

9 Kui te natuke mõtlete ja uurite pühakirju, siis mõistate, et kõik prohvetid väljendasid ühte ja sama 

olemust, mille nad oma sõnadega inimestele edasi andsid. Nad andsid inimestele manitsusi, ilmutusi ja 

sõnumeid ilma materiaalsete jumalateenistuste vigadeta, mida inimesed tol ajal praktiseerisid. Nad 

õpetasid kuuletuma seadusele ja Jumala Sõnale ning aitasid inimestel suhelda oma Taevase Isaga. 

10 Inimesed, kas te ei leia suurt sarnasust nende prohvetite ja nende häälekandjate vahel, kelle kaudu 

ma praegu teiega räägin? Nende viimaste huultele panen Ma ka Oma Seaduse olemuse; nende sõnade 

kaudu jõuab Minu inspiratsioon teieni ja neist purskab kiirgavalt välja õpetus, mis kutsub kuulajaid üles 

otsima oma Issandat kõige valjemini. Nad räägivad, kartmata, et nende hulgas on palju neid kuulavaid 

skautasid või fanaatikuid. Nad täidavad pühendunult oma ülesannet oma Isa teenistuses, et Ta saaks nende 

kaudu rääkida inimkonnale ja anda talle neid õpetusi, mis avavad inimesele uusi valguse teid. 

11 Inimesed, nende prohvetite ja nende häälekandjate vahel ei ole mitte ainult suur sarnasus, vaid 

nende vahel on ka täiuslik suhe. Need ennustasid neid, ja mida need ennustasid kaua aega tagasi, seda 

kogevad need teenrid nüüd. 
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12 Ärge arvake, et tol ajal uskusid kõik inimesed seda, mida nende prohvetid kuulutasid. Ei, nad pidid 

sageli taluma kaasinimeste naeruvääristamist, preestrite ähvardusi ja võimukandjate tagakiusamist. See oli 

vajalik, et prohvetlikud ettekuulutused, mis kuulutasid Jumala kohtumõistmist inimeste üle, täide läheksid, 

et kõik usuksid Issanda sulaste poolt kuulutatud tõde. Sageli said nende teated tõeks alles siis, kui nad ei 

olnud enam selles maailmas. Ka selle aja jooksul on need minu lapsed kogenud naeruvääristamist, 

laimamist, nende ükskõiksust, kes on neid kuulanud. Aga minu sõna saab teatavaks väljaspool neid 

kogunemiskohti, isegi kui seda pilkatakse ja lükatakse tagasi. See, mida ma teile teatasin, saab ka teoks, ja 

siis hakkavad inimesed pöörama oma tähelepanu sellele, mida nad varem põlglikult või ükskõikselt 

käsitlesid. 

13 Nii nagu tollane rahvas sai usku nähtamatusse Jumalasse, kes on kõikvõimas ja õiglane, niipea kui 

nad uskusid seda, mida nende prohvetid ennustasid, nii saab ka see rahvas, kes on nüüd saanud selle 

ilmutuse, täis vankumatut usku, mida tugevdab ilmutus, mille nad on saanud oma Issandalt. See usk on 

hädavajalik, et teie huultelt tulev tunnistus oleks täis veendumust. Kuid ma olen teile juba öelnud, et kui te 

ei oska Minust tunnistust anda, siis ma teen seda, kui aeg on käes, sest ma ei jäta oma lubadusi täitmata. 

14 Kui tihti on inimesed Jumala rahva ajaloos minu tahtele oma sõnakuulmatusega vastu seisnud, 

kuid vaatamata nende eksimustele läks minu sõna täide. Sama juhtub ka seekord. Mitte kõik ei ole minu 

juhistele kuulekad. Kui mõned tõlgendavad minu käske õigesti, siis teised, püüdes ühitada valjemat ja 

tõelist madalama ja lihase tahtega, püüavad trotsida minu tahet, mõistmata, et Jumalik Tahe, mis on vägi ja 

lõpmatu õiglus, mõistab kohut kõigi nende ebaausate tegude üle, kes on minu Sõna rüvetanud. 

15 Ma ütlen teile seda, sest ma tean, et teie seas tekib segadus, mida ma ennustan juba praegu. Aga 

ma säilitan raamatu, kuhu Minu Sõna on kirjutatud, et see hiljem kogu maailmale ette tuua ja tunnistada, 

mida Meister on teile oma uues ilmutuses öelnud. 

16 Kuulake mind minu uute prohvetite kaudu, keda te nimetate häälekandjateks, ja tõlgendage minu 

sõna õigesti, et te saaksite seejärel täita ülesandeid, mis ma teile olen andnud. 

17 Kui inimesed tahtsid minus ära tunda ligipääsmatut, kauget Jumalat, siis mina asusin tõestama 

neile, et ma olen neile lähemal kui ripsmed nende silmadele. 

18 Nad palvetavad mehaaniliselt ja kui nad ei näe kohe saavutatuna kõike seda, mida nad on kiirelt 

palunud, siis hüüavad nad heideldes: "Jumal ei ole meid kuulnud." 

19 Kui nad oskaksid palvetada, kui nad ühendaksid südame ja meele oma hingega, kuuleksid nad oma 

vaimus Issanda jumalikku häält ja tunneksid, et tema kohalolek on neile väga lähedal. Aga kuidas nad 

tunnevad minu kohalolekut, kui nad küsivad mind välise kultuse abil? Kuidas peaksid nad saavutama, et 

nende hing muutuks tundlikuks, kui nad ise kummardavad oma Issandat oma kätega tehtud kujutistes? 

20 Ma tahan, et te mõistaksite, et ma olen teile väga lähedal, et te saate minuga hõlpsasti ühendust 

võtta, mind tunda ja minu inspiratsioone vastu võtta. 

21 Kui te vaatate tähelepanelikult läbi aegade minu antud ilmutusi ja õpetusi, siis avastate ainult ühe 

tee, mis võib teid viia spiritualiseerimise eesmärgini. Pidage meeles, et Mina olen õpetanud teile täiuslikke 

ja edukaid viise ja vahendeid, kuidas Minu juurde tulla. Ma ei mõista, miks te lasete end võrgutada 

valeõpetustega, mis ainult julgustavad teie fanatismi ja suurendavad teie teadmatust. 

22 Kui maailmale anti seadus, ütlesin ma teile: "Teil ei tohi olla võõrjumalaid minu kõrval." 

23 Kui teisel ajastul küsis üks naine Jeesuselt, kas Jeruusalemm on see koht, kus ta peaks Jumalat 

kummardama, vastas Meister talle: "Tuleb aeg, mil ei Jeruusalemm ega ükski teine koht ei ole õige koht 

Jumala kummardamiseks, sest teda kummardatakse vaimus ja tões", see tähendab, vaimust vaimule. 

24 Kui Minu jüngrid palusid Mind õpetada neid palvetama, andsin neile eeskujuks palve, mida te 

nimetate "Meie Isa", mille abil andsin neile mõista, et tõeline, täiuslik palve on see, mis, nagu Jeesuse 

palve, tuleb spontaanselt südamest ja ulatub Isa poole. See peaks sisaldama kuulekust, alandlikkust, 

süütunnistust, tänulikkust, usku, lootust ja kummardamist. 

25 Kui palju vaimulikkuse õppetunde on Isa andnud teile kõigi nende sõnumite kaudu ja kui palju on 

Tema Seadust ja õpetust moonutatud maa peal! See materialiseerumine, selle pidev rüvetamine ja 

moonutamine, mille olen teile valjusti üle andnud, on põhjuseks sellele kaosele, mille all inimkond praegu 

kannatab - nii vaimses kui ka materiaalses, nendes kahes eluvormis, mis on alati olnud inimeses 

ühendatud. Sest ühte neist ei oleks võimalik puudutada, ilma et see mõjutaks ka teist. 
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26 Kas olete üllatunud, et paljud inimesed on mind praegusel ajal maha jätnud ja et teised inimesed on 

minu õpetused tagasi lükanud? Kas olete mures, kui näete, et materialistlikud õpetused levivad inimkonna 

seas? Kuulake igaüks teist oma südametunnistuse häält ja küsige endalt, kas te olete oma eluga andnud 

tõelist tunnistust minu sõnas sisalduvast õpetusest. 

27 Minu seaduse vastu toime pandud raskete rikkumiste ja väärkäitumise kohta tuleb minu otsus. Ei 

ole ühtegi üleastumist, mida täiuslik Meister ei parandaks. Te ei tohi lasta end segadusse ajada. Parandage 

oma vigu ja ärge mõistke kohut. Mõistke, et mina ei karista teid kunagi - teie karistate iseennast. 

28 Ma teen valgust sellele, kes on teadmatusest pattu teinud, ja panen meeleparandusele selle, kes on 

teadlikult pattu teinud, nii et mõlemad võiksid hakata, täis usaldust minu andestusse, heastama 

üleastumist, mille nad on toime pannud. See on ainus viis minuni jõuda. 

29 Mõelge sellele kõigele, teie, vaimulikud, kes te juhatate inimesi mööda erinevaid religioonide teid. 

Palvetage ja viige oma vaimulikuks muutumine. Nüüd on aeg, et te kahetseksite oma vigu ja alustaksite 

võitlust inimliku materialismi vastu, mis on hinge jaoks surm ja pimedus. Selleks kasutage minu tõde, 

võtke minu sõna relvaks ja elage minu õpetuse järgi. 

30 Ma ei eelista üht või teist usukogukonda. Mitte mina, vaid teie otsustate, kas olete minu poolel. 

Sest kui te seda teete, siis olete ka saavutanud, et ühendada teid kõiki vaimus. 

31 Teist on saanud väikestest lastest jüngrid, kuid ma näen, et te ei edene vaimselt ja seega ei aita te 

oma kaasinimesi. Jah, inimesed, te peatate äsja saabunud rahvahulkade edasiminekut, kuna te ei ole Minu 

Õpetuses edasi liikunud. Te olete loonud tõkke, mis teeb ühele teie vendadele ja õdedele väga raskeks 

astuda sammu võrra kaugemale, kui te olete jõudnud. 

32 Nii nagu ma toon teie teadvusse selles ilmutuses isegi viimase õppetüki, mis on teile veel 

arusaadav, peate te minu õpetusi rakendama praktikas kuni viimaseni. 

33 Kui te ei ole veel valmis, siis selle põhjuseks on see, et kuigi te kuulete mind, ei ole te mind veel 

tõeliselt mõistnud. Kui te ei ole minu Sõnast aru saanud, siis sellepärast, et te ei ole selle peale mõelnud. 

Kui te ei ole tänaseni tegelenud tõelise armastuse tegevusega, siis selle põhjuseks on see, et te ei ole 

lasknud minu armastuse sõnal äratada teid kaastundele; ja kui te ei saa rohkem, kui te olete tänaseni 

saanud, siis ainult seetõttu, et teie teened on olnud kasinad. 

34 Rahvahulgad, kes tulevad minu sõna kuulama, oleksid suuremad, kui nad näeksid sinus väärikaid 

eeskujusid jüngerluse kohta, sest siis oleksid sinu teod tõenduseks austusest, usust, kuulekusest minu tööle 

ja minu õpetuse järgimisest. 

35 Ma olen õpetanud teid palvetama, et te saaksite palve kaudu läheneda mitte ainult Isale, vaid ka 

oma abivajajatele, et tuua neile oma rahusõnumit. Aga kui ma küsin sinult, mida su vaim tundis, kui ta 

palvetas rahvaste, leskede, orbude, näljaste leiva, vangide ja haigete eest, siis saad sa mulle vaid öelda: 

"Issand, sina oled ainus, kes suudab abivajajatele head teha. Me oleme nii ebaküpsed ja teadmatuses, et me 

ei suuda kaasa tunda oma kaasinimeste valu ega mõista eemalt, mis nendega toimub. Me oleme rahul, kui 

palume Sind, et Sa valaksid nende peale Sinu lõpmatu armastuse hüvesid. Sest nii suurte vaimsete 

vajaduste ees peame tunnistama, et me ei ole isegi algajad. Ainult Sina saad meile öelda, mida meie vaim 

oma palve ajal tegi." 

36 Vähemalt olete praegu aus ja tunnistate oma teadmatust ja ebaküpsust. Seepärast õnnistan teid ja 

teen oma õpetuse veelgi selgemaks, et seda saaks mõista isegi kõige teadmatum inimene. 

37 Inimesed, te teate, et vaimsed olendid lähenevad inimestele ja sõltuvalt nende olendite suhtumisest 

on ka nende mõju, mida nad avaldavad inimestele. Te peaksite teadma, et kui te palvetate mõne 

kaasinimese eest, lahutab teie vaim end teie kehast, et läheneda sellele, kelle eest ta palvetab. Järeldage 

sellest, et vastavalt teie ettevalmistusele ning puhtuse ja vaimsuse astmele, mille te olete oma elus 

saavutanud, on ka vaimne mõju, mida te annate neile, kelle eest te palvetate. 

38 Ärge kartke, kui ma ütlen teile, et teid ümbritsevad pidevalt nähtamatud olendid. Paljud neist 

vajavad teie abi. Pühendage oma mõtted, sõnad ja armastuse teod neile, et nad leiaksid tee kuulekusele ja 

näeksid valgust. 

39 Relvad, mida ma teile annan, ei ole need, mis röövivad elu; need ei pimesta kedagi, ei valuta ega 

tekita valu; need ei jäta leski ja orbusid ega viletsusse langenud kodusid. Sest relvad, mis ma teile jätsin, 



U 162 

119 

on armastus, halastus ja andestus, et nende abil saaksite võidelda, et muuta halvad mõjud valguse 

vibratsioonideks. 

40 Pühendage oma palvetes alati mõte ka neile olenditele, kes - ilma, et keha silmad neid näeksid - 

valavad teie lähedal pisaraid. Kuid ärge püüdke neid kätte saada ega sundige neid endast teada andma, 

välja arvatud mõtete abil. Mõistke, et relvad, mis ma olen teile andnud, on armastuse, tõusu ja rahu relvad. 

41 Selleks, et saada meistriks selles minu õpetuses, on absoluutselt vajalik, et te uuriksite minu 

õpetust põhjalikult. Ma ütlen teile ka, et on olemas valguse ja tarkusega täidetud vaimud, kelle olen 

määranud kaitsjateks. Neid on lõpmatult palju ja nad töötavad väsimatult Isa töös, kes on loonud kõik. 

Usaldage, et te ei ole üksi ega sõltu omaenda jõust, vaid et teid ümbritsevad olendid, kes alandlikult ja 

uhkeldamata valvavad teie üle ja teevad teiega koostööd, et te saaksite vaimselt tõusta. 

42 Jumalik seadus sisaldub kahes käsus: Armastada Jumalat, kes on teie Isa, ja temas armastada oma 

kaasinimesi. Seda teevad need olendid, keda inimkond nimetab kaitseingliteks, kaitsjateks, valguse 

vaimudeks, kõrgemateks olenditeks. 

43 Jälgige neid, aidake neid nende missioonis, siis tekib suur vaimne harmoonia, mis eksisteerib kõigi 

minu Jumalikkuse laste seas. Sellest harmooniast sünnib rahu, mis on hinge kõrgeim tasu igavikus. 

44 Ma olen teile öelnud, et teie materiaalne elu on piiratud, ja ma tuletan seda teile meelde, et igaüks 

teaks, kas ta on täitnud ülesande, mille Isa talle määras. Kui te olete selle unustanud, siis tuletan seda teile 

meelde, et te saaksite asuda täitma oma kohustust heade jüngritena. 

45 Teie olemasolu maa peal on lühike. Niipea, kui te seda mõistate, palute te minult uut aega ja ütlete 

mulle: "Issand, anna mulle aega oma ülesande täitmiseks." Ma ütlen teile ainult seda: päike ei tõuse ega 

loo hetkegi varem või hiljem, kui Looja on määranud. Kõike reguleerib eksimatu seadus. Seepärast ei ela 

te sekunditki kauem maa peal, kui teile määratud on. Seepärast kõlab minu sõna teile nagu igaviku kell, 

mis soovitab teil kasutada aega. 

46 Samal ajal kui igaviku helge päev läheneb teie hingele, läheneb öö teie kehale. Mõistke seda ja 

ärge öelge, et te täidate minu Seadust ainult sellepärast, et te kuulete minu Sõna. Ärge püüdke seda "täita" 

vastavalt oma mõtteviisile, vaid võtke aluseks minu jumalikud õpetused. 

47 Mõtle: Kui oled vaimse olendi, kui oled täitnud oma kohustused ja ülesanded selles elus, siis luban 

sul mõjutada selle maise inimkonna teadvust, inspireerida ja valgustada seda ning aidata seega seda tema 

arenguteel. 

48 Teie ülesanne on delikaatne; selle täitmiseks peate näitama end alandlikuna, nagu Jeesus teid 

õpetas, samasuguse alandlikkuse ja aktiivse armastusega, millega ta täitis oma missiooni. 

49 Te peate loobuma üleoleku ja sotsiaalse prestiiži rõivastest, mis sisaldavad ainult edevust. Te peate 

vabanema isekusest ja laskuma räsitud ja pidalitõbiste juurde, et neid nende kannatustes lohutada. Nii 

saate te minu jüngriteks, sest te järgite minu eeskuju, mille ma teile andsin. 

50 Minu halastus on teile osaks saanud ja te peate tegema sama suuri häid tegusid. 

51 Kui teie meel on palves puhas ja on pööratud eemale kõigist materiaalsetest mõjudest, annan teile, 

mida te oma kaasinimeste jaoks palute. Te näete siis hämmastusega, kui palju lohutust tuleb teie huultelt 

nende jaoks, kes kannatavad. Teie pingutused on viljakad ja õnnistatud, sest te praktiseerite Minu 

armastuse õpetust. 

52 Nüüd ma ütlen teile, et ärge olge heategevuslikud mitte ainult oma ligimese, vaid ka teiste 

eluvormide ja liikide suhtes, sest kõik on Issanda loodud. Kõik on Isa täiuslik töö, milles avaldub Tema 

tarkus. 

53 Looduses on kõik elu, areng ja ümberkujundamine. 

54 Ma annan teile teada, kes te olete, et selle arusaamaga saaksite olla kasulikud kõigile olenditele. 

55 Tunnetage ennast, tundke oma võimeid, oma tundeid. Ärge ajage puhtaid aistinguid segi 

kirgedega. Tunne kehale omaseid kalduvusi ja instinkte, nii et vaim domineerib alati selle üle. Ärge 

keelake oma vaimule võimalusi armastuseks, sest kus valitseb isekus, ei saa see särada armastusega 

kaasinimeste vastu. Kui te armastate, tehke seda vaimselt ja nii, et teie armastus on kõigi jaoks. Kui te 

seotakse see isikutega, piirates seda ainult teatud inimestega, siis olete allunud egoismile. 
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56 Võite pidada vaimset armastust universaalseks armastuseks. Valmistage oma süda ette nagu 

allikas, mis võtab minu armu armastust vastu nagu kristallselget vett ja valab seda oma tegude kaudu oma 

kaasinimestele. 

57 Mida rohkem te seda armastust endas tunnete, seda suurem on tervendav jõud, mida te valate 

haavadele. See on tõeline tervendav palsam, mis äratab masendunud hinge uuele elule, ja lõhn, mis täidab 

nende elu, kes nutavad. 

58 Mõistke, et inimeste südames ei ela vaimne armastus. Nad armastavad küll, kuid isekese 

armastusega, mis hävitab isegi nende enda elu, sest kirg on nagu uss, mis sööb ära parimad tunded. Kui 

inimese südames puhkevad kired, hävitavad nad lõpuks kõik hea, mis tal hinges oli. Kirg on kuristik, mis 

avaneb inimese jalge ees ja mis, kui see teda selle sügavusse kisub, paneb ta kaotama valguse ja rahu. 

59 Vaadake, kuidas Minu õpetus kõrvaldab teadmatuse, et te saaksite tunnistada Mind kui Jumalikku 

ja ainuüksi Tarkust ning hävitada valejumalaid, nagu Aabraham tegi, kui ta otsis Jumalat kaugemale 

sellest, mida tema silmad nägid. Seepärast tegin ma temaga lepingu, et ta oleks valitud rahva seeme. Ta 

tõestas, kui teda proovile pandi, et tema Jumal on Looja ja elav Jumal. 

60 Ka teie peate tõestama nende ilmutuste tõesust - puhta eluviisiga ja pühendumisega, mis on vaba 

liialdatud ja entusiastlikust kummardamisest. 

61 Tuletage meelde, et Moosese tahvlitele oli kirjutatud see käsk, mis ütleb teile: "Sa ei tohi teha 

endale mingit kujutist ega kujutist sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, 

mis on vees "maa all"." 

62 Mõtle, kui kaua ma olen sind viinud eemale ebajumalateenistusest, et sa tunneksid Mind, kes 

seisan kõigi loodud asjade kohal, kõige üle, mis liigub ja kõnnib, et sa tõstaksid oma vaimu sinna, 

taevariiki. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 163 
1 Inimesed, ma näen teie pisaraid ja kuulen teie nutmist. Ma mõtlen teie raskustele ja kannatustele. 

Ma näen vaesuse ja puuduse ahelaid, mida te kannate, pettumust, mis painab teie südant, sest te olete 

jõudnud uskuda, et maailmas ei ole õiglust ega heategevust. Siis sa palvetad ja ütled mulle: "Issand, ma ei 

ole Sinu rahu vääriline. Kui ma ei vääri Sinu hüvesid, anna mulle jõudu taluda elu kannatusi ja 

ebaõiglust." 

2 Nendel hetkedel muutub minu kohalolek käegakatsutavaks, öeldes teile: ärge kaotage kannatust, 

olge jätkuvalt arukad, ärge hetkekski meeleheitel, sest te ei tea, millal minu rahu teie uksele koputab. 

Lükka oma pea mu rinnale ja ära kuula enam sõjahüüdeid. Unustage oma hädad ja pidage meeles, et te ei 

hakka hukkuma, kui olete minuga. Tulge minu juurde, saatke oma Isa ja Issandat. Minus leiate venna, 

abikaasa, sõbra, isa. 

3 Tugevdage oma südant minu sõna kuulates, et kui te jätkate võitlust elu eest, siis te teeksite seda 

püsti ja pea püsti ning suudaksite enesekindlalt naeratada. 

4 Ära kahtle enam katsumuse hetkel, ära ütle, et ma ei kuulnud sind valu hetkel, kõige raskemal 

hetkel. Niikaua, kuni sinus on eluhingamine, niikaua kui su keha hingab, niikaua kui su mõistus mõtleb ja 

su hing kannatab, olen ma sinuga, sest ma olen elu, mis pulseerib ja vibreerib kogu universumis. 

5 Teadke, kuidas palvetada mitte ainult oma rasketel tundidel, vaid ka rõõmuhetkedel. Minu ette 

tood sa ainult oma pisarad, kannatused ja mured, kuid oma rõõmudes, kui su süda on pidulikus meeleolus, 

unustad sa mind; siis suled sa oma uksed minu eest. 

6 Ma pean sinuga rääkima ja valmistama sind ette sinu võitluseks, mis saab olema raske. Ma tahan, 

et teie sees ja teie ümber oleks valgus, et te praktiseeriksite voorust nii kodus kui ka väljaspool kodu, sest 

siis ei suuda keegi teid üllatada kui (vaimselt) magavat. 

7 Ma olen teile teatanud, et siia maale tulevad pikad rongid inimesi võõramaadest, kes otsivad rahu 

oma südamele ja valgust oma mõistusele. Nad kohtuvad selle õpetuse jüngritega, kes neid küsitlevad. Nad 

nõuavad neilt tunnistust selle kohta, mida nad on kuulnud, ja panevad nad selle sõna tõesuse tõestamiseks 

uurimise alla. 

8 Kas te ei arva, et teie süda peab siis olema tõeline heategevuse, headuse ja valguse allikas, mis on 

valmis ülevoolama abiks teie kaasinimeste vajaduste rahuldamiseks? Kas teile ei meeldiks, kui iga minu 

rahva kodu oleks kool, kus jumalikku õpetust praktiliselt rakendatakse? 

9 Teisel ajastul viisin Ma oma õpetuse paljudesse kohtadesse Juudamaal ja leidsin igal pool sobiva 

koha, et lasta oma sõna kuuldavaks teha. Meister oli alati valvas ja kui teda proovile pandi, ei olnud ta 

kunagi üllatunud. Orud kuulsid Minu häält, mäed andsid tagasi Minu sõnade kaja, mere lained võtsid vastu 

Minu sõnumite vibratsiooni ja kõrbete üksildust valgustas Minu kohalolek. 

10 Ma tahan, et te ühineksite, et muuta see rahvas nagu oaas maailma kõrbes. Ma tean, et inimesed 

otsivad teid, sest nad väsivad hävitamisest, patustamisest ja tapmisest. Valguse ja kõrgete mõtete sõnade 

ees ärkab täna veel uinuv vaim ja minu õpetus ilmub nagu päästelaegas maa peal. See aeg saab selle rahva 

jaoks katsumuseks, sest paljud südamed sõltuvad nende tunnistusest. 

11 Miks siis nüüd meeleheitel või mässata katsumuste ees, sest need on triikraud, mis silub teie 

südant, et see saaks ja saaks homme olla oma Meistri tõlgendaja? 

12 Ma tahan kuulda, kuidas te ütlete mulle: "Tänan teid, Meister, teie katsumused on mind noominud 

ja teie valgus on mind julgustanud teel. Minu haiged paranevad ja ma olen saanud lohutada oma teel 

kannatanuid." 

13 Ma ootan, et teised ütleksid Mulle, et valmistada neid ette, et neist saaksid Minu töömehed, 

usaldada neile töövahendid, et nad saaksid külvata rahu ja armastuse seemneid oma kaasinimeste 

südamesse. 

14 Minu hooliv abi sõltub teie palvest, et anda teile jumalikku kingitust olla töötajaid vaimsel 

tasandil. 

15 Täna tahan ma teid lohutada teie kannatustes: haige rahvas, te, kes te olete kogu oma elu kandnud 

valuristi, tulge minu juurde, ma tervendan teid. Ma õpetan teid võitlema oma haiguste vastu ning ootama 
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kannatlikult ja alandlikult kannatustest vabanemise hetke, mis teid painab. Ma näitan teile ka kõike seda, 

mida te olete saavutanud oma lepitusreisil. 

16 Tulge minu juurde kõik, kes te olete toonud kannatuste koorma. Te otsite asjata tervenemist ja 

lohutust inimestelt, sest inimeste südamest on kadunud armastus, ja te peate teadma, et ilma armastuseta ei 

saa imesid teha. Teadusest üksi ei piisa, et vabastada maailm oma valust. 

17 Teadlased, kes on täis edevust, peavad jumalikke ilmutusi oma tähelepanu vääramatuks. Nad ei 

taha end vaimselt Jumala juurde tõsta ja kui nad ei mõista midagi sellest, mis neid ümbritseb, siis eitavad 

nad seda, et mitte tunnistada oma võimetust ja teadmatust. Paljud neist tahavad uskuda ainult sellesse, 

mida nad suudavad tõestada. 

18 Millist lohutust saavad need inimesed tuua oma naabrite südamesse, kui nad ei tunnista armastuse 

algset printsiipi, mis juhib loodut, ja pealegi ei mõista elu vaimset tähendust? 

19 Ma teadsin, et tulevad need materialistliku teaduse, isekuse ja ükskõiksuse valitsemise ajad nende 

suhtes, kes kannatavad ja hukkuvad, ja seepärast pakkusin, et saadan teile Lohutaja; siin on teile selle 

lubaduse täitumine. Ma olen tulnud Vaimus, et selgitada teile kõiki saladusi, et te saaksite valguse lasteks. 

Ma toon teile selle ilmutuse jumalikku lohutust ja selle abil suudate läbida kõik elu katsumused ja tõusta 

Minu juurde. 

20 Ma kutsusin sind ja kui sa minu juurde tulid, ütlesid sa mulle pisarsilmi, et sa oled kõige vaesem 

maa peal, näitasid mulle oma viletsust ja osutasid mulle oma teadmatusele ja kehvadele võimetele, kuidas 

sa elu keerdkäikudes hakkama saad. Siis ma näitasin teile, et te ei ole sugugi mitte paria või kõige vaesem. 

Ma panin teid proovile ja te kaebasite, sest tundsite end pärandamata, ilma et oleksite avastanud, et 

kannate oma vaimus aaret. 

21 Haige mees nuttis, sest tal ei olnud arsti, kes teda terveks raviks, ja ta ei olnud veel avastanud, et 

tema vaimus on rohkesti tervendavat palsamit. 

22 Ta, kes oma teadmatuse tõttu nuttis, ei mõistnud, et tema südame vaikuses kutsus teda Meistri 

jumalik hääl vaimulikku kuningriiki. See, kes arvas end pärandamata jätnud, ei olnud avastanud kõiki 

andeid, millega Isa saatis ta oma ülesande täitmiseks maa peal. See oli vajalik, et tõde jõuaks teie juurde ja 

süütaks valguse teie südames, et te ärkaksite oma sügavast letargiaast, tõuseksite usuga üles ja ütleksite: 

"Me ei ole üksi, Issand on meiega. Me ei ole kõrvalseisjad, meie olemus on täis Isa kingitusi. Me ei hukku 

valu raskuse all, sest meil on oma südames Meistri Sõna sõnulseletamatu lohutus, mis annab meile oma 

valguse kõigil meie teedel. Me ei sõltu inimeste tahtest, meie saatus ei sõltu neist, vaid meie Isa tahtest. 

Siis ei ole enam takistusi, komistuskive ega valesid teid, mis meid heidutaksid ja heidutaksid meid tõelisel 

teel jätkamast. Valus leiame lohutust, pimedatel tundidel laseme valgusel särada ja oma võitluses elu eest 

tunneme, et jõud voolab meie poole. Kes on meid päästnud? Kes on andnud meile tagasi meie tervise ja 

elu? See on olnud Meister, kes on oma jumaliku Sõna kaudu viinud meid tagasi tõelisele teele ja andnud 

meile lohutust, mida ta on lubanud juba ammustest aegadest peale." 

23 Armastage tõde, oo jüngrid, mõistke seda ja elage selle järgi. Kes tunneb tõde, sellel on endas õnn 

näha Jumala valgust. Ta tunneb rahu ja kõnnib vankumatult täitumise radadel. 

24 Paljud kritiseerivad ja lükkavad selle teose tagasi, kui nad saavad teada, et vaimolendid on end 

selles avaldanud. Kuid ärge muretsege, sest ainult teadmatuse tõttu võitlevad minu õpetuse selle osa vastu. 

25 Kui tihti on apostlid, prohvetid ja Issanda sõnumitoojad rääkinud maailmale valguse vaimolendite 

mõjul, ilma et inimkond oleks sellest teadlik olnud, ja kui tihti on igaüks teist tegutsenud ja rääkinud 

vaimse olemuse tahte all, ilma et oleksite sellest teadlik olnud! Ja just seda, mis on alati juhtunud, olen ma 

teile nüüd kinnitanud. 

26 Teisel ajastul õpetas Jeesus teile, et inimese mõistus on uks, mille kaudu saab siseneda 

vaimumaailma. Ta õpetas teid vabastama end segadusse sattunud olenditest, kes panevad inimesi nende 

halva mõju tõttu nende sooritatud üleastumiste tõttu nende lepituse teel proovile; nii nagu ta õpetas teid ka 

ennast sellisel määral täiustama, et Püha Vaim võiks rääkida inimese suu kaudu. 

27 Ja ometi, kui tihti on neid ilmutusi kaubeldud ja kui palju on neid rikutud! See on põhjus, miks 

minu töö vastu on sel ajal võideldud ja võideldakse ka edaspidi. Kuid need, kes tõesti usuvad samasse, 

jätkavad selle uurimist ja järgimist, et homme selgitada minu õpetusi ja heidutada oma eksimusest neid, 

kes on segaduses, ja neid, kes minu õpetusi rüvetavad. 
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28 Sel ajal tahtsin ma üksikasjalikult esitada kõik need ilmutused ja viia nende selgitused lõpule ning 

sel eesmärgil saatsin ma Eelija, et ta valgustaks teie mõistmist ja valmistaks teile teed, et te ei ehmataks 

minu ja minu vaimsete väeosade tulekust. 

29 Eelija kui vaimne olend koputas selle aja väljavalitu uksele, kes, teadmata või teadmata midagi 

käesolevast ilmutusest, leidis end vaevatud, alistatud ja löödud vaimse jõu ees, mis koputas tema 

südamesse, et panna teda pühenduma sellele teenimisele. See oli esimene seeme, mida esimesed usklikud 

hooldasid ja mis kandis esimesi õisi ja esimesi vilju. 

30 Taim kasvas ja muutus nooreks puuks, selle õied olid valguse olendite ilmingud, kes tulid selle 

rahva juurde sõnumitoojate, prohvetite, kaitseinglite ja nõuandjatena. Need viljad olid teie Meistri 

ilmingud tema jumaliku kiirte kaudu, mis tõid teile elu magusa maitse. 

31 Kuidas saaksite hävitada surma idee enda sees, ilma et oleksite tunnistajaks olenditele, kes kunagi 

olid maa peal ja kes nüüd elavad nähtamatult teises maailmas? Kuidas te saaksite end vabastada neist, kes 

teid varitsevad ja kurja põhjustavad, ja kuidas saaksite harmooniliselt kokku leppida nendega, kes 

kannavad endas ainult valgust ja headust? - Ainult nende kohalolekut tundes, nende häält kuuldes ja nende 

nõuandeid järgides - kogedes nende ilminguid ja nähes, kuidas nad oma tööd täidavad. Selle rahva 

tunnistus peab levima üle kogu maailma, et veenda neid, kes ütlevad, et nad usuvad elu, kuid mitte 

ülestõusmisse ja igavikku. Nad on surnud, kes valvavad oma surnuid, sest nad kardavad saada teadlikuks. 

32 Inimesed, kasutage neid päevi, mis teile selle vaimse kuulutuse jaoks inimese mõistuse kaudu 

jäänud on. Te teate, et see õpetus on vaid lühike ja et teie kogemuse vili, tõeline, selge ja saladustest vaba 

tunnistus on see, mida te homme oma kaasinimestele edastate. 

33 Ma ei luba teil jätkata vaimumaailma ilmutamist materiaalsete meelte kaudu, kui Minu Tahte 

kohaselt määratud aeg on möödas. Kuid teadke, et hoolimata sellest, et Issanda ja vaimsete olendite 

kiirgus ei võta enam teie aju enda valdusesse, jätkub inspiratsioon teie Issanda kaudu igavesti kõigis neis, 

kes tõusevad üles palves. Ja vaimse maailma valgus paistab ühest maailmast teise, ühest vaimust teise ja 

jõuab kõigi minu lasteni. 

34 Õndsad on kõik need, kes seda õpetuste aega tõeliselt ära kasutavad, sest pärast 1950. aastat on just 

nemad need, kes minu õpetuse seemet levitavad. Teie, kes te olete olnud osa selle võimsa "puu" 

lehestikust, peate hoolitsema selle eest, et inimesed leiavad selles elu ja tõe vilja. 

35 Inimesed, kui te tunnete minu õpetuse tõde oma südames, kui te sellest räägite, siis näete, et paljud 

teie sõnad muutuvad tegelikkuseks; ja kui te lasete kõigil oma sõnadel muutuda tegudeks, siis teete tõelisi 

imesid. Aga kui see ei ole vaim, kes räägib läbi keha, kui see ei ole tema, kes teeb ennast teatavaks, siis ei 

saa te anda ei rahu ega tervist. 

36 Vaim saab oma hääle kuuldavaks teha, kui te olete valmis. Isa Lapsel, kes elab teie sees, on väga 

suur vägi, mille tema Looja on talle andnud, et aidata neid, kes on hädas. Seepärast õpetan ma teid, et te ei 

laseks hukkuda neil, kes teile oma viletsust näitavad, et te ei laseks abihüüdel, mis teid kutsub, hääbuda 

kõrbes. See, mida te saate, on seadus, mida teie Isa teile õpetas. Kas ma ei ole sind armastanud? Siis saate 

ka teie anda armastust oma kaasinimestele. Andke seda vennalikku armastust omavahel edasi. 

37 Inimene ei ela ainult materiaalsetest asjadest, ta peab end toitma ka vaimsetest aardetest. Nii räägin 

ma neile kuulajatele, kes ainult alandlikult kuulavad, ja minu õpetus muudab neid vähehaaval. Aga millal 

te seda valgust kõigile maailma rahvastele edasi kannate? Millal te saavutate, et kõik inimesed puhastavad 

end minu tões? 

38 Kõik on inimese poolt rüvetatud, mitte ainult tema hing: vesi on reostunud, õhk on saastunud ja 

paisunud mikroobidest ja surmast, ja nii ma küsin teilt: milliste õpetustega ja millal te kavatsete end 

puhastada? Millal te olete kunagi valmis puhastuma kehas ja hinges, kui tahate ainult oma keha pesta? 

Mida te sellega saavutaksite? - Et petta ennast. Kõigepealt puhastage süda ja meel, kust kõik halvad 

mõtted ja kurjad teod tulevad. Kehastunud olend vajab vaimset leiba, et tunda - kasvõi vaid mõneks 

hetkeks - seda, mis ta on: vaimu. 

39 Otsige muud leiba peale selle, mis on vajalik iga päev, püüdke leida muud kodu peale oma kodu. 

See leib on minu Sõna ja see kodu on lõpmatuseni. 
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40 Kui ma teiega räägin, siis teie süda edastab mulle palju oma soove ja lootusi. Ma vastan mõnele 

oma lapsele, kes on oma eluteel kogenud vaimsete olendite kohalolekut, keda te tavaliselt nimetate 

tumedateks või segadusseisundilisteks vaimudeks. 

41 Miks te palute Mind eemaldada need olendid kohtadest, kus nad tavaliselt ilmnevad? Nad peavad 

teadma, et nad on oma näilise "surma" üle elanud, et täita heastamisseadust ja saada kogemusi. Nad 

täidavad, kuigi tahtmatult, oma ülesannet anda uskmatutele ja materialiseerunud inimestele tõelist 

tunnistust sellest, et hing elab kehast edasi. 

42 Seepärast kutsun ma nad tagasi alles siis, kui minu määratud aeg saabub. Nüüd on neil veel 

ülesanne täita. Seepärast ärge paluge Minul neid teie juurest ära võtta; nad peavad ootama, kuni neile 

määratud aeg saabub. Miks sa tahad, et kõik elus oleks sinu soovide järgi, mitte selle järgi, mis on teistele 

hea? Juhin teie tähelepanu sellele, et need olendid ei tee teile muret, kui te olete helde ja tunnete nende 

suhtes kaastunnet. 

43 Tõstke nüüd oma mõtted üles, paluge ja te saate. Paluge seda, mis teie arvates on teie ja teie 

kaasinimeste jaoks õige. Hoidke sisemist vaikust neil hetkedel, kui te palute, ja uskuge, et see olen mina, 

kes on kohal, et te saaksite Minuga osadusse astuda. Ma kuulen hinge, ma tulen südamesse, ma räägin 

teiega vaimust vaimule. Ma võtan teie südamest kõik valud, kõik hirmud, kannatused ja mured. Ei ole 

ühtegi südant, mida ma ei oleks külastanud; ei ole ühtegi teadvust, mida ma ei oleks valgustanud; ei ole 

ühtegi valu, millest ma ei oleks vabastanud oma lapsi, et võtta neid koos minuga ja moodustada neist 

kõigist koos okaskroon. 

44 Nii peate te palvetama minu tahte kohaselt, nii peate te mind alati vastu võtma. Ärge näidake oma 

armastust välise žestiga, mis teenib ainult seda, et teid nähaks, et te seda teete. Otsige mind vaikselt, olge 

üksi oma Issandaga, ja te saavutate, et minu kohalolek on teie südames ja et te kuulete minu häält, mis 

ütleb teile: Ma annan teile oma halastuse, sest te olete selles maailmas ajutised. 

45 Eelija, ühenda sel ajal valitud hinged, olgu nad siis kehastunud või mitte enam lihaks saanud, et 

nad oleksid ühtselt tugevad, sest teid ootavad ees suured katsumused. Aga te tulete välja minu Püha Vaimu 

valguse poolt valgustatuna, sest ma armastan teid ja ei lase teil häbisse jääda. Harjutage end, et te 

mõistaksite Minu Sõna õigesti ja teaksite, kuidas eraldada nisu umbrohust. Jälgige ja palvetage, et te ei 

kalduks sellelt teelt kõrvale ja et valu ei üllataks teid ootamatult. 

46 Mõistke, et mina ei ole see, kes annab valu, sest mina olen teie Isa, kes tahab teie hinge kaunistada. 

Teie ise olete need, kes külvavad valu oma eluteel, ja kui see teid tabab, siis ütlete mulle: "Issand, miks see 

valu meid painab?". Kuid saage aru, et ma annan teile ainult armastust, õnnistan teid ja annan teile oma 

õpetusi. 

47 Kuulge minu tähendamissõna: 

48 Üks naine kõndis mööda rada, kaasas kolm väikest poissi, kõige vanem kaheksa-aastane, keskmine 

seitsmeaastane ja kõige väiksem nelja-aastane. Ta andis neile ohtralt emaarmastust, toitis ja riietas neid 

suure õrnusega. Ühel päeval ütles vanim poeg oma emale: "Sa oled kaua aega vaeva näinud, et meid toita 

ja riietada. Ma olen meist vendadest kõige pikem ja olen valmis tegema kõike, mida te palute, et aidata teil 

oma vendi toetada. Samamoodi hakkab ka minu veidi noorem vend, kui ta suureks kasvab, töötama, et 

aidata teid koos noorimaga, ja kui ta samuti suureks kasvab, hakkab ta töötama nagu meie, ja nii jääme me 

kõik koos samale teele." 

49 Ema ütles talle: "Sa oled veel väike ja tõesti, ma ütlen sulle, sa ei tunne veel maailma. Inimesed 

oma kurjuses teevad sulle kahju ja siis pead sa tagasi pöörduma minu juurde, kui sa oled täis valu. Aga 

kuna ma armastan sind, ei taha ma, et sa eksiksid või kogeksid valu omaenda tegude tõttu." See poiss 

vastas talle järeleandlikult ja kuulekalt: "Ma täidan sinu tahtmist ja ootan, kuni tuleb õige aeg ja ma saan 

minna sinna, kuhu sa mind suunad." Ta vastas talle: "Ma teen sinu tahtmist ja ootan, kuni tuleb õige aeg ja 

ma saan minna sinna, kuhu sa mind suunad." 

50 See naine ütles talle siis: "Tõesti, sa oled nüüd esimese õppetunni ära õppinud ja seetõttu pean sind 

oma vendadest ja õdedest suurimaks - mitte ainult oma vanuse tõttu, vaid ka sellepärast, et sa oled 

kuulekas ja arukas." 

51 Aastad möödusid ja poisist oli saanud nooruk. Tema vennad, kes olid samuti suureks kasvanud, 

võtsid eeskujuks vanema venna ettevaatlikkust, kelle intelligentsus kasvas päevast päeva. 
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52 Ühel päeval ütles naine noorele mehele: "Kas sa tahad maailma teedel hulkuda? Ma annan sulle 

raamatu, mille sisu sa pead uurima, et saaksid selle õpetuse oma meeltesse ja südamesse talletada. Sest 

tõesti, ma ütlen sulle, see paneb sind kõik ohud vigastusteta läbima ja ükski valu ei üllata sind." Siis viis ta 

ta koos oma vendadega majja, kus elas auväärne vanamees, kellele ta ütles: "Siin on minu lapsed, keda sa 

oled kaua oodanud, sest sa tundsid neid enne mind." Ta ütles: "Siin on minu lapsed, keda sa oled kaua 

oodanud, sest sa tundsid neid enne mind. Ma loodan, et Sa võtad nad vastu ja aitad neid vastavalt oma 

tahtele. 

53 Vanamees vaatas neid suure armastusega ja ütles naisele: "Sinu lapsed on head, kuid nad vajavad 

veel ettevalmistust, et minna maailma, sest nad on veel nõrgad ja maailm võib neid oma rikutusega 

nakatada. Anna mulle see raamat, mida sa käes hoiad, et ma avaldaksin sulle sellest suuri õppetunde. 

Mõelge põhjalikult nende õppetundide üle ja nende tõde võimaldab teil kõik ohud ohutult üle elada." 

Noormehe poole pöördudes ütles ta: "Sa pead sellest raamatust õppima ja õpetama armastusega oma 

venda, et ta omakorda õpetaks nooremat, ja siis te kõik annate oma armastuse tegudega tunnistust sellest 

õpetusest." 

54 Kui suurim vendadest vaatas vanameest, kelle nägu oli nii lahke ja õrn, põlvitas ta tema ette ja 

ütles talle: "Las ma suudlen su käsi ja su otsaesist". Vanamees vastas: "Tee seda, sest sa oled minu 

armastuse vääriline ja teed sellega suuri tegusid." Siis ütles naine noorele mehele: "Valmistu, sest varsti 

lahkud sa minu hoole alt. Aga isegi kui sa oled kaugel, oled sa minuga. Ma loodan, et te mäletate alati oma 

vendi ja et nad järgivad teie eeskuju. Ära tee ühtegi eksimust, ole nagu puhas ja särav peegel, milles nad 

saavad ennast vaadata, et Sinu eeskuju järgides saaksid nad säästa valu." 

55 Noormees vastas: "Kuna ma armastan sind ja head vanameest, teen kõik, et olla oma vendadele 

heaks eeskujuks. Tuli õige aeg ja noormees läks erinevatesse kohtadesse, kuid kõigis neis nägi ta, et kurjus 

ja kibedus olid suured ja südamed patu poolt paadunud. Hetkeks tundis ta hirmu, kuid meenutades 

vanamehe sõnu, avas ta raamatu ja leidis esimeselt leheküljelt seaduse, mis peaks inimesi valitsema, et nad 

selle järgi oleksid tugevad. Ta leidis lõpmatu armastuse õpetusi, mille abil ta oleks võimeline manustama 

tervendavat palsamit, mis leevendaks haigete valu ja rõõmustaks kannatanuid - valgust, mis taastaks 

pimedate nägemise, valgustaks segaduses olevaid inimesi ja tarkust, mis tooks rahu kaasinimeste 

südamesse. 

56 Suur oli selle nooruki rõõm, kes keset kõrbe oma vaimu üles tõstis ja ütles vanale mehele: 

"Õnnistatud olgu Sa, Issand, Sa oled mind valgustanud oma õpetusega, ja ma tunnen, et Sa elad mu 

südames ja et Sa oled mind innustanud töödega, mida Sa tahad, et ma teeksin. Ma olen valmis astuma 

lahingusse, et tuua Sinu jumalikku sõnumit selle maailma elanikele, et läheneda neile, kes tunnevad oma 

südames kurbust, neile, kes janunevad Sinu õpetuse järele." 

57 See noormees mõistis, et need rahvamassid, keda peale valu, mida nad oma südames tundsid, 

ümbritses tohutu pimedus, olid näljased õigluse ja halastuse järele. 

58 Täis armastust, pöördus ta nende rahvahulkade poole ja ütles neile: "Ma tulen kaugest kohast teie 

juurde, täites vana mehe missiooni, et tuua teile balsam teie kannatustele ja edendada teie teadmisi. 

Kuulake sõnumit, mille ma teile toon, avage oma südame uksed ja võtke vastu tõde enda sees, sest ma 

armastan teid, nagu ma armastan vanameest, kes mind teie juurde saatis, ja ma annan teile edasi tema 

armastavat abi." 

59 Seejärel sirutasid need abivajajad oma käed välja ja kui nad seda armastuse kingitust tundsid, 

purskusid nende silmadest meeleparanduse pisarad ja selle saadiku sõnad olid nagu kristallselge vesi, mis 

kustutas nende janu. Nad tundsid rahu ja tänasid vanameest, kes oli saatnud neile selle noore mehe, kes 

õpetas neile oma eeskuju kaudu teed nende päästmiseks. 

60 Noorus ütles neile: "Hoidke seda, mis te olete saanud, oma südames, ja ärge laske ajal või maailma 

kurjusel seda teilt ära võtta, sest siis muutuks teie lepitamine kaks korda raskemaks." 

61 Need rõõmsad inimesed küsisid temalt, kust ta pärit on ja kuidas ta ennast nimetab, millele 

noormees vastas: "Ma ei tohi seda teile öelda. Te peaksite teadma ainult seda, et ma olen sõnumitooja. 

Uskuge sellesse, mida olete saanud. Sest kui teil on usk, siis kaob isegi teie pidalitõbi." 
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62 Kui inimesed tundsid end tervena ja tugevana, laulsid nad armastuse hümni, mida nad polnud 

kunagi varem kuulnud, ja noore mehe juhtimisel pakkusid nad oma usku, oma pühendumist, oma 

armastust vanale mehele. 

63 Kui noormees naasis vanamehe juurde, et teatada oma missiooni täitmisest, nägi ta, et see, kes oli 

teda saatnud oma armastuse sõnumit naabrile viima, surus teda oma südamesse ja pöördus naise poole, kes 

oli ta tema juurde toonud, ning ütles: "See on see Poeg, kes suutis täita missiooni, mille ma talle andsin, et 

tema eeskuju oleks eeskujuks tema vendadele ja õdedele, et kui nende jaoks tuleb õige aeg, siis nad 

kuulutaksid minu tõde inimeste südametesse." 

64 Armsad inimesed, ma olen taas kord andnud teile oma armastuse õpetuse, et te seda selgelt 

mõistaksite ja et see oleks valgus, mis juhatab teid teie teekonnal läbi elu; et te oma ülesande täitmise 

kaudu jõuaksite lähemale oma Isale, kes armastust täis annab teile oma tasu ja näitab teile, nagu 

Moosesele, tõotatud maa helgeid alasid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 164 
1 Ma olen teid sel ajal palju proovile pannud, et te saavutaksite valguse ja jõu, mida hing vajab oma 

täiuslikkuseni jõudmiseks. Ei ole ühtegi katsumust, millel poleks lahendust, ega ühtegi valu, mis ei jätaks 

hinge valguskiirt. Just selles saate anda aru oma pühendumisest ja hinnata õigesti oma nõrkusi. Sest te 

peate andma tunnistust usust ja tunnistust minu õpetusest - mitte ainult oma sõnadega, vaid ka oma 

tegudega, mis peavad olema eeskujuks teie kaasinimestele. 

2 Ma koolitan teid, et kui te saate õpetuse, siis te suudate seda rakendada ja te ei unusta seda. Ma 

töötan teid teie eluteel, et kui saabub aeg, mil teil ei ole enam minu sõna häälekandjate kaudu, saaksite 

jätkata minuga vestlust vaimust vaimule. Kuhu iganes sa ka ei läheks, ma saadan sind, ja sinu sõnades on 

minu sõna, sinu mõtetes minu inspiratsioon ja sinu vaimus on minu vaim. Te olete minu uued jüngrid ja 

ma ei jäta teid maha, nii nagu ma ei jätnud maha neid, kes järgnesid mulle teisel ajastul. Ka neid pandi 

proovile ja kõige raskemal katsumuse hetkel jälgisin ma neid ja hindasin nende usku. 

3 Tuletage meelde järgmist piiblilõiku: Meister sõitis koos oma jüngritega paadiga rahulikul järvel. 

Jeesus rääkis ja inimesed kuulasid teda. Kui õpetus oli lõppenud, sulges Meister silmad ja puhkas. Jüngrid 

arutasid minu sõna ja aitasid üksteisel seda mõista. - Kuni selle ajani oli kõik selle jüngrite rühma ümber 

rahulik. Siis ilmusid suure tormi eelkujud, tormi puhkes ja rahutu meri oli segaduses, lained läksid kõrgeks 

ja paat muutus lainete mängukanniks. Jüngrid kartsid oma elu pärast, andsid üksteisele juhiseid, kogusid 

purjeid, samal ajal kui mõned palvetasid. Nad ei julgenud Jeesust äratada, kuid kui oht aina suurenes, 

hüüdsid nad teda valjult. Kuid ta magas ja neid ei kuulnud. Siis hüüdsid nad teda teist ja kolmandat korda, 

öeldes: "Meister, ärgu, vaata, me vajume." Jeesus avas oma silmad ja ütles neile: "Oo, te vähese usuga 

inimesed, kes te ei ole minusse uskunud." Ja ta sirutas oma käe välja ning käskis veevooludel vaibuda. 

Taas valitses rahu ja meri jäi rahulikuks. Jüngrid, kes häbenesid oma usupuudust ja olid vapustatud nende 

silmade ees toimunud imestusest, lubasid, et ei kahtle enam kunagi, ja pärast seda katsumust oli nende usk 

suurem. 

4 Sel ajal seilate ka teie sellisel merel. Te võitlete eksituste, patu ja isekuse tormiga. Paat on minu 

töö, see Meister on see, keda te kuulete, jüngrid olete teie, kes te praegu minuga koos olete. Ka lained, mis 

täna teie paati räsivad, liiguvad metsikult ja te arvate kasvava tormi taustal, et ma magan. Siis, kui te 

hüüate mulle täiega, siis väärite seda, et ma kordan teile just seda sõna ja ütlen teile, et te ei ole minu 

õpetusi kasutanud. 

5 Läheme paadiga edasi. Vaata, juba läheneb hetk, mil ma sirutan oma käe välja vee kohal ja ütlen 

neile: "Rahunege ja muutuge rahulikuks." Täna valmistan teid ette, sest varsti te ei kuule mind enam ja ma 

jätan teid tugevdatuna. Ma ei ole veel andnud teile oma lõplikku õpetust, kuid kui see tund saabub, ärge 

kartke katsumusi, ärge heitke end ohu ees meeleheitele, pidage meeles minu õpetust ja mõelge selle üle 

hoolikalt; selle kaudu saate te tugevaks ja võimeliseks oma ülesande täitmisel. 

6 Nüüd küsib meister teilt: Kus on teie surnud ja miks te nutate teie poolt armastatud olendite 

kadumise pärast? Tõesti, ma ütlen teile, minu silmis ei ole keegi surnud, sest kõigile olen andnud igavese 

elu. Nad on kõik elus; need, keda te pidasite kadunuks, on minuga. Kus te arvate, et näete surma, seal on 

elu; kus te näete lõppu, seal on algus. Seal, kus te arvate, et kõik on müsteerium ja mõistetamatu saladus, 

on valgus, selge nagu igavene koidik. Seal, kus te usute, et on olematus, on kõik, ja seal, kus te tajute 

ainult vaikust, on kontsert. 

7 Teie hing ei ole veel täielikult ärganud oma ülespoole suunatud arengule, kuid katsumused, mida 

ma teile selle aja jooksul mitmel kujul ette panen, seavad teid silmitsi reaalsusega, ja seda maailma, mida 

te praegu nii väga armastate, mida te nii väga imetlete, sest see on andnud rõõmu teie füüsilisele kestale, 

peate te siis vaeseks, sest te olete tõusnud ja jõudnud kõrgemale, vaimsele elutasemele; ja see jätkub, kuni 

jõuate elu täiuseni. 

8 Õndsad on need, kes kasutavad maailmast ainult seda, mis on vajalik nende hinge ja keha 

arenguks, sest siis ei ole teil raske sellest maailmast eralduda. Te ei tunne, et teie hing kannatab, kui ta 

peab lahkuma oma kehalisest kestast. 

9 Ma tahan, et te suudaksite tõelise üleandmisega eralduda kehast, mis on ajutiselt teie kest, teie 

rõivas, ja teha sama kõigega, mille te olete omandanud maailmas, kus te praegu elate. Teadke, et hinge 
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jaoks ei ole kaugust, puudumist ega surma, ja mõistke, kui te lahkute sellest maailmast, et te sisenete 

paremasse ellu, kus te jätkate sama Isa armastamist, juhindute samast seadusest ja püüdlete sama ülespoole 

arenemise ideaali poole; et sealt alates saate elu paremini jälgida, täidate oma missiooni paremini ja 

suudate eristada kuristikku tippudest. 

10 Kui palju kardab inimene surma, kui meeleheitel on ta, kui surmatund saabub. Hing kardab 

lõpmatust, seda kõrgeimat ja tundmatut valdkonda. Ja miks sa kardad? - Sest te ei ole end ette 

valmistanud. Ma olen andnud teile vaimset õpetust, te teate oma saatust algusest peale. Jumalik seadus ja 

inimlik seadus on alati olnud omavahel kooskõlas ja on õpetanud teid (õigesti) elama, et te saaksite sellele 

tunnile teadlikult ja varustatud läheneda. 

11 Alati, kui te olete olnud lähedal sellele, et unustada minu õpetus, on teile ilmunud minu 

sõnumitooja, olgu see siis prohvet või mina ise, et tuua teile valgus tagasi. Seepärast olen ma nüüd tulnud 

teie juurde vaikselt, ilma uhkeldamiseta - täis salapära mõnele, särava eeskujuna teistele, 

segadusttekitavana neile, kes ei saanud minust aru, kuid täis majesteetlikkust neile, kes selgelt tundsid 

minu kohalolekut. 

12 Palvetage, inimesed, et minu Vaimu rahu, mis on ühendatud selle palvega, oleks tunda kogu 

maailmas ja leviks üle kogu maailma. Kui te kõik olete vaimses kodus, mõistate, et teie palved ei olnud 

asjata. Seal kogete, kui lähedased on kõik vaimsed olendid ja kui lihtne on suhelda vaimult vaimule. Seda, 

mida teadus ei ole suutnud edasi anda, mõistate te Minu õpetuse põhjal, mis sisaldab kõike endas ja mille 

kaudu Ma praegu annan teile need õpetused inimliku mõistuse abil. 

13 Sel armu hommikul ilmutab end Kristuse sära, et võtta teid vastu kogu maailma eest. 

14 Kogunege sisemiselt ja kuulake minu sõna. Ma olen tulnud teie juurde vaimus, sest te ei ole minu 

juurde tulnud. Aga tõesti, ma ütlen teile, et inimene peab saavutama oma täieliku vaimse arengu, et ta 

saaks vaimselt tõusta ja jõuda Minuni. - Inimene on alati näidanud üles vastuseisu Minu käskudele, 

teeseldes oma liha paindumatust, mis takistab tema vaimu arengut. Kuid ma olen teid lahkesti õpetanud, et 

te rakendaksite Minu õpetust praktikas, et te leiaksite, et selle täitmine ei ole võimatu. 

15 Mõistke, et te olete seisma jäänud, samas kui maailm vajab teid; et on vaja töötada iseenda kallal ja 

ühineda, et leida jõudu oma töödes. Te peate mõistma, et see Sõna ei anna teile mitte ainult maise õigluse, 

vaid ka vaimse enesekindluse. Isa arm on selles sisaldunud. 

16 Oma innukuse kaudu end täiustada ning külvates oma eluteel armastust ja halastust, saavutate te 

vaimse pääste. 

17 Püüdke saavutada vaimsust, olles hea tahte ja kindla iseloomuga inimesed, sest see töö on 

kõrgemal kõigest inimteadusest, kõrgemal kõigest, mida inimene omab ja mida ta saab selles maailmas 

teada. Materialiseerumine, millesse inimkond on langenud, ei võimalda tal aimata vaimustumise imelist 

elu. Ma ei mõista teid praegu hukka, ma tahan vaid, et te mõistaksite mind, kui mõtlete minu sõnale. 

18 Maailm ei kuule mind, sest nende kehade hääl, mille kaudu ma end teatavaks teen, on ainult 

väikese ulatusega. Seepärast on südametunnistuse hääl, mis on Minu tarkus, see, mis kõneleb inimestega 

ja üllatab paljusid, kes oma isekuse lummuses on muidu selle hääle kutsete suhtes kurdid, pöörates 

tähelepanu ainult meelitamisele ja maapealsele prestiižile ning joovastades end oma ühiskondlikust 

positsioonist ja võimust. 

19 Kui need inimesed saavad teada, et Ma olen teiega rääkinud ja teile ilmutanud, et Minu juurde 

tulekuks peate te armastust ja halastust praktiseerima, siis ärkavad nad oma sügavast vaimsest unest, 

varustavad end ja tulevad alandlikult Mind teenima. Nende näidete kaudu räägin ma inimkonnale, ma 

raputan selle aluspõhimõtteid. Keeled ja rassid segunevad omavahel, sest inimesed avastavad vendluse 

saladuse, mida nad ei leidnud oma raamatutest ja pärgamentidest. 

20 Ma armastan teid kõiki, teile kõigile annan oma juhtiva sõna, et see juhiks teid tõelisele teele ja 

veenaks teid lõpuks, et te praktiseerite minu täiuslikku seadust. 

21 Täna elad sa rohkem maailma jaoks kui minu jaoks. Te peate tegema mõlemale võrdselt õiglust, 

andes oma kehale seda, mida ta vajab oma elatamiseks, ja oma hingele seda, mida ta vajab oma 

päästmiseks. 
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22 Kõik püüavad laiendada oma inimtegevust, iga mõistus toodab erinevaid ideid, kuid mitte kõik 

inimeste tööd ei teeni teid kõrgema arengu saavutamiseks, sest selleks peavad nad olema kooskõlas 

armastuse täiusliku seadusega. 

23 Inimene rikub oma teadusega loodusseadusi ja viib jõud, mille ma olen loonud teie heaks, hävingu 

teele. Sellepärast on teie elus palju murranguid. Sest te vallandate mõrvarlikud sõjad ja rahukuulutajad 

tunnevad, et nad on läbi kukkunud ja ei leia usku. 

24 Kuid ma koolitan uusi sõnumitoojaid, et viia minu rahu igasse südamesse, mis seda vajab, ja see 

olete teie. Las inimkond jagab seda rahu teie palvete kaudu. Looge rahu ka oma kaasinimeste seas tööde 

kaudu, siis võidate te ühe südame teise järel ja saabub päev, mil maailm siseneb rahu kuningriiki - mitte 

selle rahu, mida inimesed teevad, mis põhineb nende võimul ja ähvardustel, vaid selle, mis põhineb 

vaimsel rahul, sellel rahul, mille te saavutate üksteist armastades. 

25 Pärast 1950. aastat algab spiritualiseerimise aeg. Ma ilmutan ennast igaühe kaudu, kes end 

varustab, ja nii tunnete, et minu vaim ei lahku kunagi teie juurest. 

26 Minu Sõna trükitakse teie vaimule ja te näete, et see saab teoks. Iga kord, kui te seda mäletate, 

tunnete oma südames lohutust ning oma vaimus kindlustunnet ja valgust. 

27 Minu seadus ei saa olla raske rist teie õlgadel, vastupidi, see on vaimule värskendus ja rõõm. 

28 Ärge kartke oma uskmatuid kaasinimesi, sest te teenite mind sellisel viisil. Nende jaoks on 

määratud ka aeg, mil nad peavad tulema minu juurde, ja kui see juhtub, lähevad nad minema ja teenivad 

mind. Aga kõigepealt peate te mind teenima, et anda eeskuju minu õpetusest. Selle aja, mille te siin 

veedate, teen ma teile tasuks igavese eluga. 

29 Teie kaudu tahan ma anda oma armastust inimkonnale. Vaata, samal ajal kui teie rahvas on 

turvaline, on teised hävitamas. Pöörake oma silmad ja mõtted itta ja te avastate seal nälga, valu ja 

meeleheidet. Seepärast olgu teie palve täis kaastunnet ja armastust kaasinimeste vastu, sest siis jõuab teie 

vaimu armastus, mille jaoks ei ole vahemaid, teie kaasinimesteni ja ümbritseb neid teie armastav halastus. 

30 Kui paljud unistavad surmast lootuses, et see hetk viib nad minu juurde, et nad saaksid mind siis 

igavesti taevas kummardada, teadmata, et tee on lõpmatult kaugemal, kui nad uskusid. Selleks, et ronida 

kasvõi ühe sammu võrra kõrgemale taevatrepil, mis viib teid minu juurde, peab inimene olema elanud 

inimelu õigesti. Teadmatus on süüdi selles, et paljud mõistavad minu õpetuste olemust valesti. 

31 Nad kardavad end maailmas määrida, sest nad usuvad, et sellega kaotavad nad igaveseks taeva. 

Kuid nad eksivad, sest keegi ei kaota taevast. Igavus on Jumala antud võimalus, mida teie Looja pakub 

teile, et te kõik saaksite tulla Tema juurde. 

32 Teine viga on soov hoida end puhtana, kuid mitte armastusest Isa vastu, mitte selleks, et olla 

meelepärane sellele, kes ta lõi, vaid ainult egoistlikust soovist täita tingimusi, et saada endale positsioon, 

mugav koht - ja seda ka tulevikus, igavese elu ajal, vastavalt sellele, mida inimesed on sellest teinud. 

33 Mõni tunneb, et ta on sunnitud tegema häid tegusid, sest ta kardab, et surm üllatab teda ja tal ei ole 

siis mingeid teeneid, mida oma Issandale pakkuda. Teised lahutavad end kurjusest, kuid ainult hirmust 

surra patus ja kannatada igavest piinamist põrgus pärast seda elu. 

34 Kui deformeerunud ja ebatäiuslik on see Jumal sellisel kujul, nagu paljud teda kujutavad! Kui 

ebaõiglane, koletuslik ja julm! Kui ühendada kõik inimeste poolt toime pandud patud ja kuriteod, siis ei 

saa seda võrrelda selle jäledusega, mis oleks igavesti põrgukaristus, kuhu - nende sõnul - Jumal mõistab 

pattu teinud lapsed hukka. Kas ma ei ole teile selgitanud, et Jumala kõrgeim omadus on armastus? Kas te 

siis ei arva, et igavene piinamine oleks igavese armastuse jumaliku omaduse absoluutne eitamine? 

35 Kristus sai inimeseks, et ilmutada maailma ees jumalikku armastust. Kuid inimestel on kõva süda 

ja teadjameelsus, nad unustavad peagi saadud õpetuse ja tõlgendavad seda valesti. Ma teadsin, et inimesed 

ajavad järk-järgult õigluse ja armastuse segamini kättemaksu ja karistusega. Seepärast kuulutasin teile 

välja aja, mil ma tulen vaimselt tagasi maailma, et selgitada inimestele õpetusi, mida nad ei ole mõistnud. 

36 See tõotatud aeg on see, milles te elate, ja ma olen andnud teile oma õpetuse, et minu õiglus ja 

jumalik tarkus ilmneksid teie Jumala ülevoolava armastuse täiusliku õpetusena. Kas te arvate, et ma olen 

tulnud, sest ma kardan, et inimesed hävitavad lõpuks oma Issanda teosed või isegi elu ise? Ei, ma tulen 

ainult armastusest oma laste vastu, keda ma tahan näha täis valgust ja rahu. 
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37 Kas ei ole õige ja õige, et ka teie tulete minu juurde ainult armastusest? Mitte armastusest enda 

vastu, vaid armastusest Isa ja kaasinimeste vastu. Kas te arvate, et see, kes väldib pattu ainult põrgu 

piinade kartusest, on inspireeritud jumaliku armastuse poolt, või see, kes teeb häid tegusid ainult mõeldes 

tasu, mida ta sellega võib saada, nimelt koha igavikus? Kes niimoodi mõtleb, ei tunne mind ega tule minu 

juurde armastusest. Ta tegutseb ainult armastusest enda vastu. 

38 On saabunud tund, mil teadmatuse tume side, mis on nii kaua inimeste silmi katnud, langeb 

igaveseks, nii et nad saavad näha elu selle täielikkuses. Kui mõned tahavad, et inimesed usuksid jätkuvalt 

põrgukaristusesse, et see usk oleks neile juhtnööriks, mis suunab nende samme maa peal, siis ütlen teile, et 

tõel on hinge üle rohkem võimu kui pettusel. 

39 Kuulake minu sõna sisemise kogumisega, oo jüngrid, ja mõelge selle üle põhjalikult. 

40 Inimkond, kui te oleksite kulutanud kõik selle, mida olete kasutanud veriste sõdade pidamiseks, 

humanitaartööde tegemiseks, oleks teie eksistents täis Isa õnnistusi. Kuid inimene on kasutanud kogutud 

rikkust selleks, et külvata hävingut, valu ja surma. See ei saa olla tõeline elu, mida need, kes on vennad ja 

õed ning Jumala lapsed, peaksid elama. Selline eluviis ei ole kooskõlas seadusega, mille ma kirjutasin teie 

südametunnistusse. 

41 Et te saaksite teadvustada, millises eksimuses te elate, purskavad vulkaanid; maa seest purskab 

tuld, et hävitada umbrohtu. Tuuled vallanduvad, maa väriseb ja veeuputus laastab terveid maid ja rahvaid. 

42 Sel viisil väljendavad looduse kuningriigid oma pahameelt inimese vastu. Nad on temaga 

purunenud, sest inimene on hävitanud ühe sõpruse ja vendluse sideme teise järel, mis sidus teda teda 

ümbritseva loodusega. 

43 Meister annab teile need ilmutused, sest ma näen, et ühelt poolt teevad teadlased kõik endast 

oleneva, et võtta looduse saladusi ja avastada uusi elemente ja jõude, et hävitada ja tappa, ning teiselt poolt 

eiratakse tõelist teadust, seda, mis õpetab säilitama, armastama ja ehitama. Selle aja inimesed ei saa aru, et 

nad on oma tõelise missiooni unarusse jätnud, oma ülesande hüljanud. 

44 Maal elab miljoneid haigeid inimesi, miljonid lapsed on jäetud maailmas üksi hakkama ja on 

segaduses. Lugematud vanad inimesed on ilma lohutuseta, mis aitaks neil oma saatust taluda. On 

kaitsmata lesed ja naised, kes ei tunne tõelise kodu maitsvat soojust. Te olete jalge alla tallanud kõige 

väärtuslikuma asja inimelus, rüvetades abielu, mis on jumalikku päritolu institutsioon. Te olete jalge alla 

tallanud inimelu, mis peaks olema pühitsetud. Te hävitate minu laste kodud, mis peavad olema 

puutumatud, sest need on pühapaigad ja templid, kus mind kummardatakse, olgu nad kui tagasihoidlikud 

tahes. Ometi väidavad inimesed, et neil on religioon, mille peale ma võiksin neilt küsida: Mis on see 

religioon, mis õpetab teid tegema selliseid tegusid, nagu te olete teinud? 

45 Suurel päeval kõneleb Isa kõigi inimestega ja tema hääl tähendab kohut. 

46 See õnnetus tuleneb materiaalsusest, millesse inimkond on langenud. Kuna te olete lükanud vaimu 

viimasele kohale, eelistades sellele liha kirgi ja oma ettekujutusi surmast, siis on loomulik, et olete lõpuks 

jõudnud sellisele tulemusele, mida te täna näete. Kuna liha on egoistlik, siis millist muud vilja oleksite 

võinud sellest oodata peale sõdade ja täieliku moraalse degeneratsiooni? 

47 Ainult vaimustamise õpetus suudab panna inimese südametunnistuse hääle kuuldavaks ja vaimu 

suutma end patust vabastada. 

48 Uut sõda, mis puhkeb, ei peeta materiaalsete eesmärkide nimel, vaid see on võitlus vaimu ja "liha" 

vahel, ja siis, kui vaim on võitnud, kuulutab ta armastuse valitsemist inimeste seas, mis on märk rahu 

taastamisest maailmas. Kas te ei arva, et tõelise rahu vundamendile saab ehitada vaimse ja materiaalse 

progressi maailma? 

49 See on vaimselt ülendav töö, mis ootab tulevasi põlvkondi. Kui inimene pühendab oma elu sellele 

õilsale ja kõrgele ülesandele, tunneb ta, et on leidnud harmoonia oma Issandaga, oma Loojaga, kes ikka 

veel ehitab. 

50 Kui te neid õpetusi kuulates hakkate uuendama oma sõnade, mõtete ja tegude väikest maailma, 

aitate sellega kaasa inimkonna uuendamisele. 

51 Universum on suur tarkuse raamat, mille ma olen avanud inimese silmade ees, et ta tunneks ja 

õpiks järgima seadusi, mis reguleerivad loodut. Seda raamatut uurides saavutab ta tarkuse, ta püüab oma 

maapealses elus paremuse, heaolu ja edasimineku poole; ja kui ta kroonib selle teadmise igasuguste 
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vaimsete teadmistega, saavutab ta absoluutse võidu selles eksistentsis, mis on sügav ja suur katsumus; sest 

ta teeb tõe enda omaks ja saab surematuks. 

52 Universumit valitsevad jumalikud seadused on tarkuse, jõu ja armastuse seadused. Neist tulenevad 

kõik teised, mis on kõige olemasoleva loomise aluseks. 

53 "Universum": Kui inimene uurib teid puhta südamega ja meelega, mis on täis igatsust rohkem 

minu tõde teada saada, ja teda inspireerib ennekõike vaim, mitte aga isekad või ülbed tunded, siis saab ta 

teilt suuri õpetusi, mida ta seni ei ole saanud. Sinus võib ta leida minu kuningriigi kuju. 

54 Mu armsad lapsed, teie mõtetesse voolab minu valgus, et te saaksite uurida minu sõnu kui kirju 

minu tarkuse raamatust. Inimese mõtlemisvõime on lõputu vaimse kontemplatsiooni väli. Mõelge minu 

sõnadele. 

55 Paljud on mind kuulanud, kuid esialgu ei lähevad kõik mulle sama armastusega järele. Ka sel ajal 

kutsusin ma suurt rahvahulka, kuid neist ainult kaksteist meest järgnesid mulle. Ka neist olid ainult kolm 

tõesti Meistri lähedal, ja Johannes oli ainus, kes sai suurte saladuste ilmutuse, sest ta avas jumaliku tarkuse 

varakambri oma suure armastuse jõul. Armastus avab tarkuse väravad, sest see sisaldab alandlikkust ja 

leebust. Armastus on rahu tõeline kodu vaimu igavikulisuses. Kes seda praktiseerib, ei pea midagi küsima, 

sest tarkus tuleb tema juurde. Ta mõistab ebatäiuslikku, patustajat, ei mõista kedagi hukka, vabandab 

kõiki. Ta mõistab nõrku ja ka tugevaid. Armastus tõi kaasa kõik, selle kaudu loodi inimene, ja see on jõud, 

mis liigutab kõiki ja viib nad ühtsusesse. Armastus on teie olemasolu põhjus. 

56 Kui palju saladusi on veel inimese jaoks olemas. Ta on ümbritsetud nähtamatutest ja tajumatutest 

olenditest, mis peaksid talle juba praegu olema nähtavad ja käegakatsutavad. 

57 Inimeste eksistentsi üle pulbitseb elu, mis on täis ilu ja ilmutusi, kuid nad oma pimeduses ei ole 

veel võimelised seda nägema. 

58 Ärge unustage minu õpetusi, sest need aitavad teil olla tõe apostliteks. Minu õpetuse tõeline 

apostel on see, kes teeb kõike seda, mida Jumal Jeesuse kaudu õpetas. Ma kinnitan teile, et kui ma 

küsiksin igalt teie hulgast, kes te mind nii kaua kuulnud olete: "Mida te praegu teete, mida ma olen teid 

käskinud teha või mida te soovite? Kas teete seda, mida Jumal käsib teil teha, või seda, mida te ise olete 

käskinud?" Te ei oska mulle vastata. 

59 See rahvas on valitud selleks, et täita minu tõotust sel ajal, et te oleksite minu sõna alguse ja lõpu 

tunnistajad. Isegi teisel ajastul ei olnud vaja, et minu kuulutus leviks üle kogu maailma, et see saaks teada 

minu tulekust. Sellest piisas, et äratada rahvas üles, nii et nad hakkaksid tunnistama ja levitama saadud 

seemet. Ma pean teile märkima, et inimesed, keda ma olin õpetanud oma õpetuste kaudu, ei tohtinud 

pidada end nii suure pärandi absoluutseteks omanikeks ega ka ainukesteks, kellele on selles Töös 

usaldatud vaimne missioon. Minu kõigi aegade sõnum oli adresseeritud kõigile inimestele; kuid juhtus, et 

inimesed, kes said ilmutuse, said sellest kõige vähem kasu, sest nad ei osanud hinnata andeid ja armu, 

millega Issand oli neid üle ujutanud. 

60 Tuletage meelde, kuidas teisel ajastul õitses Kristuse poolt Juudamaale külvatud seeme ainult 

väljaspool seda. 

61 Ma ei taha öelda teile, et kõik need sündmused peavad teie seas korduma, sest minu soov on, et 

minu õpetus paistaks selle rahva seas ja valgustaks nende teed. Aga kui te ei pühendu selle õnnistatud 

missiooni täitmisele, mille ma olen teile usaldanud, kui te ei rakenda end nagu Jumaliku Meistri tõelised 

jüngrid, siis vähemalt kutsuge inimesed kokku, selgitage neile, mida ma rääkisin neile, kes mind kuulasid, 

andke neile edasi minu korraldused, valgustage nende teed, et nad järgiksid minu seadust ja minu juhiseid. 

62 Ärge unustage, et minu Sõna on eluterve ja et inimkond hävitab end, sest tal puudub see. Minu 

Sõna on tee, mis näitab teed päästele. Pidage meeles, et paljud on eksinud ja rändavad segaduses. Minge 

nende juurde ja päästke nad. 

63 Pöörake tähelepanu neile, kes tulevad minu sõna kuulama. Vaadake, kuidas nad nutavad rõõmust, 

kahetsevad oma mineviku rikkumisi ja võtavad vastu otsuseid paranduste tegemiseks. Vaadake, kuidas 

neil, kes tulid minu juurde armastuse näljasena, oli rahu südames, kui nad koju tagasi pöördusid. Ühiskond 

põlgas neid, kui te tõite nad minu Kohalolekusse, ja te nägite, et ma tegin neist häälekandjad, juhid ja 

prohvetid, et nad jätkaksid minu Töö levitamist. Minu Sõna ei tugevdanud mitte ainult nende vaimu, vaid 

oli ka nende keha jaoks tervislik. 



U 164 

132 

64 Te olete rahvas, kellele ma olen rääkinud ja õpetanud sajandeid. Ma pean silmas teie hinge, mida 

ma olen sageli valgustanud oma tõe valgusega, mida ma olen sageli abistanud selle lepituse teekonnal ja 

andnud talle uue kehakesta. 

65 Ma olen teile pärandanud läbi aegade armastuse ja tarkuse raamatu, et te leiaksite selle 

lehekülgedelt valguse, mis näitab teile tee, mis viib teid Jumala juurde. Kui te tahate leida Minu 

seekordsetest ilmutustest käegakatsutavat tõendit nende tõesuse kohta, siis võite leida selle selle Sõna ja 

selle vahelises lähedases suhtes, mille ma teile minevikus andsin, kui ma ütlesin teile: "Mina olen Tee, 

Tõde ja Elu, ja keegi ei tule Isa juurde, kui ta ei täida Minu Seadust." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 165 
1 Puhake mõnda aega, armsad inimesed, jätke oma väsimus minu juurde. Minu hooliv armastus on 

teid kutsunud tulema Meistri juurde. Ma palun ainult, et te puhastaksite oma meeled eelarvamustest, et 

minu sõna sisu jõuaks teie südamesse ja et teie vaim tunneks minu kohalolekut. Sellise ettevalmistuse ja 

vaimsuse puudumise tõttu ei ole te paljusid minu õpetusi, mida ma teile olen andnud, mõistnud. 

Määratlematult pikka aega tulete te algajatena, kuigi te peaksite juba olema jüngrid, kui te oleksite minu 

Sõna mõistnud ja minu õpetust rakendanud. 

2 Mõista: Kui te tahate kontrollida oma kirgi ja tõrjuda maailma poolt teile avaldatavat tõmmet, 

võite leida minu sõnast valgust ja jõudu selleks. 

3 Need, kes sellega rahul on ja püüavad oma südametunnistust rahustada, kuulates ainult mind, 

langevad varsti tagasi oma letargismi ja on oht, et nad alluvad kiusatusele. Seepärast julgustab ja tõstab 

minu sõna neid, kes teel langevad, üles. 

4 Nagu täht kuulutas Messia tulekut, nii kuulutas Eelija Vaim sel ajal minu tulekut oma valguse 

kaudu. Minu hooliv armastus valmistas teile selle koha maa peal ette, et te saaksite vastu võtta kolmanda 

ajastu ilmutuse. Täna ei tunne maailm neid õpetusi veel, kuid õigel ajal jõuab hea sõnum kogu 

inimkonnani. Intuitsiooni ande kaudu tajub ta selle ajastu vaimset tähendust. On palju neid, kes suudavad 

tänase aja suursündmustes ära tunda möödunud aegade ettekuulutuste kinnitust ja täitumist. 

5 Inimesed, mõistke, kui palju armu on teile antud, ja ometi on nende kuulajate hulgast ikka veel 

neid, kes kahtlevad minu ilmumises ja omistavad minu sõna häälekandjatele. Mida võiksid need teile 

anda, sest nad on sama asjatundmatud kui teie, ja te olete näinud, et nad tulevad välja teie enda ridadest? 

Mõned neist on oma vaimsuse puudumise tõttu jälle lihast ja lihast, patused nagu teiegi. Aga kui minu 

valgus valgustab neid, kui minu kiirgus inspireerib neid, siis muutuvad nad minu armastuse ja väe 

imeväel. 

6 Te olete ikka veel nagu magav linn, mille elanikud annavad end üle oma puhkevajadusele ja ei 

kuule, kui keegi kurdab, kui keegi vajab abi, kaitset, palsamit või leiba. Praegu unustate te ikka veel 

inimesi ja mõtlete ainult iseendale. Aga kui te unustate need inimesed, keda te näete ja kelle kannatusi te 

saate vahetult tunnistada, kui palju enam olete unustanud need, kes on vaimus ja kes lohistavad endaga 

kaasa kibeduse kurbuse ahelat! Olge teadlikud, et teie ülesanne on valvata, palvetada ja eestpalvetada 

kõigi oma vendade ja õdede eest, kes on kohal ja puuduvad, kes on kaugel ja lähedal, kes on nähtavad ja 

nähtamatud. 

7 Sel ajal lasen ma teid läbida laastuklaasi, et kui olete selle läbinud, saaksite olla maailma vürtsiks, 

valguseks, mis valgustab pimedaid teid. 

8 Minu majesteetlik hääl kutsub inimkonda üles, et äratada see oma letargiast, nii et te kõik saaksite 

minu armastatud rahva osaks. 

9 Ma usaldan teile võtme, mis avab ukse, mille taga on paljud ilmutused, mida soovite teada saada. 

Kasutage seda võtit ja õppige avama kuningriigi ust, et te saaksite teada kõike seda, mida olete pidanud 

mõistetamatuks saladuseks. 

10 Te ei suuda ikka veel mõista paljusid ilmutusi, mis on mõeldud teie teadmiste hulka ja mille kohta 

inimesed on arvanud, et need kuuluvad ainult Jumalale. Niipea, kui keegi avaldab soovi neid tõlgendada 

või neisse tungida, nimetatakse teda kohe jumalateotuseks või peetakse ülbeks. 

11 Mida oleksid varasemate aegade inimesed öelnud, kui neile oleks öeldud, et ühel päeval on kõik, 

mida te teate, inimkonnale teada - nii teaduse kui ka vaimsete ilmutuste mõttes? Igaüks, kes oleks selliseid 

sündmusi välja kuulutanud, oleks nimetatud jumalateotuseks või teda oleks peetud hulluks. 

12 Sel ajal juhtub ka see, et - kui kuulutatakse välja vaimult vaimule suunatud dialoog, rahu 

kehtestamine kogu maailmas ja teadmine tulevikust - astub materialistlik maailm selle vastu üles ja eitab 

kogu oma jõuga selliste eesmärkide saavutamise võimalust ning mõistab karmilt hukka need, kes julgevad 

selliseid sündmusi välja kuulutada. 

13 Kui inimkond oleks uurinud ja uurinud endiste aegade prohvetite sõnu ja kuulutusi, oleks ta 

leidnud neis palju sellist, mida te praegu näete toimumas - seda, mida inimkond praegu kogeb. 
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14 Teie saadud ettekujutus vaimsest on teile ette nähtud, nagu ka kõik see, mida teie teadus on 

avastanud. 

15 Täna võin teile kinnitada, et tulevikus saavutab mõtte kaudu toimuv suhtlemine suure arengu ja 

selle suhtlusvahendi kaudu kaovad paljud barjäärid, mis täna veel eraldavad rahvaid ja maailmu. Kui te 

õpite vaimse ühenduse oma Isaga, kui te saavutate vaimust vaimuga suhtlemise, siis millised raskused 

võivad teil olla oma vendade ja õdedega, nähtavate või nähtamatute, kohalolevate või eemalolevate, 

lähedaste või kaugete vendade ja õdedega ühenduse võtmisel? 

16 Minu õpetuses õpite praegu seda vaimse suhtlemise vormi, nagu ma olen seda teile õpetanud. Et te 

saaksite seda iga päev harjutada, olen soovitanud teil olla vaikselt, sulgeda oma huuled ja lasta oma vaimul 

rääkida. 

17 Ma tahan, et te oleksite minu head ja alandlikud jüngrid, need, kes ei pretendeeri ametikohtadele 

ega auastmetele kogukonnas, vaid et teie ideaaliks oleks ainult vooruse kaudu täiuslikkuse saavutamine ja 

minu juhiste järgimine, et teie elu saaks eeskujuks. Mis kasu on teile auastmetest, tiitlitest või nimedest, 

kui teil ei ole väärtusi, et neid õigesti omada? 

18 Ärge tehke midagi ja hoidke kinni sellest, mis on valesti. Ma kehtestan teie seas hierarhia, ilma et 

te seda teaksite, sest ainult mina tean, millal te olete astunud kindla sammu arengu teel. Tunnete end alati 

väikeseks, isegi kui olete põhimõtteliselt juba meistrid. 

19 Minu armastus teie vastu on suur, ja see armastus, mida te olete juba oma südames tundnud, tahab 

teid äratada, et te saaksite tõusta Isa missiooni täitmiseks. 

20 Lihtsate inimeste kaudu annan ma teile oma Sõna, mis nagu peenike tikker silub ja kujundab teie 

vaimu. 

21 Ma tahan, et te säilitaksite siiruse ideaali, mida minu Seadus on alati inimestesse sisendanud, et see 

aitaks teil püsida võitluses, kuni olete kehtestanud maailmas vennaskonna ja vaimsuse. 

22 Igaüks teist mõistab mind vastavalt sellele, millise vaimse küpsuse ta on saavutanud. Seepärast 

ilmutan Ma ennast eri viisidel, et kõik saaksid Minu valgust ja mõistaksid Minu õpetusi. 

23 Ärge jääge oma vaimsel arenguteel seisma. Olge teadlikud sellest, et ma ilmutan end üha enam ja 

enam, kui te edenete, ja et te võtate mind iga sammuga oma arengus suuremas hiilguses vastu. 

24 Isegi kui need, kes Minu Sõna edasi annavad, saavad lahingus lüüa, teen Ma ennast oma rahvale 

teatavaks. Sest tõesti, ma ütlen teile, ma ei taha, et te sellest õpetusest puudust tunneksite. Pea meeles: Kui 

te olete Mind kuulanud, on teie juurde voolanud jõudu, et teie usk aitaks teil ületada takistusi, mis teie 

eluteel ette tulevad. Ma tahan teid ette valmistada, et jätta teid minu ilmutuse tunnistajateks ja et te 

saaksite olla eeskujuks oma kaasinimestele, kui te oma tegudega tunnistate saadud õpetusest. 

25 Õppige ja tegutsege, õpetage ja tundke sellega, mida teete ja ütlete, kinnitage minu õpetust oma 

tegudega. Ma ei taha oma jüngrite hulka silmakirjatsejaid. Mõelge, mis juhtuks inimkonnaga ja teie 

endaga, kui see töö, mis on rajatud nii suure armastuse ja kannatlikkusega, kukuks kokku moraali, vooruse 

ja tõepärasuse puudumise tõttu teie elus. 

26 Vaadake, kuidas inimkonna üle on möödunud puhastumise ajastud, kuid ikka veel ei ole selles 

mingit uuendust. Mõelge, et on mehi ja rahvaid, kes on võidelnud püsiva rahu kehtestamise nimel, kuid 

see ei ole tulnud, vaid verine laine levib edasi. Põhjus on selles, et inimeste seas puudub armastus ja siirus. 

Nad ei ole mõistnud, kuidas üksteisele ligimesearmastuses vastu tulla, ja seepärast olen toonud oma rahu 

ja oma Sõna, mis kutsub inimesi üles ühtsusele ja vastastikusele armastusele. 

27 Teie, kes te kuulete mind nendes märkamatutes kohtumispaikades - ühinege, armastage üksteist 

kui "töölisi" ühel ja samal "põllumaal", teil on üks ja sama eesmärk, ja see eesmärk on inimkonna 

päästmine. 

28 Otsige minu töö sisu ja hoiduge üleliigsetest aruteludest. Alustage sellest, et puhastate end plekist, 

siis ei määrida te seda, mis on selge ja puhas. Nii innustate oma kaasinimesi oma puudusi parandama. 

29 Armastage ennast, nagu Jeesus teid õpetas. Vabastage end isekusest, jätke oma isik selja taha. 

30 Te ei tohi siit maailmast lahkuda, ilma et oleksite kõigepealt lõpetanud oma rahu ja armastuse töö. 

See on tunnistus, mida te minust kannate, ja õige viis, kuidas tasuda võlg, mis teil minu ees on. 

31 Ma räägin teile seda lihtsate inimeste kaudu, "viimaste" kaudu, nende kaudu, kes olid inimeste 

poolt oma eluteel unustatud, kes kuulsid Meistri kutset ja püüdsid teda järgida. Aga see jälg, mille ma 
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jätan teile oma sõnaga, on sama, mille ma teile teises ajastul ette panin, ja sama, mille ma teile esimeses 

ajastul Moosese kaudu jätsin. 

32 Otsige mind väljaspool materiaalset ilmet, otsige mind vaimses, isegi kui te leiate mind 

sümboliseerituna kõiges loodu. Olgu teie vaimu silmad, mis näevad minu kohalolekut. 

33 Materialism ei lase inimestel näha teed, mida nad järgivad. Patt, fanatism, edevus moodustavad 

paksu loori, mis takistab neil oma Isa nägemist. Kui see ei oleks nii, mõtleksid nad selle elu ajutisusele ja 

vaimse elu väärtusele. Nad heidavad pilgu sellele täiuslikkusele, mis on surma taga. 

34 Kui inimesed oleksid vaimult ja südamelt alandlikud, siis oleks rahu nendega, sest rahu põhineb 

alandlikkusel, mitte valel suursugususel ega asjatul hiilgusel. Kuid inimesed on jagatud klassidesse, ja kui 

mõnedel on kõik mugavused, siis teised hukkuvad viletsuses. Sellepärast ei olegi rahu. Kuid kõik need 

enesekohad kõrvaldatakse minu õigluse poolt ja inimesed tunnustavad siis üksteist kui vendi ja õdesid, kui 

ühe ja sama Isa lapsi. 

35 Teie Issanda hooliv armastus on usaldanud teile kuldse nisu, et te saaksite seda oma tööga maa 

peal suurendada. See on selle töö seeme, mida ma juba ammu alustasin inimese vaimus ja mis annab talle 

tõelise rahu. 

36 Õndsad olete teie, kes te olete kuulnud minu sõna sel ajal, sest selles te leiate kindla tee. Kuid te ei 

peaksite seda mitte ainult kuulma, vaid ka mõistma, tõlgendama seda õigesti, et kui te seda oma 

kaasinimestele õpetate, ei külvaks te nende südamesse segadust. 

37 Teie vaim peab ootama, kuni tema liha on puhastatud ja uuendatud, et ta saaks oma missiooni täita. 

Siis olete vaimselt ja füüsiliselt üks olend, kuulekas ja kuulekas tööriist, mille kaudu ilmnevad Isa antud 

vaimsed anded. Ärge käituge nagu need, kes - ilma et nad oleksid mõistnud ja mõistnud minu õpetust 

spirituaalsuse kohta, ilma vajaliku ettevalmistuse ja küpsuseta - asuvad ja nimetavad end "töölisteks", 

mõistmata, et seeme, mida nad külvavad, ei ole tegelikult minu oma. 

38 Pidage meeles, et neil kaheteistkümnel teise ajastu jüngril läks aega, enne kui nad lõpuks oma 

Meistri õpetusest aru said. Nad said palju õpetusi ja said palju katsumusi. Ma küsitlesin neid lakkamatult 

ja iga nende nõrkust või puudust puudutas ja parandas minu sõna, nii et puhtus ja tõde peaks neis läbi 

murdma; ja ometi vajasid nad ettevalmistusperioodi, et minu õpetust teatavaks teha. 

39 Mida ma ei pea tegema teile, minu jüngritele, kes te elate palju materialistlikumal ajal kui see oli? 

40 Nüüd saate aru, miks ma olen teid nii kaua õpetanud ja miks ma teid pidevalt proovile panen. 

41 Kui Ma ütlesin Andreasele, Siimonile ja Johannesele vaid siis, kui nad Mind esimest korda nägid: 

"Järgige Mind", ja nad järgisid Mind, siis teile pidin Ma selle aja jooksul palju rääkima, et usk saaks 

lõpuks teie südames läbi murda. 

42 Ma tahan, et te leiaksite neis apostlites eeskuju, mis julgustab teid teie igapäevatöös, ja te mõistate, 

et kui nad läksid välja ja kuulutasid minu Sõna, olid rahu ja armastus juba nende südamesse jõudnud ja 

neis ei olnud enam mingit ebapuhtust. 

43 Ei olnud ühtki, kes oleks külvanud seemne, mis ei olnud minu oma, või kes oleks sooritanud teo, 

mis oleks võinud tema kaaslasi segadusse ajada. Selle põhjuseks oli see, et nad ootasid omalt poolt nagu 

viljad, kuni nad olid küpsed elupuul, et siis pakkuda end puhtana nende südamete soovile, kes nälgisid tõe 

tundmise järele. 

44 Täna seevastu hakkate te väitma, et olete meistrid, kuigi te ei olnud isegi võimelised õppima 

esimest õppetundi. Te tahate päästa oma kaasinimesi, kuigi teil on ikka veel oht langeda; ja te räägite 

puhtusest, siirusest, vaimsusest, kuigi te pole isegi oma pahedest lahti öelnud. 

45 See on põhjus, miks paljud teist on pöördunud minu juurde tagasi nutma ja kurtma, et teid on 

kutsutud petisteks, sest te ei suutnud haiget tervendada, sest te ei suutnud veenda uskmatut inimest või sest 

teid tabati minu Tööle mittevastavate tegude sooritamisel. Selle tulemusena pühenduvad mõned minu 

õpetuse õppimisele ja oma elu parandamisele, et mitte uuesti ebaõnnestuda, samas kui teised jätkavad oma 

ebaausat tegevust, külvates segadust, ja jälle teised, kes on kaotustest heidutatud, lahkuvad teelt ja eitavad 

minu Töö tõde. 

46 Ma tahtsin teid samm-sammult viia, õpetades teie vaimu lehekülg lehekülje kaupa Minu armastuse 

õpetustes, sest pole olemas pikemat teed kui vaimu (vajalik) areng. - Tõesti, ma ütlen teile, te ei leia maa 

peal midagi pühamat kui üks teie naaber. 
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47 See minu õpetus annab teile teadmisi sellest, mida tähendab ja peaks tähendama teie jaoks vaim, 

südametunnistus, tunded, usk. Iga kord, kui keegi teist tutvub nende õpetustega, tunneb ta, et tema 

südamest voolab lugupidamine ja sügav armastus oma kaasinimeste vastu, sest ta tunneb igas neist midagi 

Jumala kohalolekust, ta tunneb igas oma ligimeses ära Kõigekõrgema lapse ja iga inimese sisemuses näeb 

ta Issanda templit. 

48 Kes mõistab kõiki neid teadmisi ja peab seda kindlalt - kas ta julgeks seda templit häbistada ja kas 

ta oleks võimeline seda kaasinimest solvama? 

49 See on õppetund, mida ma tahan, et te mõistaksite, sest kui see juhtub, siis olete vaid ühe sammu 

kaugusel sellest, et järgida ülimat käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist". 

50 Kuidas saate te end spiritistideks nimetada, kui te ei tea, mis on vaim ja mida see tähendab ja mida 

see Jumalale väärt on? 

51 Mõelge kõigele, mida ma teile olen öelnud, nii et teie kehaline kest võiks ühineda teie vaimuga 

üheks tahteavalduseks ja võimaldada tal end ilmutada ja täita oma missiooni. Siis kogete, et iga teie 

vaimne anne on valgus ja jõud, mille ees ka kõige jäigemad kaelad ja kõige kõvemad südamed 

kummarduvad. Ja kui nad saavad tõelise vaimsuse tõestuse, siis hüüavad nad liigutatult: "Need tõesti 

tegutsevad Jeesuse õpetuse järgi, need tõesti kuulutavad tõde!" 

52 Võtke seda tundi kui teie osadustunnet Isaga. Rääkige mulle vaimselt, ma kuulen teid, inimesed. 

Pane minuga maha kõik kannatused, mida sa maailmast saad. Pese oma pisaratega ära oma hinge plekid. 

Sa näed, kuidas nutmine ja palve muudavad su südame koormuse sinu jaoks kergemaks ja kergemaks. Siis 

ma valan teie peale oma armu, mille kaudu ma annan teile jõudu. 

53 Kui te nimetate end trinitaarseks, sest olete põhjalikult uurinud minu õpetusi ja tunnistate neid oma 

töödega, siis ei saa teil puududa valgus, jõud ja rahu. 

54 Ma olen pannud teie sisemusse jumaliku pitseri, mis teeb teid minu jumalikkuse raamatus hoitava 

tarkuse pärijateks, ja kes iganes kannab seda valgust endas, ei saa langeda. 

55 Kõigi aegade Isa on see, kes nüüd teiega räägib. See on seesama, kes ilmutas teile Seaduse 

Moosese kaudu, kes pani teid kuulma "Sõna" häält Kristuses ja kes nüüd saatis teile Eelija Vaimus, et 

valmistada inimesi ette, sest sel ajal peavad nad õppima hoidma sisemist osadust Püha Vaimuga, kes on 

Mina ise. Igaüks, kes astub minuga osadusse, avastab, et ma olen Isa ise ja samal ajal see, keda te nimetate 

Pojaks: see on Jumaluse Armastuse Sõna. Jumala Kolmainsus ei tähenda mitte vaimu, vaid omaduste või 

võimete mitmekesisust. 

56 Seadus, armastus, tarkus - need on kolm ilmutuse vormi, milles ma olen ennast inimesele 

näidanud, et ta saaks oma arenguteel kindla veendumuse ja täieliku teadmise oma Loojast. Need kolm 

ilmutuse faasi erinevad üksteisest, kuid neil kõigil on üks ja sama päritolu ning oma terviklikkuses on nad 

absoluutne täiuslikkus. 

57 Ma olen teile juba mitmel korral öelnud: Miks te nii väga tahate ära tunda kolme Jumalikku 

olendit, kui te leiate ainult ühe? Üks ja ainus hääl on teile alati rääkinud, üks ja ainus Jumalik Vaim on 

teile ilmutanud end. Seda ainulaadset, igavest häält, mis on teile erinevates väljendusvormides kuulutanud 

minu seadust, kannate ka teie oma südametunnistusse sissepressituna ja mille olemust peaksite samuti oma 

südames hoidma. Kuid selle asemel, et armastada mind vaimus ja tões, nagu minu õpetus on teid 

õpetanud, armastate te mind materialistlikes kultusvormides ja kujutlustes, sest te ei suuda oma Loojaid 

muul viisil mõista. 

58 Kui ma graveerisin oma seaduse kivile, kes oleks kahelnud, et need tahvlid on pühad, sest need 

sisaldavad jumalikku käsku? Ometi võtsin ma need kivitahvlid inimese eest ära ja jätsin talle ainult 

teadmised Minu Seadusest. 

59 Kristus sündis, elas ja suri vaesuses, puhtuses ja täiuslikkuses ning te oleksite soovinud, et ta oleks 

jäänud igavesti maa peale. Seepärast on teil olnud soov teda inimkätega tehtud kujutistes jäädvustada. 

Kuid te peate mõistma, et tema inimlik välimus kadus, et jätta inimese vaimule ainult tema sõna ja tegude 

kõige puhtam olemus, mis olid jumaliku armastuse täiuslik väljendus. Täna, kuna Ma olen ennast 

ilmutanud Vaimus ja teinud ennast teatavaks Minu poolt ettevalmistatud mõistmisorganite kaudu, mida 

saate te materiaalseks teha Minu kolmandast ilmutusest? Kas te loodate jumaldada esemeid, kohti või 

isikuid? Ei, te peate sellest minu vaimse ilmumise ajast alates säilitama ainult seda lõpmatut valgust, mille 
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ma olen teile valanud, igavese tarkuse valgust. Kui te otsiksite armastust ja tarkust Esimese Ajastu 

seaduses, siis leiaksite need; kui te otsiksite seadust ja tarkust Jeesuse armastuses, siis leiaksite need; ja kui 

te otsiksite seadust ja armastust tarkuses, mida Minu Vaim on valanud kõigile olenditele selles Kolmandas 

Ajastus, siis võite leida need oma olemuselt. Mõistke, et kõik jumalikud voorused ja jõud moodustavad 

ühe olemuse, ja see olemus on Jumal. 

60 Mõistke õpetust, mille ma teile olen andnud. See näitab minu armastust inimkonna vastu. 

61 Oma õpetusega kujundan ma teie südame, kasutades lihtsaid inimesi. Spiritismi jüngrid peavad 

säilitama Minu õpetuse kogu selle puhtuses, sest see on see, mis tugevdab rahu ja vendlust inimeste vahel. 

62 Religioossed sümbolid kaovad, sest inimene ei tohi mind enam piirata, et tema töö oleks Isa 

vääriline. 

63 Kuulates mind ilma ilmsete materiaalsete esindusviisideta, olete moodustanud endas uue iseloomu. 

Teie mõistus on ärganud ja teie moraal on tugevnenud. 

64 Ma tahan, et tulevikus oleksid veendunud mehed ja naised - jüngrid, kes jutlustavad eeskujuks, 

mitte silmakirjatsejad, sest teie langemine moraali ja tõe puudumise, rahu ja hingetugevuse puudumise 

tõttu oleks väga valus. 

65 Vaadake, kuidas inimkond, kes on läbi aegade läbinud puhastava sulatusahju ja lepitavad 

tuleproovid, ei suuda ikka veel oma rahu kindlustada. Verine rada muutub üha pikemaks, sest mehed on 

unustanud minu sõna. Puudub siirus, usaldus, abivalmidus ja armastus. 

66 Ometi olen ma siin oma uue ühtsuse ja rahu sõnumi, oma lihtsa sõnaga, mis pärast pikka võitlust 

teeb imet, ühendades inimeste meeled ja südamed. Kas on ikka veel neid, kes küsivad, miks ma olen 

tulnud? 

67 Ka sel ajal on paljud kutsutud ja vähesed valitud, kuid minuga ei ole keegi eelistatud. Sest inimene 

on see, kes teeb end oma Issanda vääriliseks ja teenib õiguse Tema armule. 

68 Ma olen andnud oma õpetuse kõigile samamoodi, olen õpetanud kõiki kõndima sellel teel ja elama 

selles pisarate orus. Mõistke mind õigesti: mitte ainult teie ei pea elama selle seaduse all, vaid kogu 

maailm. Aga see on minu jüngrid, kes on laiali üle kogu maailma laiali, kes seda oma moraali ja eeskuju 

kaudu juurutavad. 

69 Täitke oma ülesanne juba praegu ja ärge laske vaimule aega minna, ilma et ta seda kasutaks, sest 

siis võib tulla kahetsuse hetk. 

70 See on põhjus, miks ma kasutan alandlikke, neid, kes olid oma eluteel eksinud, kes kuulsid oma 

Issanda päästvat häält ja läksid meeleldi Teda järgima. Need olete teie, "viimased", sest te teenite Mind 

kolmandal ajastul. 

71 Ma saadan teile oma rahu, kuid tõesti, ma ütlen teile, et seni, kuni on inimesi, kellel on kõik eluks 

vajalik ja kes unustavad need, kes surevad nälga, ei ole rahu maa peal. 

72 Rahu ei leidu inimlikus hiilguses ega rikkuses. See põhineb heal tahtel, vastastikusel armastusel, 

teenimisel ja austusel. Oh, kui maailm vaid mõistaks neid õpetusi! Vihkamine kaoks ära ja armastus 

õitseks inimsüdames. 

73 Ainult minu armastus ja minu õiglus suudavad täna kaitsta neid, kes selle järele nälgivad ja 

janunevad. Ainult mina üksi olen võimeline oma täiuslikus õigluses tervitama seda, kes paneb toime 

süüteo tema enda eksistentsi vastu. 

74 Kui nad teaksid, et hinge hülgamine on kohutavam kui üksindus selles maailmas, siis nad 

kannatlikult ja julgelt püsiksid kuni oma viimase päevani maa peal. 

75 Ma olen andnud teile oma isaliku armastuse selles sõnas. Andke oma töödega tunnistust minu tõe 

kohta. 

76 Armastage üksteist. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 166 
1 See on rõõmupäev Minu rahva jaoks, rahu päev neile, kes on tulnud kuulama Minu sõna. Kui ma 

andsin selle pärandi esimestele, käskisin neil selle eest hoolitseda, sest see oli nagu väike võrsuke, millest 

hiljem saab paksuleheline ja võimas puu. Täna tulevad suured rahvahulgad kuulama Minu sõna, mis annab 

tunnistust Minu kuulutuse täitumisest. 

2 Puu tõi oksi, mis eraldati, et neid saaks istutada teisele pinnasele. Aga tõesti, ma ütlen teile, mõned 

on istutatud Minu tahte järgi ja teised inimeste tahte järgi. 

3 Ma ütlesin teile juba ammu, et puu tunneb ära oma vilja järgi, ja kui need "puud" hakkavad vilja 

kandma, siis te saate teada, millist vilja igaüks neist kannab, kas see on hea või mitte. Seal olid istikud, mis 

olid alguses täis mahlast ja elujõudu, mis lubasid head vilja ja kasulikku varju väsinud rändajale, sest see, 

kes neid hooldas, läks edasi täis armastust ja abivalmidust ning sai eksinu päästjaks. Ta vastas inimeste 

küsimustele valgusküllastunud sõnadega, andis valgust pimedatele ja lohutust haigetele. Tema huulte ja 

tegude kaudu toimusid märgid ja imed; tõed võeti vastu inspiratsiooni kaudu. See juhtus seetõttu, et Isa, 

nähes nende töötajate innukust ja innukust, voolas neid üle armastuse ja tarkusega. Kui rahvahulgad nägid 

selle jüngri pühendumust, kui nad veendusid tema heategevuses ja siiruses, järgnesid nad talle pikki teid, 

nad järgnesid talle mäetipule. Nad kuuletusid talle ja uskusid teda pimesi. Aga kui ta nägi, et rahvahulk 

järgnes talle, et inimesed kuuletusid tema häälele, nagu oleks see olnud seadus, siis tundis ta südames 

edevust ja suursugusust ning unustades selle, kes talle kõik andis, ilma kelleta ta ei oleks saanud midagi 

teha, kaotas ta alandlikkuse ja hakkas kiitlema oma teenete ja oma võimuga teiste üle. Ta tundis end minu 

õpetuse praktikas täiuslikuna ja kuulutas end valjuhäälselt tõeliseks õpilaseks ja isegi meistriks. 

4 Ma ütlen teile, et kes kiidab oma vaimsetest andidest ja ei külva alandlikult, selle saak jääb 

viljatuks. 

5 Ma võiksin küsida paljudelt nendelt, kes kuulutasid valjuhäälselt, et nad teevad armastuse tegusid: 

"Kus on teie järgijad? Kus on need, kes teile järgnesid? Mis sai kõigist neist, kes said vaimseid andeid, et 

neid seemneid levitada?" Ja nad peaksid mulle vastama, et nad jäid üksi, sest need, kes leidsid nad, läksid 

jälle eksiteele, need, kes said terveks, haigestusid jälle, ja need, kes hakkasid valgust nägema, vajusid 

tagasi oma pimedusse. Aga Meister küsib teilt: "Miks juhtus see nendega, keda mina õpetasin?" - Sest nad 

kasutasid saadud õpetusi vastavalt oma mõistusele ja äranägemisele, sest nad läksid tööle enneaegselt, st 

enne, kui nad olid Meistri õpetust õigesti mõistnud. 

6 Need, kes ootasid õiget aega, et asuda tööle õppides, jälgides ja palvetades, on need, kes on 

püsivad, sest nende juured ulatuvad sügavale ja nende oksad on vastu pidanud tormidele. Need asusid 

teele ajal, mil nende südamed ei saanud enam langeda edevuse ohvriks. Aga see on rahu ja andestuse päev, 

mil ma tahan, et te kõik mõtleksite minu sõnade üle, et kui te oma puu ja põllu juurde tagasi pöördute, siis 

saaksite parandada kõik, mida te olete teinud ebatäiuslikkusest. Veel on aega puu sirgeks ajada ja 

seemneid päästa. Kuid te peate oma jõupingutusi mitmekordistama. 

7 Minge tagasi oma maale, ja kui te leiate end hüljatuna ja unustatuna nende poolt, kes teile pimesi 

järgnesid ja keda te ei suutnud hoida, kaitske puu juuri, lõigake maha kõik kahjustatud viljad, kärpige selle 

kuivad oksad, kastke seda, ja te näete uuesti, kuidas rändajad tulevad tema varju ja vilju ihaldades. 

8 Õndsad on need, kes tõusevad üles oma langusest, õndsad on need, kes tõusevad valguse poole. 

Siis näete, kuidas nad kuulutavad minu taas tulemist, mida inimesed on sajandite kaupa oodanud ja mis 

paneb paljud surnud inimesed isegi oma haudades värisema. 

9 Tõesti, ma ütlen teile, et seda jumalikku lubadust tulla teie juurde tagasi Lohutaja Vaimuna ei ole 

keegi kustutanud, ei aeg ega patt ega terved ajastud, mis on inimeste üle läinud. Samuti ei kustutata 

tõendeid minu tagasitulekust ja lõpuks kummardavad inimesed minu tõele. 

10 Kui te kuulete minu sõna, lasete te oma elu südametunnistuse valguses mööda, ja kui minu 

õpetussõna on läbi, tunnete te end vabana oma võlgadest, kannatustest ja kahetsusest. Isegi kui sa võtad 

minu sõna vastu harimata mõistuseorganite kaudu, väriseb su olemus, sest sa tunned selles silma, mis 

vaatab sind, kõrva, mis tajub isegi sinu kõige kergemat hingetõmmet, ja tundlikkust, mis suudab lugeda 

isegi sinu kõige salajasemaid mõtteid. 
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11 Esimesel päeval, mil ma sel viisil inimkonnaga rääkisin, avasin uue vaimse ajastu. Südamed, kes 

olid Minu Jumaliku ilmutuse juures, tundsid end hirmust, aukartusest, imestusest ja õndsusest 

ülevoolavana. Sellepärast on see minu esimeste õpilaste väike rühm kasvanud ja paljunenud, kuni sellest 

on saanud suured kogukonnad, kes on nüüd kohal, et kuulata minu õpetusi. 

12 Nende rahvahulkade hulgas on ka neid, kes pärast seda, kui nad on mind aasta-aastalt kuulanud, on 

harjunud selle ilmutusega ja ei ole enam nii liigutatud kui siis, kui nad kuulasid mind esimestel saadud 

õpetustel. Sellest hoolimata jätkab enamik minu sõna kuulamist tõelise entusiasmiga ja nende südamed 

löövad kiiremini, kui nad on siin, et kuulda minu tarka ja armastavat õpetust. 

13 Ma tahtsin vaimselt kujundada südamed, mis võtavad vastu seda Sõna, et teha igast neist 

energiline töötaja talle määratud tegevuses - teadlik oma missioonist ja pühendunud minu Tööle. Aga kui 

mõned on jätkanud minu ustavat kuulamist, õppides ja täiustades end, et olla väärilised pakkuma oma 

kaasinimestele nende õppimise ja mõtisklemise, kannatlikkuse, pingutuse ja visaduse kaudu küpsenud 

vilju, siis teised on otsinud meelitusi, soovides külvata enne õiget aega. Nad kolisid välja enne ettenähtud 

aega ja õpetasid seda, mida nad olid vähegi õppinud. 

14 Seetõttu on mõned müstifitseerinud saadud õpetusi ja muutnud minu õpetusi enda jaoks sobivaks 

teadmiste puudumise tõttu, põhjustades sellega raskusi nende edule, kes kuulutasid minu õpetusi ainult 

siis, kui nad suutsid minu õpetusi järgida. 

15 Ma ütlen teile, et kui kätte jõuab see tund, võidab heade külvajate nisu uskmatute umbrohud, ja 

konflikti tunnil saab maailm teada, kes on toonud talle minu tõe. 

16 Kui te kuulete mõnda spiritisti, kes kiidab oma missiooniga ja käib maailmas ringi karjudes, et ta 

on üks Kristuse uutest jüngritest, siis võite olla kindlad, et tema suu levitab valesid, sest selle Töö tõeline 

jünger on see, kes ei hoople, kes töötab vaikselt oma Meistri auks ja armastab tõeliselt kõiki oma 

kaasinimesi. Te tunnete minu head teenrid ära nende alandlikkuse järgi. 

17 Mis juhtub lõpuks nendega, kes ei täida minu õpetusi vastavalt minu seaduse käskudele? - Nad 

peavad puhastuma ja uues missioonis parandama kõik oma vead ja pesema ära kõik oma plekid, kuni neil 

õnnestub muuta nende kasvatatud umbrohi nisuks. 

18 Rahvahulgale, kes praegu minu sõna kuulab, ütlen: Jätkake minu õpetuse kuulamist austusega. 

Ärge laske sellel oma mälust kaduda, ilma et te oleksite seda kõigepealt läbi mõelnud. Ärge püüdke 

õpetada, kui olete vaid nõrgad lapsed. Te peate ootama, kuni te saate tugevaks ja varustatud jüngriks. Siis 

näete, et iga teie külvatud seeme idaneb, kasvab, õitseb ja kannab vilja. Ja ma ütlen teile: Ma võtan vastu 

teie kingituse, selle seemne vilja, mille olen teile usaldanud. 

19 Ma ei taha veel teie üle kohut mõista, sest kui ma seda teeksin, siis leiaksin ma teis vähe väärtusi. 

Ma tulen teie juurde kui Isa, et teile andestada ja pakkuda teile veel üht aega kui väärtuslikku võimalust, 

mida te peate kasutama ja mille eest te olete Minu ees vastutav. 

20 Sel armupäeval ütlen teile, et olen teinud inimkonnale teatavaks ja tuntavaks Maarja kohaloleku ja 

armastuse, sest temas toimub sel ajal "Uus Liit". Ka Maarja on oma alandlikkuses ja tagasihoidlikkuses 

ennast teile teatavaks teinud. 

21 Isa on valanud oma armuande sellele rahvale; kuid tõesti, ma ütlen teile, et ka teie peate olema 

Minu ees vastutavad Jumaliku Ema kohaloleku eest. 

22 Ma kutsun teid üles andma aru, jah - sest ma tahan, et te oleksite täiesti teadlikud sellest, mida ma 

teile olen andnud. Kuid selle üleskutse keskmes on Minu armastav halastus. 

23 Maailm ei tunne praegu minu tööd ja minu kuulutust, sest te olete hoidunud nende õpetuste 

kuulutamisest inimeste ees. Kuid uued põlvkonnad õpivad neid tundma ja tugevdavad teie ridu. Tõesti, ma 

ütlen teile, et Jeesuse ja Maarja nimi on ühendatud päästetöös; ja kuna inimesed ei osanud sel ajal oma 

Issandaga lepingut sõlmida, siis saab Ema nimi olema inimeste vahelise liidu ja vendluse sümboliks. 

24 Elementide vägivald on hääl, mis äratab üles need inimesed, kes tahavad kangekaelselt elada 

pimeduses, ja mitte mina ei mõista nende üle kohut. Nad langevad kohtu alla oma tegude tõttu. 

25 Inimesed on loonud endale oma ülesanded, mis olid algselt lärmakad, kuid mida nad on oma 

pattude tõttu rüvetanud ja oma teadustega häbistanud, ja paljud neist on inspireeritud isekusest, 

vihkamisest ja ülbusest. 
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26 Kuula: Esimesel ajastul sõlmisin ma lepingu Aabrahami ja tema järeltulijatega. Selle lepingu 

unustasid selle rahva lapsed. Ma tegin lepingu Moosesega, kes vabastas Iisraeli orjusest. Kuid aja jooksul 

unustasid inimesed taas lepingu. 

27 Ma tulin maailma Teisel Ajastul; Ma sõlmisin oma leping inimkonnaga oma verega, ja sellel 

armastuse lepingul oli piisavalt jõudu, et õpetada oma lastele teed, mida mööda kõikidel aegadel saavad 

inimesed kõik oma patud ära võtta. Sest Jeesuses ma võitsin surma, võitsin pimeduse üle, muutsin valu 

jumalikku kirge ja sillutasin hingedele teed valguse poole. 

28 Täna olete kuulnud, et Ma tahan sõlmida teiega uue lepingu, sest Ma ei leia teid ühendatuna Minus 

ega omavahel, ja Minu tahe on, et selles Kolmandas Ajastikus, Kuuenda Pitseri põues, te sõlmite Minus 

armastuse ja vendluse lepingu. 

29 Te kõik olete kuuenda pitseri sees, mis on seitsme pitseri raamatu üks etapp, üks peatükk, mille 

sisu on Jumala tarkus ja hingede täiuslikkus. 

30 Uued põlvkonnad tulevad ja tunnustavad kolmanda ajastu tööd, milles te astusite esimesi samme. 

Nad jätkavad teie tööd, ja kui erinevad rassid ja rahvad lõpuks armastavad teineteist kui vennad ja õed, kui 

inimesed on ületanud oma vihkamistunde, siis saab Püha Vaimu töö inimeste südames alguse. 

31 Juba esimesel ajastul õpetasin teid pühitsema seitsmendat päeva Minule. Kuna inimene pühendas 

end kuus päeva oma maiste kohustuste täitmisele, oli õige, et ta pühendab vähemalt ühe päeva oma 

Issanda teenimisele. Ma ei palunud tal pühendada mulle esimest päeva, vaid viimast, et ta saaks sel ajal 

puhata oma töödest ja pühenduda vaimsele mõtisklusele*, et ta saaks anda oma vaimule võimaluse 

pöörduda oma Isa poole ja rääkida temaga palve kaudu. 
* Hispaania "meditaeiön" = meditatsioon, mõtisklus; ka: mõtisklus, sisemine mõtisklus, vaimne mõtisklus. 

32 Puhkepäev kehtestati selleks, et inimene, unustades raske maise elu võitluse - kasvõi vaid 

lühikeseks ajaks - annaks oma südametunnistusele võimaluse rääkida temaga, tuletada talle meelde 

Seadust, ja ta uuriks ennast, kahetseks oma üleastumisi ja teeks oma südames väärikad otsused 

meeleparanduse kohta. Sabbat oli varem puhkepäev, mis oli pühendatud puhkamisele, palvetamisele ja 

seaduse õppimisele. Kuid inimesed unustasid traditsiooni järgides vennalikud tunded oma kaasinimeste 

vastu ja vaimse kohustuse oma naabrite suhtes. Ajad möödusid, inimkond arenes vaimselt ja Kristus tuli 

õpetama teile, et isegi puhkepäevadel peaksite harrastama heategevust ja tegema kõiki häid tegusid. 

33 Jeesus tahtis teile öelda, et kuigi päev on pühendatud mõtisklusele ja füüsilisele puhkusele, 

peaksite mõistma, et ei päev ega kellaaeg ei saa olla ette määratud Vaimu missiooni täitmiseks. 

34 Kuigi Meister rääkis teile kõige selgemalt, kaldusid inimesed sellest kõrvale ja igaüks valis endale 

sobivaima päeva. Seega, kui mõned jätkasid hingamispäeva kui puhkamiseks pühitsetud päeva pidamist, 

siis teised valisid pühapäeva oma jumalateenistuse pidamiseks. 

35 Täna räägin ma taas kord teiega ja minu õpetused toovad teile uusi teadmisi. Te olete läbi elanud 

palju kogemusi ja arendanud ennast. Täna ei ole oluline, millise päeva te pühendate maapealsest tööst 

puhkamisele, vaid et te teaksite, et kõik päevad peate kõndima seda teed, mille ma olen teile ette 

määranud. Mõistke, et teie palvetamiseks ei ole kindlat aega, sest iga kellaaeg on sobiv palvetamiseks ja 

Minu õpetuse praktiseerimiseks teie kaasinimeste hüvanguks. 

36 Ma tahan, et teie vaimus elaks alati valgus, inspiratsioon ja armastus, et mõistus ja süda oleksid 

vaimu peegel ning et selles peegelduksid ja väljenduksid selle voorused hiilgavate ideede ja õilsate mõtete 

ja tunnete kujul. Siis saate teadlikuks täiuslikust harmooniast, mis eksisteerib vaimu ja keha, vaimse ja 

inimliku vahel, vaimu seaduste ja kohustuste ning maailma seaduste ja kohustuste vahel. Lõpuks suudate 

näha, et kogu elul koos oma katsumuste ja õppetundidega on üks eesmärk: vaimu täiuslikkus, mille kaudu 

ta kogeb rahu ja tõelist õnne Issanda kuningriigis. 

37 Mõnikord mõtlete ja ütlete: "Mis kasu on sellest olemasolust, sest see ei anna meile midagi head ja 

me ei saa sellest mingit kasu?". Kui keegi nii mõtleb, siis selle põhjuseks on see, et ta takistab valguse 

paistmist oma mõtetes. Ta arvab, et elu on mõttetu, sest tal ei olnud võimalik täita kõiki oma soove, sest ta 

oleks tahtnud saada kõike oma ideede järgi. Siis usub ta, et ka tema on kasutu, ja seda ainult seetõttu, et ta 

ei ole mõistnud ja mõistnud minu sõna tähendust. 

38 Inimese vaimne osa on ikka veel uinunud, sellepärast on ta elanud nii palju kasutuid elusid. 
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39 Ma võiksin teid sundida ja sundida täitma oma käske, kuid siis ei oleks teie teeneid tõeliselt, teie 

areng ei oleks tõeline. Ma luban, et elu, mille käigus te loote endale õppetunde ja katsumusi, ilma et te 

seda mõistaksite, õpetab teile tõelist õppetundi, mis on mõnikord valus, sõltuvalt sellest, kuidas teie tööd 

on olnud. Kuid keset katsumust saadab minu Vaim teile valgust, mis jõuab teie vaimuni - vahel õrnalt, aga 

vahel ka halastamatu kohtumõistjana, et te ärkaksite ja kuulaksite südametunnistuse häält, mis on minu 

enda hääl. 

40 Ma küsin teilt: Kas soovite olla kasulik ja tunda, et ka teie olemasolu on kasulik? Siis õppige minu 

sõnadest - sellest, mida ma teile andsin minevikus, ja sellest, mida te täna kuulete, sest mõlemad 

täiendavad teineteist. Kuid ärge arvake, et pelgalt minu lausete ja elureeglite kordamisega olete minu 

õpetuse juba mõistnud. Ei, see, kes ei oska armastada, ei suuda kuulutada jumalikke sõnu ja täita seda, 

mida need õpetavad. 

41 Armastus on teie olemasolu päritolu ja põhjus, oh inimesed. Kuidas saaksite elada ilma selle 

kingituseta? Uskuge mind, on palju neid, kes kannavad endas surma ja teisi, kes on haiged lihtsalt 

sellepärast, et nad ei armasta kedagi. Paljusid päästnud tervendav palsam on olnud armastus, ja armastuse 

näol on tegemist ka jumaliku kingitusega, mis tõstab tõelise elu juurde, mis lunastab ja tõstab. 

42 Seepärast ütleb Meister teile, lapsed, kes te olete seda õpetust kuulnud: hakake sellest päevast 

alates armastama. Kõik teie teod teiste suhtes olgu läbi imbunud sellest tunnetusest, ja las see voolab ka 

sõnadesse ja palvetesse, mida te mulle pühitsete. 

43 Teadke, et sõnal, milles ei ole armastust, ei ole elu ega jõudu. Te küsite minult, kuidas te saate 

hakata armastama ja mida te peate tegema, et äratada see tunne oma südames, ja ma ütlen teile: Alustada 

tuleb sellest, et mõistate, kuidas palvetada. Palve toob teid Meistrile lähemale, ja see Meister olen mina. 

44 Palves leiate lohutust, inspiratsiooni ja jõudu, see annab teile maitsva rahulolu, et saate 

usalduslikult, ilma tunnistajate ja vahendajateta Jumalaga rääkida. Jumal ja teie vaim on ühendatud selles 

magusas usalduse, vaimse dialoogi ja õnnistuste hetkes. 

45 Valmistuge, jüngrid, sest ma ilmutan ennast teile. Te kõik toovad Minu ette mured ja hädad, aga 

Mina ütlen teile: Miks sa kardad? Kas sa ei ole tundnud Minu pilku, mis on täis halastust? Kas Minu 

kohalolek ei tee teid tugevaks? Ärge andke Mulle põhjust korrata Minu teise ajastu sõnu ja öelda teile, et 

te olete vähese usuga inimesed, et kuigi Ma olen teile nii lähedal ja te väidate, et tunnete Mind, ei ole te 

Mind usaldanud. 

46 Kui sa saadad oma palve ja otsid Mind, olen Ma sinuga. Minu Sõna ja käsud, mis ma olen teile 

igal ajal andnud, annavad teile minu juhiseid teie südametunnistuse kaudu. Rikastuge tugevuse ja 

varustuse poolest. Viige seda Elu Sõna kõikjale südametesse, mis vajavad lohutust ja valgust, sest ma olen 

teid kutsunud vaimse põllu külvajateks. 

47 Kuna te olete rikas minu armuandide poolest ja see, mida te olete saanud, on ammendamatu 

õpetuste aare, siis peaksite seda teadmist armastusega edasi andma. Minge teiste abivajajate juurde, nende 

juurde, kes ei naudi head tahet, prestiiži ega austust maa peal. Otsige üles orvud, lesked, ravimatult haiged 

ja aidake neid tingimusteta. Andke neile seda vaimset palsamit, mis tõuseb hingepõhjast ülevoolavalt, 

pöörates rohkem tähelepanu nende hingele kui kehale. 

48 Ma olen moodustanud töötajate rühma meestest ja naistest, sest mitte ainult mees ei oska minu 

seadust tõlgendada. Kaunite ja üllaste tunnetega andunud naine on alati olnud minu kaasosaline 

lunastustöös. Praegu annan talle ka vastutuse oma juhiste hea täitmise eest. Ma lasen mõlemal neist 

valvata selle teile usaldatud töö üle. 

49 Minu rahvas, ma jään teie juurde lühikeseks ajaks selle meeleorgani* kaudu. Te olete palvetanud 

ja ülima ülestõusmise hetkel olete kuulnud oma südame vaikuses Meistri armastavat tervitust, kes on 

öelnud teile: "Rahu olgu teiega!". Te olete saanud teadlikuks palve mõjust ja mõistnud, milline tohutu jõud 

on sellega seotud, kui te seda üles saadate - nii vaimse vajaduse rahuldamiseks kui ka materiaalse 

hädaolukorra lahenduse palumiseks. 
* See viitab meelele, eriti hääle kandja kõnevõime osas. 

50 Tuletage meelde, et sageli on piisanud sõna "Isa" väljaütlemisest, et kogu teie olemus värisema 

panna ja anda teie südamele tunne, et see on üle ujutatud lohutusest, mida tema armastus annab. Teadke, et 

alati, kui teie süda mind innukalt kutsub, väriseb ka minu vaim rõõmust. 
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51 Kui te kutsute mind "Isaks", kui see nimi purskab teie sees, siis on teie hääl taevas kuulda ja te 

võtate jumaliku tarkuse saladuse. 

52 Ärge laske, et ainult teie huuled kutsuksid mind "Isaks", sest paljudel teist on kombeks seda 

mehaaniliselt teha. Ma tahan, et palve "Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi", see palve 

tuleks kõige puhtamast ja sügavamast südamest ning et te mõtleksite iga fraasi üle, et pärast seda oleksite 

inspireeritud ja täiuslikus ühenduses minuga. 

53 Ma olen õpetanud teile võimsat, teostunud palvet, mis toob lapse tõeliselt lähemale Isale. Kui te 

lausute sõna "Isa" innukalt ja austusega, ülestõusmise ja armastusega, usu ja lootusega, kaovad vahemaad, 

kaob ruum, sest sel vaimust vaimule dialoogi pidamise hetkel ei ole Jumal sinust kaugel ega sina temast 

kaugel. Palvetage sel viisil ja te saate oma südamesse täis kätega minu armastuse kasu. 

54 Siis näete mind oma vaimse pilguga, kui ma teid edasi viin, nagu karjane teeb seda lammastega. Te 

näete jumalikku valgust, mis valgustab teie eluteed, ja kuulete minu häält, mis kordab pidevalt, et 

julgustada teid teie teel: "Ole tugev, ära peatu, iga samm edasi viib teid lähemale oma Isale." 

55 Sel päeval, oo jüngrid, olen ma teile veel kord rääkinud armastusest ja palvest, et te õpiksite 

mõistma neis peituvat armu ja ka nende tõhusust, et te saaksite saavutada selle kõrge tasu, mida Minu 

isalik armastus on teile lubanud. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 167 
1 Paljude südamest tõuseb Jumala poole küsimus: "Issand, kas valu, mis seda maailma vaevab, 

kestab igavesti?" Meister vastab neile: "Ei, mu armsad. 

Lapsed, teie valu kaob niipea, kui te leiate tõelise armastuse." 

2 Kuigi maa peal räägitakse palju armastusest, ei ole seda teie seas tegelikult olemas. Mõned 

teesklevad seda, teised ajavad selle segamini isekate tunnetega ja veel teised algelise kirglikkusega. 

Inimese südames valitseb vale, valed valitsevad, inimesed teesklevad armastust, sõprust, heategevust. 

Umbrohi on kasvanud ja levinud kõikjale ning ainult valu tuli suudab selle hävitada. 

3 See on tulekahju, mida inimesed süütavad oma ideede, usutunnistuste, filosoofiate ja teaduste 

sõdadega. See on sõda, mis läheneb suurte sammudega. Seal, selles tulekahjus, mille on süüdanud nende 

võimuhimud, kirglikkus ja vaenulikkus, leiavad nad oma puhastuse. Nii on nad seda tahtnud, nii on nad 

seda nõudnud. 

4 Kuidas oleks võimalik, et inimesed armastavad üksteist nagu vennad ja õed, kui nad ei ole veel 

oma südant puhastanud? Selleks, et nad sellest puhastatud kujul välja tuleksid, on vaja suurt külaskäiku, 

sest valu puhastab. 

5 Ma ütlen teile ka: Inimesed peavad uskuma inimestesse, peavad uskuma ja usaldama üksteist, sest 

te peate jõudma veendumusele, et te kõik maa peal vajate üksteist. 

6 Ärge arvake, et mulle meeldib, kui te ütlete, et usute minusse, samas kui ma tean, et te kahtlete 

kogu maailmas. Sest ma ootan teilt seda, et te armastate Mind armastuse kaudu, mida te näitate oma 

ligimese vastu, ja andestate neile, kes teile haiget teevad; et te aitate armastusega kõige vaesemaid, kõige 

vähemal või kõige nõrgematele, armastate oma kaasinimesi valimatult ja rakendate kõigis oma tegudes 

suurimat omakasupüüdmatust ja tõepärasust. 

7 Õppige minult, sest ma ei ole kunagi kahelnud, uskuge oma pääsemisse ja uskuge, et te võtate end 

üles, et jõuda tõelise ellu. 

8 Isegi kui inimeste töödes on palju väliselt valet, ei ole ühtegi, kelle sisemises olekus ei oleks osa 

tõesust. See osa on vaimse valguse säde, mida ta kannab endas, on minu jumalik kohalolu, Jumala säde, 

mis valgustab teda sisemiselt. Ma panen selle valguse, mis on minu oma, särama igas südames ja selle 

peegeldus avaldub igas teie teos. 

9 Ma tahan, et te elaksite tões, ja selleks on vaja, et kõik kurjus sureks. Teie, kes te teate lähenevat 

tundi - valvake ja palvetage juba täna, kuulutage seda lahingut oma kaasinimestele kui prohvetid, et nad 

saaksid valmistuda ja mitte meeleheitel olla kibestumise hetkedel eelseisva lahingu ajal. 

10 Olge veendunud, et kõik "põllud" kannavad vilja, kui need on ette valmistatud. Minu seeme on 

valmis nende peale laskuma: Iga inimene saab olema taim, mis õitseb ja annab armastuse vilju, täites 

sellega kõigi loodud olendite saatust. 

11 Taimeriigis on parasiitidest taimi, mis on kasutud; ärge võtke neist eeskuju. 

12 Kas teate, miks Isa ootab teilt ainult armastuse vilju? - Sest elu seeme, mille ma panin igasse 

olendisse, oli algne seeme, armastus. 

13 Kui te olete aeg-ajalt, nagu taimede puhul, tundunud kuivanud, kui olete lühikest aega kuivanud 

või kannatanud janupiinu, siis see ei olnud sellepärast, et teil puudus minu armuvesi. Minu armastuse 

allikas on alati voolanud igale vaimule ja igale südamele elustavaks veeks. Kuid need vaimuga varustatud 

inimtaimed omavad tahtevabadust ja selle väärtusliku kingituse halva kasutamise tagajärjel eemalduvad 

nad sellest jumalikust armust, mis on ainus, mis võib hinge päästa ja tugevdada. Kui palju te erineb maa 

taimedest, kes võtavad alati alandlikult vastu seda, mida Jumala halastus neile annab! 

14 Te kõik arvate, et olete oma elu jooksul juba armastanud, kuid ma ütlen teile: mõned on tõeliselt 

armastanud, teised aga on armastusega segi ajanud kirgi ja isekust. 

15 Jeesuse kaudu andsin ma teile täiusliku õpetuse. Vaadake minu eluteed inimesena sünnist kuni 

surmani, siis ilmutab armastus end teile elaval ja täiuslikul viisil. 

16 Ma ei palu teil olla nagu Jeesus, sest temas oli midagi, mida te ei saa saavutada: olla täiuslik nagu 

inimene, sest see, kes temas oli, oli Jumal ise piiratud kujul. Aga ma ütlen teile ikkagi, et te peaksite teda 

jäljendama. 
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17 Minu igavene seadus on alati rääkinud teile sellest armastusest. Ma ütlesin teile esimestel 

kordadel: "Armasta Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma hingest" ja "Armasta oma ligimest nagu 

iseennast". 

18 Hiljem andsin teile need inspireeritud sõnad: "Armastage oma vendi ja õdesid, nagu Isa on teid 

armastanud"; "Armastage üksteist". 

19 Sel ajal olen ma teile ilmutanud, et te peaksite armastama Jumalat rohkem kui kõiki loodud asju, et 

te peaksite armastama Jumalat kõiges, mis on olemas, ja kõike, mis on olemas Jumalas. Et te harjutaksite 

taas halastust ja halastust oma kaasinimeste suhtes, et te näeksite Isa kogu Tema hiilguses, sest halastus on 

armastus. 

20 Inimene ei ole kunagi suutnud mind armastada vaimse jumalateenistuse kaudu, nagu ta seda täna 

teeb, ilma ebaaususeta. Paganlikud ja uskmatute ajad on nüüd kaugel. Ebajumalateenistus, mis on püsinud 

kõigis kultustes ja igal ajal, on muutunud hingede jaoks väsitavaks oma meelelise pettuse ja võltspildi 

hiilgusega. 

21 Varsti tulevad põlvkonnad, kes hakkavad minu Jumalikkuse vaimset austust juurutama kõigis 

maailma otstes. Kui see religioosse praktika vorm lõpuks rajab inimeste seas rahu ja valguse kuningriigi, 

kaob inimeste seas religioosne fanatism, sest spiritualiseerimisel ei ole enam ruumi ei kirgedele ega 

teadmatusele. 

22 Kuna teil on veel pikk tee käia, ei tohiks te peatuda ja mõelda, et te ei jõua kunagi eesmärgini. 

Mine edasi, sest isegi kaotatud hetke pärast nutab su hing hiljem. Kes ütles teile, et eesmärk on selles 

maailmas? Kes õpetas teile, et surm on lõpp ja et sel hetkel võite jõuda minu kuningriiki? 

23 Surm on nagu lühike uni, mille järel hing ärkab minu valguse helluse all uuenenud jõuga, justkui 

uuele päevale, mis algab tema jaoks. 

24 Surm on võti, mis avab teile selle vangla väravad, milles te viibisite, kui olite seotud kehalise 

ainega, ja see on samal ajal võti, mis avab teile igaviku väravad. 

25 See planeet, mis on inimlike puuduste tõttu muutunud lepitusorgiks, oli hinge jaoks vangistus ja 

pagendus. 

26 Tõesti, ma ütlen teile, elu maa peal on veel üks samm elu redelil. Miks te ei võta seda nii, et 

saaksite kasutada kõiki selle õppetunde? Põhjus, miks paljud peavad selle juurde ikka ja jälle tagasi 

pöörduma, on järgmine: Sest nad ei mõistnud seda ja nad ei saanud kasu oma eelmisest elust. 

27 Homse päeva inimestes on nii palju vaimsust ja arusaamist sellest arengust, mille nende hing peab 

saavutama, et - kui nende agoonia algab ja nad on vaid ühe sammu kaugusel kehalisest surmast - nad ise ja 

need, kes neid sel tunnil abistavad, vaatavad seda hetke kui kogu oma maise elu kõige ilusamat hetke, mis 

saab olema nagu viljakas ja kasulik elu kulminatsioon, ja nad saavad öelda, nagu nende Meister ristil: 

"Kõik on lõpule viidud." 

28 Ma räägin sinuga isaliku tooniga ja lihtsate sõnadega. Te olete oodanud minu uut ilmutust sel 

saladuste täis ajal ja teie üllatus oli suur, kui nägite minu õpetuste lihtsust ja alandlikku viisi, kuidas ma 

teiega räägin. 

29 Eelija tuli nagu valguskiir keset tormi, talle järgnesid tema nähtamatud väed, tema suured valguse 

vaimude leegionid, kes järgnesid talle nagu lambad karjusele. Ta murrab rahvahulgale tee, rebib maha 

okkalised põõsad paremal ja vasakul, et teha lõhe neile, kes teda järgivad, ja kogub kokku hinged, kes 

tunnevad tema häält kui selle karjase häält, kes neid sel ajal minu juurde juhatab. 

30 Kas te olete unustanud, et see oli Eelija lammas, kes andis teile tunnistust minu kohalolekust ja 

kutsus teid üles ühinema takistuseks ja seejärel järgima karjase jälgi? 

31 Minge välja, inimkond, avastage tee, avastage elu põhjus! Ühendage, inimesed inimestega, 

armastage üksteist! Kui õhuke on vahesein, mis eraldab üht kodu teisest, ja kui kaugel on selle elanikud 

üksteisest! Ja teie riikide piiridel - kui palju tingimusi seal nõutakse, et te laseksite välismaalase läbi! Ja 

kui te teete seda isegi inimvendade seas, mida te siis olete teinud nendega, kes on teises elus? Te olete 

lasknud nende ja enda vahele eesriide - kui mitte oma unustuse, siis oma teadmatuse eesriide, mis on nagu 

paks udu. 

32 Kui ma vaatan selle maailma elanikke, siis ma näen, et kõik rahvad tunnevad Minu nime, et 

miljonid inimesed räägivad Minu sõnu; aga tõesti, ma ütlen teile, ma ei näe inimeste seas armastust! 
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33 Kõik, mida ma teile praegu õpetan ja mis maailmas toimub, on selle ilmutuse seletus ja täitumine, 

mille ma andsin inimkonnale oma apostel Johannese kaudu, kui ma viisin ta Patmose saarel elades vaimus 

taeva kõrgusele, jumalikku tasandile, mõõtmatusse, et näidata talle allegooriaid kasutades päritolu ja 

eesmärki, alfa ja oomega; ja ta nägi sündmusi, mis olid toimunud, mis olid toimumas ja mis olid veel 

tulemas. 

34 Ta ei saanud sellest tol ajal midagi aru, kuid minu hääl ütles talle: "Kirjuta üles, mida sa näed ja 

kuuled", ja nii ta kirjutas. Johannesel olid jüngrid, kes ületasid merd laevadega ja otsisid teda üles tema 

taganemiskohas. Need mehed küsisid innukalt temalt, kes oli olnud Jeesuse jünger, milline oli olnud 

Meistrimees, millised olid olnud tema sõnad ja imed; ja Johannes, kes jäljendas oma Meistrit armastuses ja 

tarkuses, hämmastas neid oma sõnadega. Isegi kui vanadus oli lähenemas, kui tema keha oli juba aja poolt 

kõverdatud, oli tal ikka veel piisavalt jõudu, et tunnistada oma Meistrist ja öelda oma jüngritele: 

"Armastage üksteist." Kui need, kes teda üles otsisid, nägid, et Johannese lahkumise päev läheneb, palusid 

nad teda, soovides omada kogu tarkust, mida see apostel oli kogunud, et ta avaldaks neile kõik, mida ta oli 

oma Meistrilt õppinud, kuid vastuseks kuulsid nad alati ainult seda lauset: "Armastage üksteist." 

35 Need, kes nii innukalt ja huviga küsisid, tundsid end petetuna ja arvasid, et vanadus on Kristuse 

sõnad tema mälust kustutanud. 

36 Ma ütlen teile, et Johannes ei olnud unustanud ühtegi minu sõna, vaid et kõigist minu õpetustest tõi 

ta välja üheainsa kvintessentsina selle õpetuse, mis võtab kokku kogu Seaduse: armastage üksteist. 

37 Kuidas võis selle armastatud õpilase mälust kaduda tema poolt nii väga armastatud Meistri õpetus? 

38 Kas te teate, selle aja jüngrid, kas siis, kui 1950. aasta, Minu viimase kuulutuse aasta, on saabunud, 

ei ütle Ma teile samuti iga õpetuse asemel ainult: "Armastage üksteist!"? Kõik teie eluteel kõneleb teile 

sellest õppetunnist: puu, mis laiutab oma lehestikku, et anda teile varju, lill, mis laseb oma kroonlehed 

maha, kui olete selle lõhna sisse hinganud, nii et selle ohvriterohke surm muutub teie rõõmuks. 

39 See on tee, sellepärast olen ma teile öelnud, et armastage Jumalat kõiges loodu ja kogu loodu 

Jumalat, sest kõiges ma olen kohal ja kõiges ma räägin teile. 

40 Ma näen, et kõik inimesed on haiged, kas füüsiliselt või vaimselt. Teie, inimesed, kelle sees on 

veel kuulda ainult südametunnistuse pidevat kaebust - otsige mind kui tervise allikat, sest mul on palsam, 

mis ravib kõik hädad. Kuid selleks, et ma saaksin teie seas oma väge ilmutada, on vaja, et te näitaksite 

mulle oma südamed, mis on vabad plekist. 

41 Teil on soov, et ma näitaksin oma väge ja imesid teie eluteel, ja ma olen valmis seda teile 

võimaldama. Teie Isa varakamber ootab vaid teie varustamist, et teid tervise, jõu ja valgusega üle ujutada. 

42 Täna toidab teid Minu Sõna, see on nii külvamine kui ka kastmine; ja homme, kui õige aeg on 

käes, toon ma armastuse saagi, Minu maade kuldse nisu. 

43 Kas sa imestad, miks ma pidevalt sinu vigu ja puudusi parandan? Ma tõmban ainult välja nõgesid 

ja muud umbrohtu, mis on kasvanud teie südamesse ja lämmatanud teie head tunded. 

44 See aeg on puhastumiseks. Mitte ainult inimesed ei pea oma plekke minu kohtuotsuse kristallselge 

veega ära pesema, vaid ka vaimseid olendeid tuleb selle puhastuse läbi viia. 

45 Siis, kui inimesed on vabaks saanud kõigist rüvedustest, tunnevad nad, et maa läheneb taevale. See 

lähenemine toimub vaimselt ja täidab teid rahu, usalduse ja teadmistega. 

46 Jüngrid, kui te hakkate oma vabadel tundidel minu Sõna uurima, siis leiate selle olemusest 

täiusliku mõistuse ja lõpmatu õigluse. Minu Sõna äratab inimesi kõrgendatud elule, õnnelikule 

eksistentsile. Aga kuigi teie jaoks oli vajalik, et Ma rääkisin sellisel kujul, et teid äratada, on olnud inimesi, 

kes ei vajanud vaimse kehaliselt kuuldavat ilmutust, et äratada neid Minu Seaduse täitmisele. 

47 Intuitiivsed spiritualistid, inspireeritud, unenägijad, nad kannavad mind oma südames isegi ilma, et 

oleksid kuulnud seda sõna, mille te seni olete saanud. Nad on juba pikka aega pidanud vaimset dialoogi 

oma Meistriga. 

48 Te kohtute nendega teel ja olete üllatunud nende teadmistest minu töö kohta. Ka nemad, kui nad 

sinuga kohtuvad, on rõõmsad, kui näevad oma ideid ja tegusid kinnitust leidnud, kui nad kuulevad sinu 

tunnistusi ja selgitusi. Siiski ei tohiks nad teie ideedest, tegutsemisviisidest, religiooni praktiseerimisest 

või elust midagi sellist avastada, mis eitab minu õpetuse vaimsust, sest siis pöörduvad nad pettumusega 

südames teie teelt eemale. Jüngrid, jälgige ja palvetage, et te mõistaksite minu õpetust ja rakendaksite seda 
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oma elus sama puhtusega, millega te selle vastu võtsite. Siis on teie südames suur rõõm, kui te kohtute 

nendega, keda ma olen nimetanud intuitiivseteks spiritistideks. Te moodustate koos maailmas tugeva 

kogukonna, mis oma palve, oma innukuse seaduses, oma lihtsuse eluviisis ja armastusega ligimese vastu 

õpetab inimkonnale tõelist Jumala kummardamist ja näitab talle hea tahte teed, et elada rahus maa peal. 

49 Oma alandlikus palves ütlete te mulle: "Issand, kui Sa oled kõrgeim Looja ja ka meie Isa, siis tee 

meile seda, mis on Sulle meelepärane. Kui Sinu tahtmine on, et valu kulutaks meie südameid, siis tee 

meile seda, mida Sinu tahtmine on ette näinud. Kui Sa tahad, et me puhastuksime enne, kui Sa meile mingi 

ülesande usaldad, siis tehku see nii, nagu Sa oled määranud." 

50 On vaid mõned, kes räägivad Minuga sel viisil, kuid ma kasutan neid selleks, et anda teile eeskuju, 

kuidas teie valmisolek ja allumine Isa juhistele peaks olema. Aga ma annan teile kõik oma õpetused, et te 

saaksite sama alandlikuks ja kuulekaks. 

51 Mõnikord tundub teile, et minu sõna on täis hinnangut ja puudutab nende tundlikkust, kes seda 

kuulevad. Kuid te leiate, et see on alati läbi imbunud jumaliku olemuse, suure õrnuse ja lõpmatu halastuse, 

mis paneb teid alati kuulama rõõmu ja huviga. 

52 Kui Minu Sõna peaks teid ületama, siis te ei suudaksite seda mõista. Kuid ma tahan, et te 

mõtleksite jumaliku õpetuse üle, mida ma teile õpetan, sest see, kes õpib, inspireerib ennast, ja see, kes on 

inspireeritud jumaliku armastuse poolt, on juba minu õpilane. 

53 Oo, spiritistlikud jüngrid, ärge kartke oma ülesande täitmist, sest seda ei ole raske täita. Ma juhin 

teid tarkusega mööda teed, et te ei komistaks, et keegi ei läheks eksiteele. Aga ärge arvake, et see on täis 

roose, sest ma valmistan teile teed - ei, te leiate selle ääres okkalisi põõsaid ja katsumusi. 

54 Ma ütlen teile: Kes tahab mind järgida või mind leida, peab eelistama ohverdamise ja loobumise 

teed ebatervislikele naudingutele ja alandlikele kirgedele. Sest esimesel teel leiate te rõõmu, mis annab 

teile minu jõudu ja julgustust, teisel aga väga valusaid kukkumisi. Minu jumalikku jälge, minu armastuse 

jälge leiate alati eneseületuse, ohverdamise, heategevuse ja alandlikkuse teel. 

55 Inimesed on nagu lapsed, kes ei mõtle oma tegude tagajärgedele ja seetõttu ei mõista nad, et 

komistuskivi, mida nad oma teel kohtavad, on vaid takistus, mille Meister püstitas, et peatada nende 

mõttetu kurss või säästa neid vale otsuse tegemisest. 

56 Ma tahan, et te käituksite nüüd nagu täiskasvanud inimesed, et te kaaluksite oma tegusid, oma 

tegusid, kaaluksite oma sõnu. See on viis, kuidas tuua tarkust ja õiglust oma ellu. Lisaks peaksite mõtlema 

sellele, et elu on vaimule tohutu ja pidev katsumus. 

57 Minu teel ei hakka keegi hukkuma, ja kuigi on olukordi, kus inimene langeb kokku risti raskuse 

all, tõstab kõrgem jõud ta uuesti üles ja julgustab teda. See jõud tuleb usust. 

58 Õndsad jüngrid, ma ütlen teile ausalt, et kui see rahvas järgiks minu õpetust, oleks minu Sõna hea 

sõnum juba jõudnud paljude südameteni. Te annaksite oma elutööde eeskujul kõige suuremat tunnistust 

minu õpetuse tõesusest. 

59 Ärgu keegi usku, et kohalolijad on määratud kõike tegema. Ei, inimesed, igal põlvkonnal on 

ülesanne täita osa minu tööst. 

60 Tehke oma südamed anumaks ja tagage, et tema armastus voolab õigel ajal teie kaasinimeste 

südamesse. Ärge aga looge takistusi, mis aeglustavad või takistavad minu õpetuse levikut, sest siis 

peaksite need jälle suure füüsilise või vaimse valuga kõrvaldama. 

61 Laske oma kaasinimestel tunda kõike seda, mida minu Töö sisaldab päästmise ja headuse osas. Ma 

ütlen teile, et igaüks, keda te lasete tunda temast lähtuvat jumalikku mõju, õnnistab minu Sõna. 

62 Ma annan teile võimaluse teha oma kaasinimestele seda, mida Ma olen teinud teile, sest kui Minu 

Sõna tegi imet, siis kannate te seda ka oma südames, ja just seda Sõna annate te edasi oma kaasinimestele. 

63 Nii nagu ma tervendasin teid hinges ja kehas, taastasin teile rahu või lasin teie südames sündida 

usul ja päästsin teid hävingust, nii tehke ka teie seda kõigile, kes seda vajavad. Kuid ma pean teile 

märkima, et Minu Sõna teeb neid imesid ainult siis, kui te seda oma südames eelnevalt tõeliselt tunnete, 

nagu teie Isa tunneb seda, kui Ta seda teile annab. 

64 Kui te tahate teada, milline on minu Sõna tõstev mõju ja vägi, siis rakendage seda ja te olete sageli 

üllatunud. Aga kui te hoiate seda ainult oma südames, et seda ise nautida, siis olete nagu rikas kurjategija, 

kes ei tea, mida ta omab, ega tea oma vara väärtust, sest tema varandus on surnud varandus. 
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65 Õppige püüdma südameid, tervendama haigeid ja juhatama hingi selle elu tormides. Vaimustage 

end ja te leiate sellest jõudu, mis võimaldab teil katsumusi rahulikult ja enesekindlalt üle elada. See 

spiritualiseerumine peegeldub teie materiaalses elus ja on toitev, tervendav palsam ja tõrvik, mis valgustab 

teie teed. 

66 Juhtub, et leib teie kodus laual jääb napiks, ilma et teie keha tunneks nälga ja teie jõud väheneks. 

Tulevad valu ja viletsuse päevad, mil katkud laastavad linnu, ja kus ei ole arsti ega ravimitele lootust, 

ilmutab end minu nähtamatu palsam, mis laskub alla minu laste palve hetkel. Kuid te peate omandama 

teeneid enne, kui hävingu päevad lähenevad, et siis, selle asemel, et tegeleda omaenda valuga, leevendada 

oma kaasinimeste valu. 

67 Süüta oma kaasinimeste südames usu lambid, õpeta neid minu nime austusega rääkima, minu 

õpetust hoidma ja vaimuga palvetama. Pidage meeles, et inimene ei ela ainult leivast, vaid ka igast sõnast, 

mis tuleb Issandalt. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 168 
1 Tulge ja kustutage oma janu minu armastuses, raputage oma väsimust, te rändurid. Ma toon teile 

oma Sõnas kingituse, mis on teile õppetund. Isegi kui te tulete minu juurde ilma teeneteta, usaldan ma teile 

hea meelega ülesandeid minu töös, et te tunneksite end Issanda lastena ning kõigi inimeste vendadena ja 

õdedena. 

2 Teie anded, mis on teie vaimu loomupärased omadused, avalduvad sellisel viisil, mida see 

inimkond ei tunne, ja keegi ei saa teile öelda, et te olete neid varastanud või väärkasutanud. Hiljem 

peetakse seda rahvast spirituaalsuse aja eelkäijateks. 

3 Teile on saadetud appi vaimsete olendite leegion, et te saaksite ühineda selles missioonis. Need 

olendid julgustavad teid, inspireerivad teid ja taastavad teid, kui te komistate, ja kui teie teed piiravad 

pimeduse olendid, siis näitavad nad teile teed, et anda edasi valgust, mis valgustab neid ja vabastab nad 

nende segadusest. Teie kaitseinglite valgus valgustab teid, et te saaksite eristada teed ja avastada lõkse. 

4 Õppige ja mõistke minu õpetusi, et te saaksite neid võltsimata ellu viia, siis ei aita keegi teid segi 

ajada vaimsetest võetud valeõpetustega, et luua teadusi, doktriine ja filosoofiaid. Te olete haritud inimeste 

seas, teid küsitletakse ja pannakse proovile, kuid te ei kaota julgust, sest te tunnete, et minu hooliv 

armastus on teiega. Mõistke, et peate hoolikalt valvama seda pärlit, mille ma olen teie vaimus paigutanud, 

ja mitte segama seda kasutute teadmistega ega müüma seda materiaalse tasu eest. 

5 Läheneb aeg, mil iga silm on valmis vaatama Minu Kohalolekut. Siis lähete te Minu 

sõnumitoojatena teele ja annate tunnistust sellest, kuidas Ma ennast teile teatavaks teen, et raputada iga 

hing ärkvele oma unisusest. Te olete prohvetid, kes kuulutavad maailmale, millised külaskäigud peavad 

tulema ja milline ajastu eelneb nendele sündmustele. 

6 Kas te näete, kuidas tänapäeva inimesed püüdlevad isekalt rahulduste järele, mida inimelu neile 

pakub, hoolimata oma hinge tulevikust? Tõesti, ma ütlen teile, et nad vajavad põhjas Minu armastust, ja 

toit, mis on neid nii kaua Minu laual oodanud, saab veel nende toiduks, kes enne neid ükskõikselt vaatasid. 

7 Jüngrid, püsige lõpuni, ärge olge kurvad, kui te tulete minu juurde oma kaasinimeste poolt põlatud 

kujul. Ma tasun teie usku ja teen teile õigust, nii et lõpuks saab teie nägu võidu naeratusest valgustatud. 

Valgus koitab, pimedus lahkub ja algab taastamine, nii et rahu ja õigluse alustele rajatud tempel tõuseb, 

milles inimkond austab oma Loojaid elu kaudu, mis on armastuse, vaimulikkuse ja nende seaduste 

austamise kultus, mille Isa on oma laste jaoks kehtestanud. 

8 Minu Vaimu valgus on teiega. Te ei näe seda oma füüsiliste silmadega, kuid te tunnete seda oma 

mõtetes säravat. 

9 Isa vaim on nähtamatu, kuid ta ilmutab end lõputul arvul vormidel. Kogu universum on vaid 

Jumaliku materiaalne ilming. Kõik, mis on loodud, on tõe peegeldus. 

10 Ma olen ümbritsnud vaimseid olendeid, kes on minu Jumalikkuse lapsed, vastavalt sellele, kus nad 

elavad, rea eluvormidega, millesse olen paigutanud tarkuse, ilu, elujõu ja hea meelelaadi, et anda igale 

neist kodadest kõige nähtavam tõend minu olemasolust ja ettekujutus minu võimust. Juhin teie tähelepanu 

sellele, et elu mõte on armastada, tunda, omada tõde. 

11 Ma ütlen teile: Kes ei armasta, kes ei ilmuta oma armastust kõige kõrgemal kujul ja absoluutse 

siirusega, ei oma tõelist teadmist ja omab väga vähe. Teisest küljest, kes armastab kogu oma hingest ja 

kõigist talle antud jõududest, kannab endas tarkuse valgust ja tunneb, et ta on tegelikult kõige selle 

omanik, mis teda ümbritseb; sest see, mis kuulub Isale, on ka Tema laste omand. 

12 Ma selgitan teile praegu seda, mida ma teile Teisel ajal ütlesin ja mida te ei mõistnud, ja ma 

avaldan teile kõige selgemalt, vastavalt teie praegusele vaimsele arengule, seda, mida ma teile siis ei 

edastanud. 

13 Ühel korral ütlesin ma rahvahulgale: "Mul on teile veel palju öelda, kuid ma ei ütle neid praegu, 

sest te ei saa neist aru." Nüüd, kui Minu hääl on maailmas uuesti kuulda, ütlen Ma teile: See on aeg, mil te 

saate aru, mida ma siis varjasin. Kuulake ja mõelge selle üle. 

14 Isa on Looja, on kogu tõe ja elu allikas. Kuid selleks, et nautida Tema tööd, oli vaja olendeid, kes 

omasid vaimu, kes pidid koos Temaga nautima kõike, mis tuleneb Tema jumalikust halastusest; kes 
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pealegi pidid olema täielikult teadlikud Tema olemasolust ja kes pidid aktsepteerima oma Isa armastust 

ning oskama ka Teda armastada. 

15 Ma olen teile juba selgitanud, mis oli põhjus, mis viis inimkonna kõrvale armastuse seaduse 

täitmisest, millele ma selle asetasin, kuigi inimene on (sisemiselt) valgustatud oma südametunnistuse 

valgusega. Ma olen teile ka öelnud, et see eksitus, mis on põhjustanud nii palju inimlikke eksimusi ja 

patte, sundis Isa saatma oma Sõna maailma, et anda teile suurim tõend oma lõpmatust armastusest, kui ta 

sai inimeseks ja näitas teile teed, mis võimaldaks teil saavutada oma päästet. 

16 Täna, mitu sajandit eemal sellest sündmusest, ütlen teile, et kuigi ma valasin oma verd kogu 

inimkonna eest, said ainult need, kes järgisid seda teed, mida Jeesus teile õpetas, oma hingedele 

päästetuks, samas kui kõik need, kes jäid teadmatusse, fanatismi, eksitusse või pattu, ei ole veel päästetud. 

17 Ma ütlen teile, et isegi kui ma tuhandeid kordi inimeseks saan ja tuhat korda ristil suren, ei saavuta 

nad oma hingede päästet, kuni inimesed ei tõuse üles, et mulle järgneda. Mitte minu rist ei ole see, mis teid 

lunastab, vaid teie oma. Ma kandsin oma õlgadel ja surin selle eest nagu inimene, ja sellest hetkest alates 

olin Isa rinnas. Järgige mind alandlikkuses ja armastuses ning kandke oma risti oma õlgadel tõelise 

alandlikkusega, kuni jõuate oma missiooni lõppeesmärgini, ja siis olete ka teie oma Isa juures. 

18 Paljude püüdlus on tunda Jumalat, kuid nad ei ole seda püüdlust saavutanud, sest nad ei ole otsinud 

mind sealt, kus ma tegelikult elan - vaimus. Selleks, et mind tundma õppida, peavad nad kõigepealt 

tundma iseennast. 

19 Täna olen ma koos kõigi oma lastega. Mõnele aitan ma kanda oma risti, et nad saaksid peagi 

ronida mäele, mille tipus ootab neid nende Isa. Teistele ma avan nende silmad ja annan neile selguse ja 

nägemisvõime, et nad näeksid Mind, ja veel teistele ma õpetan neid sukelduma oma sisemusse, et nad 

avastaksid oma olemuse kõige kõrgemas osas pärandi, mille omamisest nad varem ei osanud unistadagi. 

Siis muutuvad paljud idealistlikud püüdlused reaalsuseks ja harmoonia särab kõigis, kellel on hea tahe. 

Jumalik valgus võtab täielikult enda valdusesse need hinged, kes ei osuta tõe mõistmisele vastupanu. 

20 Ärge olge üllatunud, et ma olen teile öelnud, et teie rist peab teid lunastama, sest sellega tahtsin 

teile öelda, et oma jumaliku eeskuju kaudu olen jätnud igasse südamesse Lunastaja, kes juhib teie samme 

ja lõpuks lunastab teid. 

21 Kuulake minu häält oma südametunnistuses ja öelge mulle, kas minu sõna ei ole olnud selles 

tajutav kogu teie eksistentsi jooksul ja kas see mõju ei ole kõige tugevamalt tunda hetkes, kui teid tabab 

katsumus. 

22 Ma rikuksin õiglust ja täiuslikkust, kui ma võtaksin teid rüvetatuna oma kuningriiki, ilma et teie 

vaim oleks teie heastamisega puhastatud. Millised teeneid oleks teil, kui te oleksite saanud kogu õnnistuse 

üksnes Minu ohvrisurma kaudu? 

23 Ma räägin seda, et panna teid mõtlema, et raputada teid oma letargiast välja ja kutsuda teid Minu 

juurde, mistõttu ma kutsun teid lakkamatult. 

24 Tulge, valitud inimesed, ja puhake oma vaevast, sest ma pakun teile täna, nagu alati, oma 

armastust. Avage oma südamed ja laske Minul ravida haav, mis on pannud teid nii kaua kannatama, ilma 

et teie kaasinimesed seda tähele paneksid. Miks sa kardad tulevikku, kui sa tead, et ma olen sulle lähedal? 

Ma vaatan teie sisemusse ja tean, et te muutute ikka veel nõrgaks katsumustes ja hüüate hirmunult Eelija ja 

Minu, Meistri poole, sest te tunnete, et olete hukkumas. Kuid ma ütlen teile, et ma ei lase teil langeda, et 

Eelija on tugev sau, mis teid toetab, et ma olen määranud igale oma lapsele õiglase saatuse ja et 

katsumused kujundavad teie hinge ja toovad selle mulle lähemale. 

25 Ma olen väljaspool aega ja annan teile selle aarde, et te saaksite seda kasutada oma vaimseks 

arenguks ülespoole. Ma olen teie Meister, kes õpetab teid kogu elu jooksul. Inimese saatus ei ole 

kannatada. Ma ei ole teid välja saatnud kannatama, vaid täiustama teid, et te saaksite minu juurde tulla. Ma 

olen teile igal ajal oma tahte teatavaks teinud. Nüüd, kolmandal ajastul, õpetan teid, nagu ma teile lubasin. 

26 Te olete tulnud erinevatest paikadest maa peal, et kuulda minu sõna, ja te olete ületanud vastuseisu 

oma teel. Teie armastus oli suurem kui takistused, millega te oma teekonnal kokku puutusite, ja te 

saavutasite edu oma püüdlustes. Täna tänate mind selle eest, mida olen teile andnud, ja minu armastuses 

tunnete end turvaliselt. 
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27 Ma olen teid julgustanud, sest te olete uskunud ja jäänud vankumatult minu õpetusse. Te olete 

mõistnud, et maailm ei saa teile rahu anda, ja te pöördute sellest eemale, et pühendada see aeg minu Sõna 

õppimisele. 

28 Tunne minu rahu ja puu värskust. See maja ei ole see puu, millest ma teile räägin, vaid minu Vaim, 

mis on täis halastust ja armastust kõigi minu laste vastu. Kui tihti sa nutad mõtte peale, et on palju neid, 

kes nälgivad ja janunevad selle halastuse järele, ja valu selle pärast täidab su südant. Aga ma ütlen teile: 

Kui te tahate, et minu sõna jõuaks kõigi teie kaasinimesteni, siis valmistuge ja olge hea tahte saadikud. Ma 

ütlen teile, et kõik pääsevad, ükski hing ei lähe kaduma ja kõik - mõned siin maailmas ja teised teistel 

elutasanditel - armastavad ja tunnustavad mind. 

29 Maailma sõnakuulmatuse tõttu on mu vaim kurb. Isegi need inimesed, kes on mind kuulnud, 

kõhklevad, ja ma ei taha, et sellele armuajale järgneks teine valus aeg. 

30 Kui te pärast seda, kui Ma olen teile rääkinud, otsite õpetust valitud keeles oma rõõmuks ja põlgate 

Minu Sõna, sest see on lihtne, siis sellepärast, et te ei ole seda mõistnud, sest te ei ole mõistnud õpetust, 

mis õpetab teile kõike, mida te vajate, et elada Minu seaduste kohaselt, ja paljastab teile saladusi, milleni 

inimene ei ole suutnud tungida. 

31 Te olete tundnud kohustust palvetada ja aidata mitte ainult oma maiseid vendi ja õdesid, vaid ka 

neid, kes juba elavad teistes piirkondades, ja teie armastus on jõudnud ka neisse. Te ei tea, kui palju 

lohutust on need unustatud olendid selle kaudu saanud. Nad on teie armastuse ja eestpalve kaudu 

tunnustanud minu töötajaid sel ajal. 

32 Ma ei ole tulnud maailma uute õpetustega üllatama. Kõike, mida ma teile õpetan, olen teile 

kuulutanud juba aegade algusest peale. Olen valmistanud teid ette, et võtta vastu Minu Sõna, mida ma 

edastan teile häälekandjate kaudu ja hiljem vaimult vaimule. Alles siis tunnete mind tõeliselt ära, kui te 

minuga ühendatuna saate selle eluvilja olemuse. Ja need, kes hindasid seda ilmutust ebatäiuslikuks, teavad 

siis, et see oli esimene samm Isa kõneluseks oma lastega, ja nad näevad seda õigeks ja täiuslikuks. 

33 Tänage mind ja tänage oma ema kasu eest, mida ta on teile näidanud. Ta on teie teejuht, neitsite 

abi, lastesüdamete kasvataja ja meeste julgustaja nende võitluses eksistentsi eest. 

34 Avage oma süda ja laske mul selles olla. Järgige mind minu rajal, mis on sügavalt sissepressitud, 

nii et te ei kaldu kunagi sellest kõrvale. Ma tahan, et ka teie jätaksite oma sammudest sügava jälje. Igast 

punktist, kus te olete, suudate ära tunda mäe tippu kui oma saatuse eesmärki. Pöörake oma pilk ülespoole, 

et te näeksite seda ja ei kalduks teelt kõrvale. 

35 Ma annan teile praegu leiba, mida ma lubasin teile minevikus. Lõpuks olete jõudnud otsitud puu 

juurde. See puu olen mina, kes ootasin teid, et anda teile varju ja pakkuda teile oma vilju. Teie vaimu 

silmad on avanenud, te näete nüüd imesid ja tõdesid. Õndsad olete teie, kes seda leiba süües mõtlete neile, 

kes seda veel ei ole nautinud. Palvetage nende eest, kuid ärge kurvastage, sest Eelija käsi võtab ka neid, et 

kanda neid oma õlgadel nagu lambaid. Siin on minu käed, mis on nagu häll, milles teie hing kasvab minu 

nõuannete ja ka teie Taevase Ema Maarja hoolega. 

36 Teie süda peab olema tundlik ja armastav hellus peab sisenema teie hinge, et te suudaksite täita 

ülesannet, mille ma teile olen andnud. Pidage meeles, et see ülesanne ei piirdu ainult nende lohutamisega, 

kes kannatavad maa peal, vaid et te peate tungima palve abil ka nähtamatusse piirkonda, sinna, kus samuti 

valitseb valu, viletsus ja segadus, nii et te saaksite anda natuke kaastunnet ja armastust neile, kes 

moodustavad suuri abivajajate massid ja kes ootavad teilt nii palju oma lepitust. Tundke neid enda ümber, 

kui te nende eest palvetate, tehke nende valu enda omaks, armastage neid ilma reservatsioonideta, ilma 

vastumeelsuseta, sest isegi kui nad on plekilised, on nad ikkagi minu lapsed ja teie vennad ja õed. 

37 Sel ajal näete, kuidas teie vaimsed anded ja võimed avanevad. Kuuenda pitseri valgus valgustab 

teid ja seitsmenda pitseri valgus valgustab kogu maailma teie evolutsiooni lõpus. 

38 Ühelt ilmutuselt teisele olen alati lasknud teatud aja mööduda. Te ei saa öelda, et Minu ilmutus tuli 

teile sel ajastul üllatusena või et te ei suuda seda mõista. Näete, praegu ma koolitan teid ja räägin teiega 

inimliku mõistmisorgani kaudu; edaspidi peate te püüdlema dialoogi pidamiseks minu Vaimuga oma 

vaimu kaudu. Siis saabub minu uute ja suurte imede aeg. Miks ma sinuga nii räägin? - Sest ma tahan, et te 

harjuksite mõttega, et seda sõna enam ei kuulda ja et te peate end vaimseks muutma, et olla tugevad. Need 
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häälekandjate ilmingud lõpevad, ja siis saabub Minu rahva seas lein ja need, kes kahtlesid ja tegid 

häälekandjale kõige rohkem haiget, valavad kõige rohkem pisaraid. 

39 Siis tunnete mind paremini ära; siis mõistate, et ma olen pannud teid tee algusesse ja kasutanud 

oma tahte avaldamiseks inimlikku vahendajat, mis on järjekordne samm teie vaimse arengu redelil. Ma 

tahtsin, et Maarja hääl oleks ka selles vormis kuuldav, et te kuulaksite tema armulikku häält ja oleksite 

jätkuvalt Mariana rahvas, kes, ilma et ta pakuks talle lilli aedadest, mida te maa peal harrastate, oskab 

korjata südamete ja hingede niitudel ja aedades lõhnavaid lilli, mida voorus kasvatab, et pühendada need 

talle. Ükski lõhn ei ole parem kui see, mis tõuseb südamest, sest see jõuab teie ema südamesse. Maarja on 

emaliku valguse majakas. Õnnistatud on see, kes ei kaota kunagi lootust ankrusse jääda, valgustatud selle 

päästva tuletorni poolt. 

40 Tulge, armsad jüngrid, ja võtke vastu vaimne ristimine. Te tundsite end vaimus surnuna, kuid te 

olete üles äratatud. 

41 Ma olen teile palju rääkinud Vaimu andidest, sest praegu on teie jaoks aeg teada saada, kes te 

olete, milleks te siia tulite ja milline tulevik teid ootab. 

42 See teadmine on valgustanud teie mõistust, sest isegi kui teie mälu ei suuda säilitada kõiki Minu 

sõnu, siis teie vaim säilitab nende olemuse ja kui tuleb aeg, meenutab ta neid sama selgusega, millega need 

kuuldud on. Seetõttu olete vastutav kõige eest, mida ma teile edastan. 

43 Mõnikord arvate, et teil ei ole midagi minu õpetustest ja hoiate neid oma mälus, mis põhjustab, et 

teie süda tunneb end liiga nõrgana, et võidelda. Aga peremees küsib teilt: Mis on selle seemne vili, mille 

ma olen sinusse istutanud? - Kõik tööd, mida te teete minu õpetusest inspireerituna; õnne, mida tunnete, 

teades, et minu arm on teid puudutanud; ja visadust võitluses, kes levitavad tõe valgust kõikjal. 

44 Ma tahan, et te teeksite oma tööd sel viisil, et minu sõna õitseks ja kannaks vilja igaühes. 

45 Mitte ainult mina ei oota seda sinult. Maal on palju neid, kes ootavad minu sõnumitoojate ja 

apostlite taasilmumist, ja ka vaimses orus on olendeid, kes ootavad innukalt teie täitumist minu seaduses. 

Sest vaimne maailm otsib osadust ja harmooniat materiaalse maailmaga: mõnedele tekitab see oma 

kiindumust, teistele valu ja paljudele süütab südametunnistuse valguse. 

46 Nad on teile lähedal ja teie usk põhjustab rohkem valgust neis, kes seda vajavad, ja rohkem rõõmu 

neis, kes teid armastavad. 

47 Tõeline spiritualist palvetab iga päev kannatavate hingede eest tulevases elus. 

48 Minu õpetuse eesmärk on valgustada inimvaimu. Kuid ärge imestage selle üle, kuidas ma praegu 

teie juurde tulin; ärge laske end sellest segadusse ajada ega harjuge sellega. Kui minu Jumalik Valgus 

kohtub inimese meeleorganiga, kes teenib mind suupillidena, kondenseerub see vibratsioonideks, mis 

muunduvad tarkuse ja armastuse sõnadeks. Mitu astet peab minu vaim taevalaudadel laskuma, et jõuda 

sinuni sellisel kujul! Ja ma pean saatma teie juurde ka oma vaimseid valgusolendeid, et nad annaksid teile 

täiendavaid selgitusi minu õpetuste kohta. 

49 Ärge mõistke häälekandja üle liiga karmilt kohut, sest iga inimene on ekslik ja kaugel 

täiuslikkusest. Aga kui te tahate hinnata selle sõna tähendust või olemust, mis tuleb tema huultelt, siis 

tehke seda, sest seal leiate minu kohalolu, minu täiuslikkust. 

50 Selle sõna olemus, maitse või sisu on sama, mille Jeesus andis teile teises ajastus. Vorm võib 

muutuda vastavalt hääle kandja ettevalmistusele ja inspiratsioonile, kuid mitte sisuliselt. 

51 Inimese mõistus on piiratud ja ulatub vaid teatud piirini. Kuni selle ajani peab minu Jumalikkus 

tulema teie juurde armastusest, et luua ühendus inimese ja Jumala vahel. 

52 See aeg pidi tulema, sest vaimne areng ei seisa paigal, veel vähem Meistri õpetused. Seepärast 

nõuan ma oma sulastelt uuendust ja puhtust, sest kui nende aju, kelle kaudu ma teile räägin, ei oleks puhas, 

oleks kuulutus ebatäiuslik. 

53 Lükake tagasi iga ebatäiuslikkus, et te ei langeks kahtluste või vigade ohvriks. Sest minu jüngrid 

näevad selgelt seda, mida ülejäänud tajuvad ainult varjatud viisil. 

54 Minu armastav Sõna on võti, mis avab teie südamed. Ma olen saatnud teie hinge maa peale - mitte 

karistust kandma, vaid täitma lepitust. Kuid see lepitamine ei ole valus, kui te võtate oma ligimese vastu 

armastuse risti ja ronite koos temaga tippu, kus teid ootab teie Isa armastus. Kui te kardate oma 

üleastumiste tõttu hukkamõistmist või igavese tulega karistamist, siis olete eksinud. Kuigi te eeldasite, et 
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kannatate ainult karistuse kibedust, saatsin teid maailma, et anda teile võimalus kuulda Minu sõna ja teha 

teid seeläbi hingede kaluriteks. Kui muutunud on teie hinged, kui nad naasevad viimast korda 

ülestõusmisse! Nad tulid südametunnistusest, hirmust, teenimatult. Nüüd võivad nad naeratades naasta ja 

nende sisemine ülestõus toob nad minu kuningriigi valgusesse. Kes julgeks selle armastuse risti vahetada 

selle raske valu koorma vastu, mida kuulematus kaasa toob? Kui paljudele olen ma usaldanud juhiametit, 

et koguda vilju, mida nad ei ole teistes eludes korjanud! Kas keegi neist võiks väita, et ta saavutas selle 

positsiooni oma teenete kaudu? See ülesanne on nii delikaatne ja nõudlik, et ainult Minu armastus võiks 

seda anda. 

55 Kasutage seda aega, nagu oleks see viimane võimalus tulla minu juurde, et te saaksite oma 

missiooni täitmisel pingutada. Töötage ennastsalgavalt, ootamata tasu oma teenistuse eest inimkonnale 

selles maailmas, sest teie hingele oleks kurb, kui ta pärast oma päevatööd astuks oma Isa ette ja mõistaks, 

et tema töö oli viljatu. 

56 Veenduge, et teie teosed on väärilised, et olla teistele eeskujuks. Siis võrreldakse teid õigustatult 

selge peegliga, milles teie kaasinimesed saavad ennast vaadata, et nad saaksid oma vigu parandada. Teie 

hing on oma maise eksistentsi juba teistes eludes pühendanud maiste naudingute nautimisele. Pühendage 

nüüd osa oma ajast oma vaimsete kohustuste täitmisele. Sel viisil tõuseb teie hing üles, ilma et peaksite 

loobuma oma inimlikest kohustustest. 

57 Kes sa olid enne seda elu? Kes sa oled praegu ja kes sa oled tulevikus? Need on saladused, millele 

ainult Jumalik Kohtunik teab vastata. Praegu piisab sellest, et te mõistaksite reinkarnatsiooniseaduse 

tõelist tähendust, mille ma olen teile ilmutanud kui kõrgema tõe. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 169 
1 Minu pilk tungib sinu südamesse. Las see on sinus nagu nisu viljakal pinnasel. Kui ma peaksin 

praegu teie üle kohut mõistma, siis ütleksin teile, et teie põllutööriistad on tegevusetusest roostes, et relvad 

on mahajäetud, et te olete peitnud seemne ja kuivatanud elava vee allikad. 

2 Aga täna tahan ma ainult teie murede vastu võtta. Te kurdate ja kannatate ning omistate kogu oma 

valu Minu õiglusele ja ei mõista, et olete ise vastutav oma komistamise eest. Sest selle asemel, et tõusta 

innukalt lahingusse, oled sa end magama heitnud võimsa puu varjus. 

3 See tekitab teile valu, et Isa räägib teiega sel viisil. Aga miks te häbenete? Kas teil on puudu 

õpetusest? Kas teil ei ole olnud Meistrit teie keskel? Alles siis, kui te kuulete minu etteheiteid, lasete oma 

südametunnistusel rääkida teile oma vigadest, mida olete teinud, ja alles siis mäletate, et te ei ole suutnud 

omavahel ühineda, nagu Isa on teile käskinud. Pidage meeles, et suured sõjad on veel tulemas ja et kui te 

ei külva minu armastuse ja halastuse seemneid, et saavutada rahu oma kaasinimeste vahel, siis avaneb uks, 

mille kaudu sisenevad sõda, katk, nälg ja surm. 

4 Ma ütlesin teile, et ma ei ole tulnud teie juurde kohtunikuna, kuigi ma võiksin teie üle kohut 

mõista. Miks te siis võtate minu kui kohtuniku koha, et mõista kohut oma kaasinimeste tegude üle? Kas te 

arvate, et olete täiuslik ja eksimatu? 

5 Ärge rikkuge minu seadust, ärge tõlgendage minu õpetusi valesti, ärge tehke oma tahtmist. 

6 Tõesti, ma ütlen teile: Kui ma kohtlen teid, inimesi, nii suure armastuse ja halastusega, siis 

pöördun ma sama hooliva armastusega nende poole, kes lepivad oma mineviku üleastumisi tulevases elus. 

Ma saadan oma valguse neile olenditele, et vabastada nad oma hajameelsusest, mis on nagu pimedus, ja 

oma enesesüüdistustest, mis on "tuli", et seejärel saata neid inimeste hulka, nii et need, kes varem külvasid 

valu südamesse, võiksid nüüd, varustatud teadmiste valgusega, saada oma vendade heategijateks ja 

kaitsjateks. 

7 Seadus, mis juhatas teid Esimesel ajastul, ja Veri, mis õpetas teile parandamise teed Teisel ajastul, 

on valgus, mis tõstab teid kõiki üles selles Kolmandas ajastul, kus Minu hääl teie südametunnistuse kaudu 

pöörab inimesi eksituse teelt. Ma pean teile ütlema, et ma näen, et kogu inimkond kõnnib eksituse teel! 

8 Kui õppinud inimesed neid sõnu kuulevad, tunnevad nad end solvatuna, ja need, kes teesklevad, et 

nad on vaimult puhtad, protesteerivad samuti. Kuid ma tõestan nii ühele kui ka teisele ja kõigile, et 

inimkond on tänapäeval eksinud teele, kus valitsevad ainult ebakindlus ja hirm, mis on eksituse seemned. 

9 Kas on olemas sisemine rahu ja rahulikkus ükskõik millisel inimesel maa peal või ükskõik millises 

inimolendis? Kas inimesed on rajanud oma enesekindluse hea ja õigluse võidule kurjuse üle? Kas maa 

rahvastel on kindel võimalus end moraalselt, vaimselt ja füüsiliselt päästa inimkonda ähvardavast 

hävingust? Ei, inimesed, inimesed ei tea, kuhu nad lähevad ja mida nad tahavad. Vaimsuse puudumisest ja 

seaduse tundmatusest tulenev vihkamine, vastastikune hirm, ambitsioon olla teistest parem, madalamatele 

kirgedele antud järeleandlikkus ja tõepärasuse puudumine jumalike seaduste täitmisel on viinud 

inimkonna pimedale teele, kus kõik on kurja märk ja kus ei ole ei lootust ega usku, veel vähem armastust. 

10 Paljud inimesed on nii harjunud pattude ja kannatuste maailmaga, milles te elate, et nad arvavad, et 

see elu on kõige loomulikum, et maa on määratud olema pisarate org ja et see ei saa kunagi sisaldada rahu, 

üksmeelt ja vaimset arengut. 

11 Need inimesed, kes nii arvavad, on teadmatuse unes kinni. Need, kes arvavad, et see maailm on 

Minu poolt määratud olema pisarate ja lepituse org, eksivad. Eeden, mida ma inimestele pakkusin, võib ja 

tuleb tagasi, sest kõik, mida ma lõin, on elu ja armastus. Seega eksivad need, kes väidavad, et Jumal on 

maailma määranud inimliku valu kohaks, eksivad. Selle asemel peaksid nad ütlema, et nad ise mõistsid 

selle hukkamõistmise missiooniks, samas kui tegelikult on see loodud inimeseks saanud vaimude rõõmuks 

ja värskendamiseks. 

12 Keegi ei olnud ette määratud pattu tegema, kuigi kõik oli ette nähtud selleks, et päästa inimest 

tema langemisest. 

13 Inimene ei tahtnud areneda ülespoole armastuse kaudu ega saada targaks, täites minu Seadust; ja ta 

unustas, et minu õiglus, mida ta alati püüdis vältida, kaitseb teda, sest minu õiglus tuleneb täiuslikust 

armastusest. 
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14 See maa, mida on rüvetanud patt, määrinud kuritegevus ning rüvetanud ahnus ja vihkamine, peab 

oma puhtuse tagasi saama. Inimelu, mis on olnud lakkamatu võitlus hea ja kurja vahel, saab Jumala laste 

koduks, rahu, vendluse, mõistmise ja õilsate püüdluste koduks. Kuid selle ideaali saavutamiseks peavad 

inimesed läbima katsumused, mis raputavad nad välja oma vaimsest letargia seisundist. 

15 Praegune aeg on soodne enesereflektsiooniks, kuigi te arvate vastupidist, sest tunnete, et olete 

vangid inimkonnas, kus puudub kaastunne, armastus ja rahu. Kuid mida enam te lähenete lahingu 

kõrgpunktile, seda tugevamaks muutub teie ärkamine, sest Vaimu eelaimus ütleb teile, et pärast katsumust 

tuleb rahu ja koos sellega taastumine. 

16 Kui kaugel reaalsusest on praegu miljonid olendid, kes elavad ainult oma materiaalsele 

kohalolekule! Kuidas nad võiksid avada oma silmad tegelikkusele? - Ainult kuulates südametunnistuse 

häält - seda häält, mis vajab kogumist, järelemõtlemist ja palvetamist, et seda kuulda. 

17 Ärge olge kannatamatud, armsad inimesed, ärge nõudke, et minu sõnad muutuksid mõne tunni 

jooksul tõeks. Mõned neist muutuvad peagi reaalsuseks ja teised aja jooksul. 

18 Inimeste jaoks, eriti kui nad kogevad tundide kaupa valu, on hetki, mis tunduvad neile sajanditena, 

sest nad ei tea, kuidas varustada end lootuse, usu, kannatlikkuse ja leebusega. Aga kui nad tõusevad minu 

juurde, et saada valgust, siis annavad need voorused neile jõudu loota ja võidelda ning magustavad ka 

raskeid tunde. 

19 Te elate läbi raskeid aegu, mil teie vaimus tehtud edusammud pannakse proovile. Vaimus - ma 

olen teile rääkinud ─ sest see on ainus, mis võib teid toetada teie raskel teekonnal läbi elu. 

20 Ärge toetuge ainult oma inimlikule jõule, sest liha on habras. Aga tehke seda, pidades silmas 

vaimu jõudu, mis palvetab mind ja mida läbib usk. Siis saate te usaldada, et seisate lahingus. 

21 Minu armastus katab teid nagu kaitsev mantel nendel valu- ja kohtumõistmise tundidel, mida te 

läbi elate, ja minu halastus paneb teid mõistma, et karikas, mida te joote, on vajalik. 

22 Ma võtan selle karika ära ja muudan selle teie jaoks igavese elu veiniks, niipea kui te suudate 

mulle oma teeneid näidata. 

23 Te olete omandanud vajalikud vahendid, et minu õpetust Meistrina teatavaks teha, kui olete 

suutnud leida ennast. Siis kuulete te südametunnistuse häält ja mask, mis katab kogu kurja, langeb teilt 

maha. 

24 Otsige hinge päästmist, isegi oma materiaalse vara hinnaga, sest mida rohkem te sellepärast 

kaotate, seda rohkem teil pärast seda on. Mida rohkem te annate, seda rohkem suurenevad kingitused teie 

vaimus. Tõesti, ma ütlen teile, kui isekus ei leia enam kohta teie südames, siis olete meistrid ja Minu 

armastus võtab teid vastu ning ütleb: "Teie Isa võtab teid rõõmuga vastu ja pakub teile vaimset leiba." 

Tõesti, ma olen teid kõikjalt kutsunud, sest jumalikku kellahelinat on kuulda olnud kogu maailmas. Kuid 

vaid vähesed vastasid kutsele. 

25 Kas te olete aru saanud, inimesed, et ma olen teid kutsunud, et anda teile süüa igavese elu leiba? 

26 Teile kõigile on määratud oma koht vaimsel pidusöögil, kuid Meister näeb, et on veel tühje kohti. 

Need on need, kes ei ole Minu kutset vastu võtnud. Nad keeldusid toidust, mille ma neile valmistasin. Ma 

ütlen teile valuga: "Kes keeldub sellest, mida Taevas talle pakub, peab hiljem pisaraid valama." Neid sõnu 

on kuulnud ka üks Minu sulane, kes saab juhise minna ja tuua Minu juurde iga näljane inimene, keda ta 

kohtab. Ma istutan ta siis oma laua taha, ja need, kes ei osanud isegi kahtlustada ega oodata nii suurt armu, 

võtavad siis tühjad kohad ja on õnnistatumad kui need, kes nimetavad end minu väljavalituks. 

27 Ma kutsun jätkuvalt kokku inimolendid ja ka need olendid, kes kuuluvad väljapoole, nii et 

kehastamata olendid saaksid istuda minu laua ääres koos kehastunud olenditega, sest nad kõik on minu 

lapsed. 

28 Jüngrid: Kui minu sõna tuleb teile ja te ei mõista seda, siis te kahtlete selles. Aga ma ütlen teile: 

Kui teid piinab ebakindlus, siis tõmbuge põllu üksindusse ja seal, keset loodust, kus teil on tunnistajatena 

ainult vaba väli, mäed ja taevakeha, küsige veel kord oma Meistrilt. Sukelduge tema sõnasse ja kiiresti 

jõuab tema armastav vastus teieni. Siis tunnete end kantud, inspireerituna, täis tundmatut vaimset õndsust. 

Sel viisil ei ole te enam vähese usuga inimesed, sest te teate, et iga Jumala sõna sisaldab tõde, kuid et seda 

mõista, peate te sellesse sisenema pühendunult ja puhta meelega, sest see on pühamu. 
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29 Kui olete valmis ja tahate midagi teada, siis teie soov valguse järele tõmbab ligi jumalikku valgust. 

Kui tihti olen ma teile öelnud: "Minge mäe üksindusse ja rääkige mulle seal oma muredest, kannatustest ja 

vajadustest!". 

30 Jeesus õpetas teile neid õppetunde teisel ajastul oma eeskujuga. Tuletage meelde minu eeskuju, kui 

ma enne jutlustööga alustamist tõmbusin kõrbesse palvetama. Tuletage meelde, et Minu viimasel ajal, kui 

Ma veel enne sünagoogi minekut palvetama läksin Ma Õlimäe puisniidu üksindusse, et rääkida Isaga. - 

Loodus on Looja tempel, kus kõik tõuseb üles, et Teda kummardada. Seal saate otse ja võltsimata vastu 

võtta oma Isa sära. 

31 Seal, kaugel inimlikust egoismist ja materialismist, tunnete, kuidas teie südamesse sisenevad 

targad inspiratsioonid, mis panevad teid tegema head oma teel. 

32 Need ilmingud, mida ma praegu teile inimliku meeleorgani kaudu annan, lõpevad 1950. aastal. See 

pöördumatu aeg saabub. Aga mis tähtsust on sellel, et te ei kuule enam Minu Sõna häälekandja kaudu, kui 

te olete õppinud sisemiselt tõusma, et saada inspiratsiooni otse Meistrilt? 

33 Tõuske, armsad lapsed, ja töötage Jeesuse eeskujul. 

34 Nii nagu Ma teen ennast teie silmade ees nende meelte kaudu teatavaks, nii saate te ka Minu 

inspiratsiooni. Siis kuulutate te minu nimel õpetusi, millega ma teid inspireerin. Nii kogete, et minu õpetus 

jätkub, et minu ilmutus laskub teie vaimule igavesti. Ainult väline vorm on veidi erinev. 

35 Kui olete valmis, lähete tööle alandlikult. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teie südames on vähegi 

edevust või uhkust, siis ei suuda te head tööd teha. Kes tahab minu õpetust kuulutada, peab seda ka 

alandlikult praktiseerima. Ma räägin teile sel viisil, et te mõistaksite, mis teil veel puudu on. - Te tahate 

täielikult pühenduda minu õpetuste levitamisele. Aga kuidas saate te õpetada, kui Jeesuse õpetus ei ilmne 

teie tegudes ja elus? Las inimesed tunnevad minu töö ära teie tegudes, siis peegeldub Meistri kuju 

õpilases. 

36 Ma ütlen teile, et te tunnete seda, kui teie vaim on valmis õpetama minu õpetust oma 

kaasinimestele. Sest see saab olema siis, kui te olete end leidnud. Siis kuulete te südametunnistuse häält 

väga selgelt. Kuni see ei ole teie puhul nii, ei suuda te mind tõeliselt tunda. 

37 Ei ole kedagi, kes ei tahaks leida õnne, ja mida püsivam see on, seda parem - sest ma õpetan teile 

teed, mis viib kõrgeima ja igavese õndsuseni. Ma näitan teile siiski ainult teed ja lasen teil valida selle, mis 

teile kõige paremini sobib. 

38 Ma küsin teilt: Kui te igatsete õnne, siis miks te ei külva seda ja siis ei saagi seda? Kui vähe on 

neid, kes on tundnud impulssi olla inimeste jaoks olemas! 

39 Ma räägin nii, et nii teie vaim kui ka teie maapealne loomus mõistavad Mind. Kuid olge teadlik, et 

see on hing, mida ma tahan päästa, isegi selle keha arvelt. 

Tea, et mida rohkem sa annad, seda rohkem sa saad. Kui jõuate sellesse etappi, olete meistrid. Siis on teie 

elu eeskujuks, peegliks, milles teised saavad näha oma vigu ja parandada oma eksimusi. 

40 Et aidata teid varustamisel - tulge ja kuulake minu jumalikku sõna. 

41 Laske oma mõtetel ja meeledel olla rahulikud, et te saaksite tunda minu häält oma südames. 

42 Minu Sõna on tee, mis on minu tahte poolt igavikust alates välja joonistatud, et hinged ei rändaks 

sihitult maa peal. Tõesti, ma ütlen teile, et inimene peab tundma spiritualiseerimist, et saavutada oma 

hinge areng. 

43 See on Püha Vaimu valguse ajastu, mida tunnetavad sisemiselt arenenud hinged, need, kes näevad 

kaugemale väliselt. 

44 Vaadake universumit ja hinnake seda kogu selle täiuslikkuses ja ilus. See loodi selleks, et Issanda 

lapsed saaksid sellest inspiratsiooni ja näeksid selles Isa kuju. Kui te mõtlete loodust sel viisil, siis tõstate 

oma mõtlemise minu jumalikkuse tasemele. 

45 Teie mõtlemine ei tohiks kunagi olla passiivne, peaks pidevalt edasi arenema, nii nagu rasside 

areng põlvkondade jooksul ei tunne seisakut, või inimteadus, mis aja jooksul näitab alati teed edasi. 

46 Otsige mind vaimuga, ilma tavapäraste traditsioonide ja sümboolsete riituste külge takerdumata. 

Otsige mind oma südames ja te leiate mind sealt, sest süda armastab, kannatab ja tunneb. 

47 Kui inimesed ei oleks unustanud oma südant, püüdes suurendada oma teadmisi teaduses, ei oleks 

nii palju lahkhelisid ja nii palju isekust, ja nad oleksid juba avastanud jumalikku sädet, mida te kõik 
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kannate endas, mistõttu te kõik olete minus vennad ja õed. Inimesed täidaksid juba praegu Jeesuse 

põhiprintsiipi "armastage üksteist", millest piisab, et see maailm saaks rahu ja valguse. 

48 Tänapäeval kohtub südametunnistuse hääl kurtide inimestega, kes seda kuulata ei peatu, 

sukelduvad mõrvarlikesse sõdadesse, hävitavad rahvaid, hävitavad elujõude ja materiaalseid jõude, 

mõtlemata sellele, et selle tagajärjel külvavad nad moraalset ja vaimset lagunemist, mis on veelgi tõsisem. 

49 Ma pean teile, mehed ja naised, kõigest sellest rääkima, et te saaksite täita oma ülesannet praegusel 

ajal moraalse ja vaimse taastamise töös. Ärge piirduge üksnes Minu sõna kuulamisega; mõelge selle üle 

põhjalikult ja rakendage seda, sest kui te seda ei tee, siis oleks see kurtide seemneks. 

50 Toetage oma hinge arengut ja tagage, et ta lahkub oma maapealsest kehast täis pühendumist ja 

ülestõusmist, kui saabub minu tahte poolt määratud hetk. Mõistke, et keegi ei tule minu juurde füüsiliselt, 

vaid vaimse olendina. Kui see juhtub, siis hoolitsege selle eest, et jõuda taevase redeli kõrgele astmele, kus 

ei ole enam valu ja tähelepanu hajutamist. 

51 Te olete ebatäiuslikud oma teoste, mitte aga oma päritolu või loomingu poolest. Kuid lõpuks 

saavutate selle täiuslikkuse omaenda teenete kaudu. 

52 Te olete tõesti seisnud tarkuse altari ees, kus teie vaim on minu armust rikkalikult varustatud. 

53 Jüngrid, kui teie ja mina vestleme ilma häälekandja või vahendajata vaimult vaimule ja me üksi 

seisame silmitsi lõpmatusega, siis kuulete oma olemuse sisimas jumalikku häält, mis kostab vaikusest, et 

rääkida teie vaimuga. - Selle vaikuse taga on taevane kontsert, mille helisid te veel ei suuda kuulda, sest 

teie kuulmine suudab kuulda ainult materiaalseid helisid. 

54 Kuulake seda sõnumit tõelise pühendumusega, sest tuleb aeg, mil te ei kuule mind enam sellisel 

kujul. Aga kui te jääte valmis, siis saate hiljem minu sõna täiuslikumalt kätte. Seda avaldumisvormi, 

milles te praegu osalete, võite hinnata kui välist. Aga teine, mida ma luban teile, on sisemine, ja te 

saavutate selle, kui te ennast veelgi rohkem spirituaalsemaks muutate. Siis lähenevad inimesed täiuslikule 

osadusele, kui nad tõusevad oma Isa juurde ilma vahendajate ja tunnistajateta ning saavad otse Temalt 

seda, mida nad paluvad. Siis hakkab inimvaim särama nii, nagu ta kunagi varem ei ole säranud, sest 

minuga suheldes peegeldan ma end selles. 

55 Minu valguse avaldumine inimintellekti kaudu toimus selleks, et tuua teile põhilised õpetused ja 

panna alus suurele valgustusele, mis saabub hiljem. Ma olen tulnud ka selleks, et kergendada teie jaoks 

selle risti koormat, mida igaüks teist elus kannab - seda risti, mille igaüks on ise endale loonud ja mille 

peale ta on end omal soovil ristile löönud. 

56 Paljudele, kes on toonud minu ette oma viletsuse ja kibeduse karika, võin öelda, et keegi ei viinud 

neid Golgatale; seda karikat otsisid nad ise ja oma tahtmise järgi. Ma võiksin neile ka öelda, et naelad, 

okastraadid, sapp ja äädikas kaovad ning nad tõusevad üles uude ja paremasse ellu, kui nad oskavad tulla 

minu juurde ja kutsuda mind katsumuse kõrghetkel. 

57 Kui nad seda kuulevad, küsivad mõned minult: "Meister, kui Te räägite meile uuest elust, kas Te 

mõtlete tulevast elu või seda, mida me peame elama maa peal?" Sellele vastan teile, et kui te tõusete 

valguse, armastuse, tõe ja headuse poole, siis ei pea te muretsema selle pärast, kuhu te jääte. 

58 Ma ütlesin teile sel Teisel korral: "Minu Isa majas on palju elamuid". - Kas te teate, et iga vaim on 

Jumala maja? Igas kohas, kus on südametunnistus, on Issand. 

59 Täna ei saa te veel ette kujutada, milline saab olema maailm, kui ta täielikult mõistab minu õpetust, 

kui inimene rebib patu oma südamest - ma tean seda hästi. Ma tean, et siis tulevad ajad, mil mees ja naine, 

lapsest vanameheks, saavad kõik nautida täiuslikku rahu ja kogeda õnne, et elada täiuslikus õndsuses siin 

maa peal, kus on valatud nii palju pisaraid ja verd. Need inimesed ei taha hetkekski hävitada harmooniat 

oma Jumalaga ja kannavad endas, oma mõtetesse kirjutatud, minu Seaduse olemust koos selle kõrgeima 

põhimõttega, milleks on üksteise armastamine. 

60 Seepärast, te, kes te mind kuulete, mõistke, kui vajalik on, et te valmistute viima rõõmusõnumit 

oma kaasinimestele, et te ei jätaks neid enam ilma õndsusest, mida nende ärkamine neile toob. Pidage 

meeles, et paljud neist, keda te äratate, saavutavad seda, mida te ei ole suutnud teha, ja et need, kes neid 

omakorda äratavad, saavutavad rohkem kui need, kes neile rõõmusõnumit tõid, ja nii edasi, samm-

sammult, kuni saabub aeg, mil inimesed on suured ja arvukad ja Minu Sõna täitumine saab nähtavaks maa 

peal. 
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61 Ma olen oodanud, et te saavutaksite vaimse küpsuse, et öelda teile: "Võtke seeme ja hajutage see 

laiali". 

62 Teisel ajastul andsin teile näite, kuidas te peate ootama õiget tundi, et täita ülesannet, mis teid maa 

peale tõi. 

63 Ma ootasin, kuni minu keha - see Jeesus, keda inimesed oma silmade ees nägid - oli saavutanud 

oma parima vanuse, et täita tema kaudu jumalikku missiooni - õpetada teid armastama. 

64 Kui see keha - süda ja mõistus - oli saavutanud oma täieliku arengu, rääkis minu Vaim tema huulte 

kaudu, minu tarkus täitis tema mõistuse, minu armastus asus tema südames, ja harmoonia selle keha ja 

seda valgustava jumaliku valguse vahel oli nii täiuslik, et ma rääkisin sageli rahvahulkadele: "Kes tunneb 

Poega, see tunneb Isa." 

65 Kristus kasutas Jumala tõde, et õpetada inimesi. Ta ei tõmmanud seda maailmast. Mitte 

kreeklastelt, kaldealastelt, eesseenlastelt või foiniiklastelt - mitte kelleltki ei võtnud Ta valgust. Need ei 

teadnud veel taeva teed ja ma õpetasin seda, mida maa peal ei tuntud. 

66 Jeesus oli pühendanud oma lapsepõlve ja nooruse aktiivsele heategevusele ja palvetamisele, kuni 

saabus tund, mil tuli kuulutada taevariiki, armastuse ja õigluse seadust, valguse ja elu õpetust. 

67 Otsige minu tol ajal kuulutatud sõna olemust ja öelge mulle, kas see võis tulla mis tahes inimlikust 

õpetusest või mis tahes tol ajal teadaolevast teadusest. 

68 Ma ütlen teile, et kui ma tõesti oleksin nõudnud nende inimeste haritust, oleksin ma otsinud oma 

jüngrid nende hulgast, mitte nende harimatute ja teadmatute inimeste hulgast, kellest ma moodustasin oma 

apostlite rühma. 

69 Te küsite Minult, mida Ma saan teile öelda nende rahvaste õpetuste ja filosoofiate kohta, ja Ma 

ütlen teile, et need on Vaimu inspiratsioonid, kuid mitte ülim tõde, mida ainult Mina üksi valdan. 

70 Selles Kolmandas Ajastikus on Minu tahe olnud teha ennast teatavaks inimese kaudu, kasutades 

tema vaimu ja intellekti. Kuid seda tehes olen kasutanud tagasihoidlikke, harimatuid ja lihtsaid meeli, 

hoolitsedes selle eest, et nende mõistus oleks teadustest ja teooriatest puutumata. Selleks, et anda teile 

Minu õpetust nende väljenduseta inimhuulte kaudu ning üllatada ja muljet avaldada kuulajate hulgale, mis 

koosneb igasugustest inimestest, ei tohi te arvata, et Ma oleksin pidanud saatma häälekandjad kõigepealt 

meistrite juurde, et nad leiaksid neilt varustust ja tarkust - vastupidi, Ma hoidsin nad eemal igasugusest 

nakkusest ja mõjust, et nende meeled oleksid piisavalt erapooletud, puhtad ja vabad, et anda jumalikku 

inspiratsiooni rahva ees edasi. Mida nad siis oleksid võinud neilt inimestelt (Meistritelt) küsida selle 

sügava ja tundmatu sõnumi kohta, mida minu Vaim nüüd inimkonnale avaldas? 

71 See on põhjus, miks ma olen valinud harimatud ja lihtsad inimesed, et teha oma õpetust teatavaks 

nende mõistmisorgani kaudu. 

72 Õpetus, mille ma tol ajal Jeesusesse paigutasin, oli oma olemuselt ja vormilt täiuslik. Te ei saa 

sellele mingit viga omistada, sest Tema, kes selle inspireeris ja kes selle edastas, on täiuslik. 

73 Täna, kui ma suhtlen nende olendite kaudu, kes elavad väga kaugel täiuslikkusest, peate pöörama 

oma tähelepanu rohkem Sõna tähendusele kui selle välisele vormile, sest nad on inimolendid, kes ei suuda 

harmoneeruda selle täiuslikkusega, kes inspireerib neid jumaliku sõnumiga. 

74 Ma räägin teile seda kõike, sest juba õpetatud inimesed, inimesed, kes usuvad minu kohalolekusse 

selles ilmutuses, on kohustatud oma vaimse tõusu, palve ja varustamise kaudu tegema koostööd 

häälekandjaga, kes täidab sellist delikaatset vaimset missiooni. 

75 Need, kes ei mõista nende vastutust, kes seda missiooni täidavad, ei tunne nende vastu armastavat 

kaastunnet. Aga need, kes on mõistvad, on nagu ustavad abilised, kes aitavad oma palvetega jagada oma 

vendadele ja õdedele ristikoormat. 

76 Kui minu kuulutus on lõppenud ja te mõistate kogu seda armastust, mida ma teile näitasin, kui ma 

ilmutasin end nende olendite kaudu, siis peate mulle ütlema: "Issand, kuna sa tulid alla meie viletsuse, 

meie patuse ja meie viletsuse juurde, mida me siis ei peaks tegema, et nii suurt armastust tagasi anda? Ja 

siis hakkate armastama ja pühendama oma elu neile, kes vajavad armastust, valgust ja halastust. 

77 Need armastatud jüngrid, kes ümbritsesid ja järgisid mind Teisel Ajastul, andsid oma elu, valasid 

üle oma vaimu ja valasid oma verd, sest nad tahtsid armastusega tasuda sellele, kes oli jätnud oma trooni, 

et elada koos nendega ja anda neile kõige kallimat Vaimu aaret: tõde. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 170 
1 Kui te mõtlete piinadele, mida ma ristil kannatasin, siis te õudustute, et inimlik alatus on 

saavutanud sellised julmuse liialdused. Aga ma ütlen teile, et see valu ja karikas, mida ma siis jõin, ei 

olnud kõige suurem kibe. 

2 Kõige suurem valu oli minu jaoks näha, et hoolimata minu elust nende seas ei tahtnud mu lapsed 

tunnistada, kes ma olin - see, kes näitas neile tõde valguse täis sõnadega -, ja näha, et nad lükkasid mu 

sõnad tagasi ja eitasid mind, ja et ma valasin oma armastust nende südamesse, samal ajal kui nad pilkasid 

mind ja nende huuled laususid minu vastu jumalateotust. 

3 Viimane hingetõmme, mida ma ristil hingasin, oli jumalik andestus, mis tuli mu südamest nii suure 

viletsuse ja surma üle. Kuid Minu kirg ei lõppenud selle ohkega. Ma olin teile öelnud, et mina olen elu, ja 

minu Vaim jätkas kõigi inimeste tänamatuse vastuvõtmist igavikus. 

4 Nad arutasid, kas ma olen tõotatud Messias või mitte. Nad uurisid Minu teoseid, et näha, kas need 

kinnitavad seda, mida ennustused olid kuulutanud; ja kuigi mõned jõudsid järeldusele, et Mina olen 

tõotatu, eitasid teised Mind - materialistid, kes kummardavad ainult materiaalset, need, kes olid 

tõlgendanud ennustusi vastavalt oma maistele soovidele ja isekatele huvidele, nad kõik eitasid Mind 

jätkuvalt. 

5 Kui pimedad olid need, kes kuulsid mu elutarkusi ja nägid mu vägevaid tegusid, kuid ei mõistnud, 

et ainult Jumal on võimeline neid teostama. 

6 Täna võib öelda, et inimkond on tunnustanud Kristust kui Messiat, keda Isa lubas inimkonnale 

juba esimesel ajastul. Ometi ei lakka inimesed mind eitamast, tõrjuma mind ja pakkuma mulle oma 

tänamatuse sappi ja äädikat minu armastuse eest. 

7 Tänapäeval ei kahtle nad enam Jeesuses, kuid paljud seavad minu jumalikkuse kahtluse alla ja 

isegi eitavad seda. Mõned omistavad mulle suurt vaimset tõusu; teised väidavad, et ka mina käin läbi 

hinge arengutee, et jõuda Isani. Aga kui see oleks nii, ei oleks ma teile öelnud: "Mina olen Tee, Tõde ja 

Elu." 

8 Ma tean teie põhjendusi, teie filosoofiaid. Ma tean, et teie jaoks kehastub ainult hing, kes vajab 

seda katsumust, et saavutada oma kõrgust ja täiuslikkust, ja see keelab teil uskuda, et Jumalik "Sõna" sai 

inimeseks. Ma tean, et te ei mõista, et Jumalik Olemus võiks tunda valu, ja inimesed, kes mõistavad, et see 

juhtus Kristusega, eitavad seetõttu, et Ta võiks olla tõotatud Jumalikkus. 

9 Oh mu armsad lapsed, kui te vaid mõistaksite, et "Sõna" kehastumine maa peal on Jumaliku 

Armastuse suurim väljendus! See oli soov alandlikkusest teie suhtes ja õpetus minu soovist ennast piirata, 

teha ennast väiksemaks, et te tunneksite mind rohkem teie juurde kuuluvana ja teid Isale lähemal. 

10 Aga see suur valu - kui vähe sa sellest tead! Te mõtlete ainult füüsilisele valule, kannatavale lihale, 

hingepiinale, kuid te ei mõista, et seni, kuni inimolendite ja nende Taevase Isa vahel puudub harmoonia, 

jätkub valu teie seas. Aga millist valu sa võiksid kannatada, mis ei peegelduks tagasi sinu Isale? 

11 Ärge arvake, et Ma kaitsen Mind teie hinnangute eest või et Ma palun teil mitte võtta Minult seda 

jumalikku olemust, mida te Minult eitate. Ma olen tulnud sel ajal, et öelda inimesele, et ta mõistaks minu 

üle kohut oma vaimuga. 

12 Lõpetage oma väikese inimliku mõistusega püüdmine lugeda ja haarata suurt eluraamatut, mille on 

kirja pannud jumalik Vaim teie vaimule, sest teie vaim on see, kes saavutab surematuse, mitte "liha". 

13 Pidage meeles, et ma annan teile need õpetused harimata ja lihtsate olendite kaudu, et te neid 

usuksite. Sest kui ma oleksin need teile andnud koolitatud ja haritud inimeste kaudu, siis võtaksite neid 

ilmutusi kui lihtsalt üht teooriat paljude teiste seas, mis on ilmunud maa peal nendel aegadel. 

14 Need, kes on sel ajal minu sõnast haaratud, on asunud tööle kui hoolsad töömehed ja töötavad 

väsimatult, inspireerituna minu õpetustest. Nende huuled ei ütle mulle: "Meister, siin me oleme teiega", 

sest nad teavad, et nad on minuga igal pool, kui nad täidavad minu seadust, ja homme on nad inimkonna 

vaimseteks teejuhtideks ja saadikuteks. 

15 Maailmas ootavad inimesed juba rahu ja valguse apostlite tulekut - teie, kes te olete olnud koos 

Jumaliku Meistriga, kes te toimetate rõõmusõnumit südamesse. 
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16 Te olete ikka veel katsetamas ja valmistute minu õpetuste praktiseerimiseks. Te küllastate end 

minu armastusega ja olete täielikult läbipõimunud minu Tööga. 

17 Need on juba viimased aastad minu väljakuulutamisest. Pärast 1950. aastat, kui ma olen oma sõna 

tagasi võtnud, mäletate te seda ja teie süda täitub kurbusega, kui te ei osanud seda kasutada. Aga tõesti, ma 

ütlen teile, et ma ei lahku teist, vaid muutub ainult vorm, milles ma ennast ilmutan, ja ma võin teile isegi 

öelda, et ma olen teile lähemal, sest tuleb tõelise spiritualiseerumise aeg. 

18 Te jätkate minuga vaimse kontakti hoidmist. Mõistke, kui lihtne on minu õpetus, kui lihtne on 

mõista minu seadust, sama, mida õpetas teile galilealane Jeesus. 

19 Ma ei taha veel teie üle kohut mõista, vaid näitan teile veel kord teed, mis viib minu juurde. 

20 Praegu olete te veel jüngrid, homme olete meistrid ja õpetate sõnade ja tegudega seda, mida ma 

olen teile ilmutanud. Teie, mehed ja naised, olete kõrge moraali õpetajad. Mõelge, et teil tuleb silmitsi 

seista usukogukondadega, kelle seas te peate tegema suurt vaimset tööd, sest paljude seas on usk kustunud 

ja lootus kadunud, ja seda sellepärast, et inimesed ei tunne ennast ega halasta iseennast. Aga selleks, et 

kuulutada minu tõde ja rääkida minu armastusest, peate te end puhastama. 

21 Teisel ajastul ütlesin Oma jüngritele: "Kui üks teie kehaosadest on teie patu põhjuseks, siis lõigake 

see ära", see tähendab, et isegi kui see maksab valu ja ohvreid, siis olge puhtad. Ma ütlen teile: puhastage 

oma süda, ärge laske kirgedel sinna juurduda. Puhastage anum seest ja väljast. 

22 Laske oma südamel lüüa minu armastuse rütmis, siis peavad teie kaasinimesed teid ära tundma teie 

hinge puhtuse ja teie tunnete siiruse järgi. Leidke rahulik tasakaal, andestage ja teile antakse andeks. Elage 

rahus iseendaga. 

23. Mõistke, kui paljud teie kaasinimesed ootavad oma ebajumalateenistuste keskel Messia tulekut. 

Mõelge, kui paljud arvavad oma teadmatuses, et Ma tulen ainult selleks, et täita oma kohut kurjade üle, et 

päästa head ja hävitada maailm, teadmata, et Ma olen inimeste seas Isa, Meistrina, vennana või sõbrana, 

täis armastust ja alandlikkust, sirutades oma abistava käe, et päästa, õnnistada ja andestada kõigile. 

24 Seepärast avanevad teie (vaimsed) anded minu juhtimisel, et anda tunnistust minu uuest ilmutusest 

- olgu see siis kannatava valu kõrvaldamine, olgu see siis valguse tee näitamine eksinud inimesele või 

"surnud" äratamine uuele elule üleskutsega "Tõuse ja käi!". 

25 Te kõrvaldate surma idee ja õpetate tõelise elu teed. 

26 Kui te räägite minu tööst, tehke seda veenvalt. Teie inspiratsiooni hetkel väljendage seda, mida 

süda tunneb. Valmistuge, sest ma räägin inimkonnale teie huulte kaudu. Elage valvsalt, eksimata Minu 

õpetusest, nii et te ei satuks kunagi inimeste lõksu. 

27 Grupp, mis tuleb kokku, et kuulata Minu sõna, on veel väike. Kuid ma pean seda kogu inimkonna 

esindajaks ja annan talle oma õpetuse, nagu ma olen teinud sellest ajast saadik, kui ma oma tütre Damiana 

Oviedo kaudu oma tahte oma intellekti kaudu teatavaks tegin. See, mida ma teile sel viisil andsin, olid 

tarkuseõpetused, mida peaksite oma südames hoidma nagu kalliskivi, sest nende sisuks on armastus. 

28 Ma õnnistan teid, sest te võtate mind väsimatult vastu. Ma tahan, et nii nagu ma olen teid 

juhendanud ja juhatanud, juhatate ja õpetate ka teie oma kaasinimesi. Ma olen andnud teile valu 

tervendamise kingituse oma tervendava palsamiga, mis on halastus. 

29 Te olete tunnistajad sellest, kuidas ma olen ennast teatavaks teinud. Homme, kui see sõna enam ei 

tule inimese huultelt ja seda armu ei ole enam olemas, mäletate te seda aega ja neid ilminguid 

armastusega. Siis annate tunnistust sellest, mida olete kuulnud ja näinud. 

30 Pärast 1950. aastat küsivad inimesed teilt, millisel viisil Issanda Sõna ilmutati, ja te ütlete neile, et 

see toimus lihtsa ilmutusena, lihtsas ja kõigile arusaadavas keeles. 

31 Teid kuulatakse huviga ja minu õpetusi edastavaid raamatuid loetakse innukalt. 

32 Ma olen teid läbi aegade erinevalt õpetanud, kuid see on alati olnud sama õpetus, mida ma olen 

teile õpetanud. Ennekõike on see süüdanud usu, et te saaksite Minu ees vääriliseks ja saavutaksite lõpuks 

oma teenete eest tasu igavese elu eest. 

33 Mida sa võiksid tuua Minu ette oma südames, mida Ma ei näe? 

34 Ma kuulen kõike ja tean kõike. Vaadake ja palvetage, sest hunt varitseb teid. Ärge mõistke hukka 

neid, kes on oma eluteel sattunud kiusatusse; pigem kutsuge neid armastusega uuesti alustama, et 

arenemise teel edasi liikuda. 
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35 Teisel ajastul mõistis üks naine, kes oli lasknud kiusatusele langeda pattu, avalikul tänaval 

rahvahulga poolt kohut just siis, kui Jeesus möödus. Need inimesed süüdistasid naist abielurikkumises ja 

püüdsid teda tappa. Siis pöördusid nad Meistri poole ja ütlesid talle, et teda proovile panna: "Issand, see 

naine on tabatud abielurikkumisest ja Moosese seadus ütleb, et ta tuleb rahva poolt kividega surnuks 

visata. Mida sa sellele ütled?" Siis Jeesus vaatas neile halastusega otsa ja vastas: "Kes teie seast on ilma 

patuta, see visaku esimene kivi." 

36 Selle sõna valgus valgustas hinge, ja kuna kõik tundsid end liiga ebatäiuslikuna ja ebaväärikalt, et 

kaasinimese üle kohut mõista, tõmbusid nad häbistunult tagasi, jättes väikese väljaku tühjaks. 

37 Siis küsis Jeesus maas lamavalt naiselt: "Naine, kus on need, kes sind süüdistavad? Nad on läinud 

ära. Tõuse, mine ja ära tee enam pattu." 

38 Tõesti, ma ütlen teile, ainult mina üksi saan otsustada kõigi asjade üle. 

39 Ma kutsun teid üles uurima minu Sõna ja kui te tahate minu rahu, siis järgige minu käske, et need 

oleksid teile alati juhiks. 

40 Inimesed, kirjutage oma bännerile aktiivne heategevus. Kes tahab töötada minu põllul, tehke 

halastusest oma töö põhiprintsiip, siis on tal suur missioon, mida täita. 

41 Põllud, kus valu on levinud, on väga laiad ning armastuse ja halastuse seemet on väga hõredalt 

talletatud nende südamesse, kes peavad külvama hakkama. 

42 Minu lohutusvaim voolab kõigi nende peale, kes seda suurt armastuse tööd maa peal teostavad. 

Kuid see lohutus on antud ka vaimsele maailmale, nendele olenditele, kes on määratud kiirgama oma 

valgust maapealsetele radadele. 

43 Kui ma räägin teile oma vaimsest maailmast, siis mõtlen ma neid sõnakuulelike vaimsete olendite 

vägesid, kes tõeliste sulastena teevad ainult seda, mida nende Issanda tahe käsib neil teha. Need olen 

saatnud teile, et nad oleksid kõigile inimestele nõuandjaiks, kaitsjateks, arstideks ja tõelisteks vendadeks ja 

õdedeks. Nad ei kurda, sest neil on sisimas rahu. Nad ei esita küsimusi, sest nende evolutsiooni valgus ja 

nende kogemused pikkadel radadel on andnud neile õiguse valgustada inimeste meeli. Nad on valmis ja 

alandlikult käepärast iga abipalve ja iga vajaduse korral. 

44 Mina olen andnud neile korralduse teha end teie seas teatavaks, et nad annaksid teile oma juhiseid, 

oma tunnistust ja julgustust. Nad käivad teie ees, puhastavad tee ja annavad teile oma abi, et te ei kaotaks 

julgust. 

45 Homme kuulute ka teie sellesse valguse armeesse, mis töötab vaimolendite lõpmatus maailmas 

ainult armastusest oma inimvendade ja -õdede vastu, teadmises, et sellega ülistab ja armastab ta oma Isa. 

46 Kui te tahate olla nagu nemad, pühendage oma olemasolu headusele. Jagage oma rahu ja leiba, 

võtke abivajajad armastusega vastu, külastage haigeid ja vangi. Tooge valgust oma kaasinimeste teele, kes 

ekslevad tõelist teed otsides. Täitke lõpmatus õilsate mõtetega, palvetage nende eest, kes on eemal, siis 

toob palve nad teile lähedale. 

47 Siis, kui surm peatab teie südame löögi ja valgus teie silmades kustub, ärkate te maailma, mis on 

imeline oma harmoonia, korra ja õigluse poolest. Seal hakkate mõistma, et Jumala armastus võib korvata 

kõik teie teod, katsumused ja kannatused. 

48 Kui hing jõuab sellesse koju, tunneb ta, et teda läbib üha enam ja enam lõputu rahu. Kohe 

meenutab ta neid, kes elavad veel kaugel sellest õndsusest, ja oma tungides, oma igatsuses, et need, keda 

ta armastab, võiksid samuti selle jumaliku kingituse saavutada, ühineb ta vaimsetega, kes võitlevad ja 

töötavad oma maiste vendade ja õdede päästmise, heaolu ja rahu nimel. 

49 Et valmistada teie südant ette ja anda jõudu teie vaimule, julgustab minu hääl teid sellel 

katsumuste teel, mis, nagu te juba märkasite, annab teie vaimule kindluse. Need, kellel on jõudu, saavad 

seda jagada nendega, kes tunnevad end nõrgana. 

50 Varsti näete, kuidas paljud inimesed teistest riikidest saabuvad sellesse riiki, kus Meister teeb 

ennast teatavaks. 

51 Minu tarkuse valgus raputab inimesi nende letargia alt välja ja te näete, kuidas nad arenevad 

vaimselt ja intellektuaalselt. See samm on inimkonna hüvanguks. 
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52 Rahvaste silmad pöörduvad selle maaosa poole ja nad tunnevad minu tööd ja minu sõna, mis on 

trükis säilitatud. Sest sel ajal on nende meeled, keda te olete häälekandjateks nimetanud, selle kuulutuse 

suhtes suletud. 

53 Kogunemiskohad, mis on vastu võtnud suuri rahvahulki, jäävad pärast Minu lahkumist avatuks, et 

jüngrid saaksid jätkuvalt koguneda sinna Minu Sõna uurimiseks. Nad valvavad nagu valvurid, oodates 

"viimaste" saabumist, kellest ma täna teatan. Kui te olete oma ametikohal, siis mõistavad need, kui 

suursugune on see, mida ma teile ilmutasin. Kui te ei ole sellele missioonile truudusetud, tabab viletsus ja 

katastroof neid, kes püüavad läheneda teile rahu ja valguse sooviga. 

54 Ma õpetan teid ka täitma oma kohustusi nende suhtes, kes valitsevad maailma. Kui soovite, et 

nende otsused oleksid nende rahvaste jaoks kasulikud ja õiglased, peate neid palve kaudu toetama. 

55 Kui te selle asemel, et sel viisil töötada, jätate nad maha ja tegelete ainult nende otsuste 

kritiseerimisega, lasete neil kaotada oma südame võitluses ja sattuda kahjulike mõjutuste alla. Olge nagu 

rahu valvurid. 

56 Tõesti, ma ütlen teile, et juba inimkonna algusaegadest peale oli inimesel intuitiivne teadmine, et ta 

kannab endas vaimset olendit - üksust, mis, kuigi nähtamatu, ilmutab end tema elu erinevates töödes. 

57 Teie Issand on teile aeg-ajalt ilmutanud vaimu olemasolu, selle olemust ja varjatud olemust. Sest 

kuigi te kannate seda endas, on loor, millega teie materialiseerumine teid ümbritseb, nii paks, et te ei ole 

võimelised märkama seda, mis on teie olemuses kõige õilsam ja puhtam. 

58 Inimene on julgenud eitada paljusid tõdesid. Ometi - usk oma vaimu olemasolusse ei ole olnud üks 

neist asjadest, mille vastu ta on kõige rohkem võidelnud, sest inimene on tundnud ja lõpuks mõistnud, et 

oma vaimu eitamine oleks sama, mis eitamine iseenda eitamine. 

59 Kui inimkeha degenereerus oma kirgede, pahede ja materialismi tõttu, muutus see ahelaks, 

pimedaks silmakatteks, vanglaks ja takistuseks vaimu avanemisele. Sellest hoolimata ei ole inimesel 

kunagi puudunud sisemise valguse säde, mis oleks talle katsumuse tundidel appi tulnud. 

60 Tõesti, ma ütlen teile, et vaimu kõrgeim ja puhtaim väljendus on südametunnistus, see sisemine 

valgus, mis teeb inimesest esimese, kõrgeima, suurima ja õilsama kõigi teda ümbritsevate olendite seas. 

61 "Meister" - küsite te minult vaikides - "miks me teame vaimust nii vähe? Miks me teame endast nii 

vähe?" 

62 Meister vastab teile: Sest te olete pöördunud rohkem selle poole, mida maailm teile toob, ja te ei 

ole pühendunud kadumatu õppimisele, mis on teie vaim. Isegi vaim, pidades silmas ilu, imesid ja 

naudinguid, mida elu talle pakub - isegi kui see kestab vaid lühikest aega -, keeldub õndsusest, mida tema 

enda areng talle pakkuda võib. Sellegipoolest - pean teile ausalt ütlema - ei tohiks te seetõttu uskuda, et 

maise-materiaalne on võimsam kui vaim, ja et see on põhjus, miks ta on vajunud materiaalseks 

muutumiseni. Ei, vaim on võrreldamatult tugevam ja jääb alati tugevamaks. Aga kui ta on langenud, siis 

on ta seda teinud vabatahtlikult, sest teda on meelitanud maailma ahvatlused, mis pakub talle - isegi kui 

ainult ajutiselt - naudingutest ja kiusatustest rikkalikku elu läbi lihalike meelte. 

63 On loomulik, et tema materialiseerumine takistab teda ennast tundmast ja ei võimalda tal oma 

võimeid oma inimliku osa kaudu ilmutada. Sest materiaalne loomus näib olevat kõige enam vastandunud 

vaimsele loomusele. Siiski, kui mõlemad leiavad teie sees harmoonia, kogete, et teie füüsiline olemus on 

nagu puhas peegel, mis peegeldab vaimset ja isegi jumalikku kogu oma ilus. 

64 Otsige minu kohalolekut teostes, mida ma olen teinud, ja te leiate mind igal sammul. Püüdke mind 

kuulda ja te kuulete mind võimsa häälega, mis kiirgab kõigest loodust. Sest mul on lihtne ennast ilmutada 

läbi loodu ilmingute. Ma ilmutan end nii tähega, tormi raevus kui ka koidiku leebes valguses. Ma lasen 

oma hääle kuuldavaks saada linnu meloodilises trillerdamises, nagu ma väljendan seda ka lillede lõhna 

kaudu. Ja iga minu väljendus, iga lause, iga teos räägib teile kõigile armastusest, õigluse seaduste 

täitmisest, tarkusest, igavikulisusest vaimus. 

65 Miks te ei suutnud end näidata kogu oma vaimse täiuse, oma vaimu suure ilu poolest, kuigi teil oli 

võim materiaalse üle? - Sest te lasete end maailma kirgedest kaasa haarata. 

66 Seepärast ärge hoiduge minu õpetuste õppimisest ja praktiseerimisest, arvates, et saavutate seeläbi 

suurema vaimsuse. Te peate õppima seda teenima tarkuse kaudu, siis olete jõudnud universaalse 

harmoonia algusesse, kus te lubate oma vaimul end ilmutada. 
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67 Tõlgendage seadust ja järgige seda. See valmistab teid ette kõrgemates vaimsetes maailmades 

elamiseks. Niikaua, kuni on olemas materiaalsed maailmad, peab vaimne maailm jätkama nende üle oma 

valguse kiirgamist ja valamist. 

68 Mõelge: Kui te ei suudaksite nüüd valitseda alusetut füüsilist kestat - millist ülesannet võiksin ma 

usaldada teie vaimule, kui see kord elab kõrgema vaimustumise maailmas? 

69 Ainult mina üksi saan teile neid õpetusi anda, oo inimlapsed. Milline inimene võiks teile öelda, 

mida Ma veel oma salakambris teie jaoks varuks hoian? Mõelge ja palvetage, oo jüngrid, et Minu õpetus 

viiks teid vaimu ja selle maise riietuse lepitamisele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 171 
1 Armu allikas voolab teie peale, et kustutada teie rahujanu ja puhastada teid. 

2 Ma pean teid juhendama, sest ma näen, et te olete ikka veel nõrk. Selles Sõnas on vägi, mis annab 

vaimule uut julgust. 

3 Kas te ei märka, kui te mind kuulate, kuidas mured teie südamest lahkuvad? See juhtub, sest Isa 

hääl leevendab ja lohutab teid. 

4 Te olete ikka veel lapsed vaimu pikal teel, ja seepärast toetab teid Minu halastus ja juhivad teid 

Minu nõuanded. Teel on okkaid ja selle ääres haigutavad kuristikud, kuid ma õpetan teid mitte astuma 

valesid samme, mitte laskma kiusatustel teid võita. Sest teie saatuseks on õpetada oma kaasinimesi oma 

elu eeskujul. Nii annate te parima tunnistuse sellest, et olete kuulanud Meistrite Meistrit. 

5 Kuigi ma mõtlen teie vaimule, ei unusta ma teie keha - nõrka olendit, mis vajab kaastunnet, 

armastust ja kannatlikkust, et leida harmoonia vaimuga ja teenida oma Jumalat täiuslikkusest aimatavalt. 

6 Kontrollige iga aasta lõpus oma südametunnistust, sest nii kaua, kui te elate maa peal, allute ka te 

aja seadustele. Pöörake oma mõtted minevikku, laske kõigel veel kord mööda minna. Mäletage päeva, mil 

te esimest korda kuulsite minu Sõna, seda päeva, mil teie vaim nägi ette, et tema ees avaneb uus ajastu, ja 

ta mõistis, et paljude saladuste loor on nüüd rebenenud, et lasta tal selgelt näha selle õpetuse tõde. Sest 

sellest hetkest alates sa mõistsid sa oma elus esinevaid vigu ja eksimusi ning sinus tekkis tohutu soov 

teenida oma Issandat, armastades ja teenides oma kaasinimesi. Te ei ole kõhklevalt vandunud, et järgite 

mind sellest hetkest alates, mõtlemata, kas võib tulla mõni nõrk või meeleheitlik hetk, mis paneks teid 

komistama. 

7 Kuid niivõrd, kuivõrd te olete mind kuulanud, on minu õpetus tunginud teie olemusse ja teie 

südametunnistus on olnud kohusetundlik kohtunik, kes on ohjeldanud lihainstinkte. 

8 Teie südametunnistus ei ole kunagi teie halbu tegusid hukka mõistnud, ilma et oleks teid eelnevalt 

hoiatanud, andes teile aru, mida tähendab minu seaduste täitmine ja millal nende rikkumine. 

9 Sellisel viisil teie südametunnistuse juhatusel jätsin teid valima teed, ja kuna te otsustasite mind 

otsida ja teha head sellel teel, olen ma olnud teile väsimatu ja armastav Meister, parandades teid leebelt, 

mõistes teie üle kohut jumaliku õiglusega ja armastades teid nagu kõige täiuslikum Isa. 

10 Isegi siis ei ole te veel saavutanud seda vaimset taset, mis teil peab olema, et minu õpetust levitada. 

11 Kui teete oma kaasinimeste valud, kannatused ja ka rõõmud enda omaks, olete astunud kindla 

sammu teel. Kuni te mõistate kohut nende üle, kes on vähem süüdi kui teie, ja peate end teistest paremaks, 

selle asemel et olla südamelt alandlikud, olete veel kaugel sellest, et olla minu jüngrid. Kas te ei ole 

näinud, et mind risti löödi ja andestasin inimkonnale? Miks te ei võta Minust eeskuju? - Sest te tajute alati 

suurema huviga kehaga seotud rahuldusi kui vaimuga seotud rahuldusi. 

12 Ma näen, et te ei saa veel päris hästi aru minu juhistest ega ole selge ettekujutus eesmärgist, mis 

teid ees ootab. 

13 Ma ei taha, et ükski minu laps hukkuks pimeduse lõõskavasse kuristikku. Ma tahan, et te jätkaksite 

vaimse täiuslikkuse redelil ühe sammu järel ronimist. 

14 Uurige nüüd kogu oma elu ja oma tegusid oma südametunnistuse valguses, et teaksite, kas olete 

teinud edusamme või olete seisma jäänud. Mõned peavad oma liiderlikkusele lõpu tegema. Ma kinnitan 

teile, et just selle ohvri ajal, mis tähendab keha jaoks oma kirgedest loobumist, tunnete te soovi teenida 

mind ja armastada oma kaasinimesi. Sel hetkel puhkeb meeleparandus ja nutmine jätab südamesse 

värskuse ja rahu ning vaimus siiruse. 

15 Ma ei ole nõudnud teilt täielikku ohverdamist Minu teenistuses ega hakka seda nõudma, sest 

kohustused, mida te olete võtnud endale maailmas, võtavad samuti teie aega. Aga ma tahan, et te 

mõistaksite, mida te olete Minult õppinud ka selle ülesande käigus. 

16 Valvuge ja palvetage nende eest, kes kannatavad nälga, haigust või viletsust, sest ma valvan teie 

üle. Otsige minu Sõna; kui te seda teete, siis olete minuga pidevas dialoogis. 

17 Vaadake oma vaimuga taevatreppi, mis tõuseb teie ees kui helendav tee lõpmatusse, mis kutsub 

teie vaimu üles jõudma Isa sülle - rahu ja ütlemata õndsuse sülle. 
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18 Ma leidsin teid eksinuna, nagu ilma kompassita laevajätjad, nagu kõrbes eksinud palverändurid. 

Kuid ma saatsin teile oma valguse, mis pani teid leidma tee täis lootust, usku ja lohutust, mis tõstis teie 

vaimu üles ja täitis selle elujõuga ja energiaga, nii et see jätkaks oma eesmärgi poole. 

19 Taevase redeli lõpus, viimasel astmel, on kodu, kuhu te kõik olete määratud, kuid mis tuleb võita 

teenete, usu, suure armastuse ja halastuse kaudu; ületades takistusi ja võideldes vastaste vastu, kuni jõuate 

lõpuks uuele tõotatud maale, kuningriiki, mis ei ole sellest maailmast. 

20 See redel taevasse on sirge tee ja sellel ei ole labürinte ega kõrvalekaldumisi, mille abil annan teile 

mõista, et te ei puutu kokku raskustega Minu Seaduse täitmisel ja Minu õpetuste põhjalikul uurimisel. 

21 Te lähete sellel teel vankumatult edasi ja võitlete oma tõusu eest. Ma teen teid tugevaks. Kui mitte 

minu väe ja valguse abil, siis milliste relvadega te võitlete ja kaitsete end? Millega te oma kiusatustest üle 

saaksite? Kui ma ei kataks teid oma armastuse mantliga, kuidas saaksite te end vabastada oma vaenlastest? 

Aga tõesti, ma ütlen teile, et te peate omandama ka minu kaitse ja minu mõõga valguse teenete kaudu. 

22 Teie jäljed jäävad teie ees avanevale vaimsele teele. Kuid need jäljed peaksid rääkima headest 

tegudest, loobumistest, õilsatest tegudest, suuremeelsest armastusest ja piiramatust halastusest. 

23 Igaühe saatus on määratud tema vaimse ja inimliku ülesandega. Mõlemad peaksid olema omavahel 

kooskõlas ja püüdlema ühe eesmärgi poole. Tõesti, ma ütlen teile, et ma ei hinda mitte ainult teie 

vaimseid, vaid ka materiaalseid tegusid. Sest neis ma avastan teened, mis aitavad teie vaimul Minuni 

jõuda. 

24 Te ei ole oma rändamisel üksi. Teie ees - mõned lähemal ja teised kaugemal - on palju olendeid, 

kes samuti samm-sammult edasi lähevad, jälgides ja palvetades nende eest, kes nende taga kõnnivad. 

Nende ideaal ei ole jõuda üksi või esimesena, vaid sillutada teed oma vendadele ja õdedele, nii et ühel 

päeval saab esimeste õndsus olema kõigi õndsus. 

25 Kui ilus tundub mulle see tee! Kuidas mu vaim virgub, kui ma näen oma laste edusamme, nende 

pingutusi, et tulla kõrgemale ja jõuda uuele täiuslikkusele! 

26 Kõikidest maailmadest on olemas olendid, mõned vaimus ja teised lihaks, kes kõik täidavad 

erinevaid ülesandeid. Te rajate oma kodu igavikusse, et homme nautida magusat mee maitset, mille annab 

teile vaimu rahu. 

27 Õnnistatud on see, kes järgib mind tõe teel. 

28 Õnnistatud on see, kes armastab ja usaldab, kes teab oma ülesannet ja täidab seda. 

29 Kui ma räägin teile "teest", siis ei pea ma silmas seda, et see on maa peal, sest maailm, kus te elate, 

ei ole see, kus on Minu Kuningriik. See on aina ülespoole viiv vaimne tee. See on areng ja edasiminek, 

mis ootab teie vaimu. Seega, kus iganes te ka maa peal ei viibiksite, võite olla vaimude teel. 

30 Mu lapsed, kui te olete eksinud, siis pöörduge tagasi; kui te olete peatunud, siis minge edasi. 

31 Ülesande, mida te endas kannate, olen andnud teile vastavalt teie võimetele ja tugevusele. Sa pead 

seda vaid mõistma ja armastama. Palvetage iga päev, et saaksite oma jõupingutuste jaoks vajalikku 

valgust. Seejärel jääge valmis ja tähelepanelikuks, et te kuulaksite nende hääli, kes teid kutsuvad, kes teid 

paluvad, ja ka selleks, et te saaksite vastu astuda katsumustele. Sest iga teie eksistentsi päev on lehekülg 

raamatus, mida igaüks teist kirjutab. Iga päev on tähistatud katsumusega ning igal katsumusel on tähendus 

ja põhjus. 

32 Ma teen sinust kehaliselt ja hingeliselt terve rahva, sest sa oled väljavalitu, minu ilmutuste 

tunnistaja kõigil aegadel; ja sa oled tulnud sellesse ajastusse, et täita rasket missiooni ja sillutada teed 

uutele põlvkondadele. 

33 Ma olen külvanud teie teed armastuse tõenditega, et te ei kahtleksid ei minus ega ka iseendas. - 

Teie, kes te mind sel ajal kuulsite, ei vaju hauda ja võtate endaga kaasa selle ilmutuse saladuse, mida ma 

teiega jagasin. Sest teie kõige tähtsam ülesanne on rääkida inimestele minu nimel ja anda tunnistust minu 

ilmutustest. 

34 Ärge öelge mulle, et teil puudub selleks väljaõpe, sest ma olen teile sageli rääkinud ja te olete 

kuulates end puhastanud. Te kõik saate seda sõnumit maailmale edastada. Inimesed ootavad seda ja on 

valmis seda vastu võtma. Kas te ei ole märganud inimeste soovi spirituaalsuse ja rahu järele? Kas teid ei 

liiguta nende teadmatus ja valu? 
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35 Minu Vaim voolab välja kõigi inimeste peale, Ta räägib nendega nende südametunnistuse kaudu ja 

ütleb neile: Tule minu juurde ja puhka. Võta vastu usk, mis sul puudub, ära ole enam pime teel. 

36 Inimesed, kas te teate, millist tööd ma praegu maailmas teen? "Ei," ütlete mulle, "me näeme ainult 

seda inimkonda mässamas, suurde hävingusse sukeldumas ja rasket visiiti talumas." Tõesti, ma ütlen teile, 

et ma olen lubanud inimesel iseenda üle kohut mõista, tunnistades kõik oma vead, et ta saaks minu juurde 

tagasi pöörduda puhastatud. Ma olen saatnud oma valguse igale olendile ja seisnud tema kõrval viletsuse 

päevil. 

37 Minu Vaim on laskunud igale vaimule ja minu inglid on jaotunud üle kogu universumi, täites minu 

juhiseid, et korrastada kõike ja viia see tagasi oma rada. Siis, kui kõik on oma missiooni täitnud, on 

teadmatus kadunud, kurjust ei ole enam olemas ja maa peal valitseb ainult hea. 

38 Oh, kui te vaid oleksite suutnud Mind mõista, kui te oleksite teadnud Minu igatsust teid täiustada - 

kui kaugele te oleksite juba tõusnud ja kui lähedal oleksite juba Minule! Kui teie tahe oleks minu, oleksite 

juba jõudnud tippu, kus ma teid ootan. 

39 Aga mis on minu soov, inimesed? - Teie ühendamine ja rahu. 

40 Siin ma olen jälle, räägin teiega, liigutan teie südameid, oodates teie ärkamist. 

41 Iga hea puu on kaitstud ning tema juured ja oksad sirutuvad, et anda kaitset ja toitu rändajale. Aga 

umbrohi tõmmatakse juurtest välja ja visatakse kustutamatusse tulle. 

42 Ma räägin teile allegooria kaudu ja kui ma räägin teile sellest puust, siis räägin ma inimeste 

töödest. 

43 Neile, kellele ma olen usaldanud ametid, ütlen: valmistage oma saak ette. - Perede isad, õpetajad ja 

valitsejad, peremehed ja sulased, suured ja väikesed, ma ei taha, et te pakuksite oma põlde mulle 

metsikult. Isegi kui see on vaid väike külv - pakkuge seda mulle puhastatud ja valjusti. 

44 Tulge minu juurde, helistage, ja see avatakse teile. Aga tulge rõõmsalt, oma tööga rahulolevalt, et 

te tunneksite end suurepäraselt, nagu mina. 

45 Tõesti, ma ütlen teile, kui oleks tuhat ettevalmistatud meelt, siis ma teeksin ennast nende tuhande 

kaudu üheaegselt teatavaks. 

46 Ma olen andnud teile oma õpetust sellest ajast peale, kui ma esimest korda andsin endast teada 

oma tütre Damiana Oviedo kaudu, kelle mõistuse kaudu ma edastasin teile oma tahte. Sellest ajast alates 

on Minu tarkus voolanud nende häälekandjate kaudu, tarkus, mida peaksite koguma oma südamesse nagu 

kalleid kalliskive, sest need sisaldavad armastust. 

47 Ma tahan, et te, nagu ma olen teid õpetanud ja juhatanud, õpetaksite oma kaasinimesi. 

48 Te olete tunnistajad kõigele, mida ma olen sel ajal öelnud, nii et homme, kui minu Sõna ei ole 

enam teie juures, võite rääkida nendest õpetustest oma kaasinimestele. Seejärel, vaadates tagasi neile 

ilmingutele, selgitate neile, kes teilt küsivad, kuidas Meister end teatavaks tegi ja mida häälekandja sellega 

tegi. Sest pärast 1950. aastat küsivad inimesed teilt ja teie tunnistustest innustatuna küsivad nad raamatuid, 

milles minu sõna on trükitud, ning neis leiavad nad minu kohalolu ja minu olemuse. Kui nad otsivad 

puudusi, siis ei leia nad neid, sest nende puudused, kelle kaudu Ma ennast ilmutan, ei jõua nendesse 

raamatutesse. 

49 Need kirjutised süütavad südametes tõelise usu valguse. Nad näitavad patustele teed uuenduseni ja 

toovad esile uusi jüngrid, uued sõdurid, kellest paljud näitavad rohkem usku ja armastust kui paljud neist, 

kes mind praegu kuulavad. 

50 Valmistage end ette, et teie tunnistused oleksid valjud ja tõesed. Ma heidan oma valgust kõigile 

inimestele. 

51 Õnnistatud on süda, mis on valmis, sest see tunneb minu kohalolekut. 

52 Inimesed, minu tahe on, et sel Kolmandal ajastul saavutab iga mõistus, süda ja vaim selle vaimse 

teadmise. 

53 Tarkuse raamat on avatud, et kõik saaksid minu õpilasteks. 

54 Jälgige juhiseid, mida ma teile praegu annan, suurima innuga. 

55 Te olete Minu alandlik perekond, kellele ma olen usaldanud pärandi, kellele ma olen avaldanud 

kõik, mis oli minu tahte kohaselt. 
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56 Te ei tunne taevast kodu ja rändate jätkuvalt kõrbes. Kuid ma olen tulnud, et ühendada teid oma 

armastusega, ja te ei tohi unustada, et teie Isa armastus ootab teid. Praegu valmistan ma teile teed, et te 

saaksite päeva raskest tööst taastuda. Aga ma ütlen teile juba praegu, et sellel teel on rohkem okkaid kui 

lilli. Mitte miski ei üllata teid, kes te olete õppinud eluteed ja omandanud nende peal kindluse ja julguse. 

57 Te olete praegu minu jüngrid, püüate mõista minu ilmutust ja samal ajal olete üllatunud teaduse 

arengu ees. Rõõmustage, et te olete olnud kõigi nende imede tunnistajateks, sest te ei ole mitte ainult 

saanud teada inimintellekti vilju, vaid te olete saavutanud ka vaimseid teadmisi kõrgel arengutasemel. 

58 Kui paljud teadlased, keda peetakse õppinud inimesteks, eitavad vaimset elu, samas kui teie 

mõistate seda, mida nad ei ole mõistnud. Teie ülesanne on teha teatavaks (minu õpetus), et kõik saaksid sel 

ajal astuda järjekordse sammu valguse poole. 

59 Ma näen inimeste soovi, kes igatsevad minu juurde tulla. Ma olen teile öelnud: ma olen sillutanud 

tee, et kõik saaksid kogeda minu leidmise lõpmatut õndsust. Teie, kes te olete astunud sammu 

uuendamise, vaimustumise suunas, tunnete, kuidas teie hing rõõmuga rõõmustab. 

60 Ma tahan jätta need kuulajad siia varustatud, enne kui ma 1950. aasta lõpus lahkun. 

61 Teisel ajastul valmistasin ma kaksteist meest ja nad levitasid minu õpetust kogu tollal tuntud 

maailmas. Minu armastuse seaduse kehtestamiseks piisas kaheteistkümnest mehest. Ma ütlesin neile, et 

ma olen taas kord inimeste seas. Ja nüüd on Minu sõna täitunud, sest Meister on tulnud tagasi vaimus, 

koos oma vaimse väega. 

62 See on vaimu vabanemise aeg, valguse ja evolutsiooni ajastu. Te tunnete ära seemne, mille Ma 

jätan hingedesse, ja see seeme on tunnistuseks Minu tulemisest inimeste juurde selles Kolmandas 

Ajastikus, milles Ma olen ilmutanud end alates aastast 1866. 

63 Teie, kes te mind praegu kuulate, olete minu jüngrid selles ajas ja olete minu juurde tulnud, 

teadmata, millisel teel te olete. 

64 Ma tahan, et minu uued jüngrid oleksid selles maailmas rahu külvajad. 

65 Te ei tea, kui palju saavutab teie vaim oma arengus nende lühikeste hetkedega, mida te võtate 

maailmast, et pühendada need Minule. Tõesti, mul on teie jaoks üllatusi varuks, kui te oma Isa juurde 

jõuate. 

66 See on delikaatne ülesanne, mille ma olen teile andnud, kuid see ei ole raske eneseohverdamise 

rist. Mitte miski ei sunni teid neid õpetusi järgima, sest teil on tahtevabadus. Kuid selle mõtte-, elu- ja 

tegutsemisvabaduse kohal, mis on teie oma, särab valgus, mis on südametunnistus, mis annab teile nõu, 

mida te peaksite tegema, ja õpetab teid eristama head ja halba. See valgus olen mina, kes olen teie sees ja 

väljaspool teid, aidates teid nii rõõmus kui ka valus, kui te kõnnite heal teel või kui te jooksete kuristiku 

poole. Ma olen kõikjal, sest ma olen Jumalik Süda, mis lööb kogu universumis. 

67 Ma ei taha teie jaoks enam lepitust ega valu; ma tahan, et kõigi minu laste hinged, nagu tähed 

kaunistavad taevalaotust, valgustaksid oma valgusega minu kuningriiki ja täidaksid teie Isa südame 

rõõmuga. 

68 Valmistage oma südamed ette, et võtta vastu armastuse sõnumitoojat, kes on Maarja, ema, kes 

tuleb alla, et lohutada laste südameid. 

69 Jumala kõige õrnemal armastusel oma loodu vastu ei ole vormi. Kuid teisel ajastul võttis see naise 

kuju Maarias, Jeesuse emas. 

70 Mõistke, et Maarja on alati olnud olemas, sest tema olemus, tema armastus, tema hellus on alati 

olnud Jumaluses. 

71 Kui palju teooriaid ja eksimusi on inimesed Maarja kohta loonud! Tema emadusest, tema 

rasestumisest ja tema puhtusest. Kui palju nad on selle käigus rikutud! 

72 Päeval, mil nad seda puhtust tõeliselt mõistavad, ütlevad nad endale: "Oleks parem, kui me poleks 

kunagi sündinud." Nende hinges põlevad tulised pisarad. Siis mähib Maarja nad oma armu sisse, Jumalik 

Ema kaitseb neid oma mantliga ja Isa annab neile andeks ning ütleb lõpmatu armastusega: "Vaadake ja 

palvetage, sest ma annan teile andeks, ja teie kaudu annan ma andeks ja õnnistan maailma." 

73 Ma ei otsi saaki teie käest, sest ma tean, et need on tühjad. Ma olen näinud neid, kes selle asemel, 

et külvata usku südamesse, on röövinud ära selle vähese, mis neil oli. 
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74 Ma olen teid rikkalikult varustanud võimetega, et te saaksite praktiseerida aktiivset 

ligimesearmastust, ja seepärast ei ole õige, et te tulete minu juurde kui abivajajad ja palute minu abi. 

75 Kui teie kaasinimesed pöördusid teie poole abi saamiseks, kas te kuulasite neid ja hoolitsesite 

nende eest? Teie südametunnistus ütleb teile, et paljudel juhtudel jäite te kurdiks ja ükskõikseks, ja see ei 

ole see õpetus, mida ma teile Jeesuses õpetasin. 

76 Minu pilk loeb teie südameid, Minu Sõna mõistab teie üle kohut ja te ei värise. Kuigi ma mõistan 

teie üle kohut, ma õpetan teid, ma armastan teid ja ma annan teile andeks. Ma andestan teile, kes te mind 

kuulete, ja ma andestan inimkonnale. 

77 Mõnikord näen teid otsustusvõimetuna ja te kardate edasi minna, kardate tee lõkse, kardate isegi 

minu valgust, sest arvate, et selle sära pimestab teid. Kuidas te siis tugevaks saate ja valu lõpetate? Laske 

minu Vaimu valgusel täita oma olemus, siis mõistate te paljusid ilmutusi ja teie meeleheide kaob. Ärge 

võtke pahaks asjaolu, et üks ja seesama Jumal mõistab teie üle kohut, armastab teid ja ka vaevab teid. 

Ärge ajage segadusse, et Isa südamest tuleb kõige karmim kohtumõistmine ja samal ajal kõige 

armastavam eestpalve oma laste eest; kuid ärge vaidlustage Isa õiglust, sest teil on juba minu valgus oma 

vaimus. Sest kui see annab end teie elus järeleandmatult tunda, siis tundub teile, et ma olen keeldunud teile 

oma andestusest, et ma ei armasta teid enam, et ma olen ületanud õigluse piiri ja osutun julmaks ja 

ebaõiglaseks, teie eksituses ei saa te siis aru, et keegi, kes ei ole seda varem külvanud, ei saa valu korjata. 

78 Kui te mõistaksite minu õpetust, tunneksite minu armastust ja tunneksite ära minu kohalolu teie 

elus, mis säästab teid eksimuste ja kukkumiste eest ning taastab teid isaliku headusega, kui teie tänamatus 

või abitus on teid alla viinud. Teinekord näeksite mind kergendamas teie üleastumiste masendavat 

koormat, et liigutada teie süda sügavale mõtisklusele, sest minu armastus ja andestus on piiritu. 

79 Siiani on minu tööd tundma õppinud vaid lihtsa mõistuse ja tagasihoidlike teadmistega harimatud 

inimesed. Igal ajal on need olnud esimesed, kes mind kuulama tulnud, kuid nüüd tulevad ka teadlased, 

filosoofid ja teadlased. Mõned teevad seda kavatsusega uurida selle õpetuse tähendust, teised aga 

ettekujutusega, et seda tehes puutuvad nad kokku helendava reaalsusega. Nad kõik õpivad minu Sõnas 

uusi õppetunde ja see uus tarkus, mille nad avastavad minu ilmutustes, muudab kogu inimkonna 

mõtteviisi, olemise ja tundmise. 

80 Kui palju nad imestavad selle üle, kui lihtsa ja täiusliku viisi olen valinud oma ilmutuse 

elluviimiseks, ja kui palju selgitusi ja lahendusi nad leiavad minu õpetustest. 

81 Uue aja usaldan ma sellele inimkonnale, mis koosneb erineva vaimse küpsusega olenditest ja 

erinevatest ülesannetest maa peal. 

82 Homset inimest ootab ees äge võitlus - võitlus, mida ei sütita soov materiaalsete hüvede järele ega 

ole nii isekas, et see hävitaks oma käigus inimelusid. Ei, ma räägin teile õilsast ja ülevast võitlusest, mille 

kaudu taastatakse maailmale rahu ja armastus. Ma räägin teile tööst, pingutustest ja ohvritest teie moraalse 

ja materiaalse olukorra parandamiseks, samuti teie päästmisest ja vaimsest arengust. 

83 Tõeliste teadmiste, armastuse ja õigluse alustele ehitavad homsed inimesed rahu ja valguse 

maailma. Mineviku varemetele tõuseb moraalselt, vaimselt, intellektuaalselt ja teaduslikult uus maailm, 

millega inimeste elu muutub täielikult. 

84 Siin, kus hea on nii palju vastu, kus püha on nii palju rüvetatud, kus kõik, mis on õiglane ja 

lubatud, on vägivaldselt tagasi lükatud, võidab armastuse seadus. Tänane pisarate org muutub rahu oruks. 

Sest inimese hea tahe pidada kinni seadusest leiab oma õiglase tasu, kui ta saab tagasi selle kõrgeima 

vaimse kingituse, mis on rahu. 

85 Kui inimese elu avaneb rahu atmosfääris, on tema teadmised suuremad, tema inspiratsioon 

kõrgem, kui see on kunagi varem olnud. 

86 Kuidas võiksid tänapäeva inimesed olla inspireeritud keset tigedat maailma, kus ringi hõljub nii 

palju vihkamise, kurjuse ja materialismi mõtteid, mis moodustavad omamoodi eesriide, mis takistab nende 

meelt nägemast Igavese tõde? 

87 Tulge minu juurde, inimesed, palvetage ja rääkige mulle vaimulikus keeles oma soovidest ja 

kannatustest. Sest siis võtan teid käest kinni ja viin teid oma pühamu sisemusse, kus ma avaldan teile kõik, 

mis võib teenida teie eksistentsi kaunistamiseks, et muuta see ilusamaks ja õilsamaks. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 172 
1 Ma olen riietanud teid armu rõivaga, et see eristaks teid maailma rahvastest ja usukogukondadest. 

2 Ainult minu õpetust harjutades suudate te hoida seda rõivastust, mis ei ole materiaalne, vaid 

valgusest, ja mida te kannate oma hinges, puhtana. 

3 See on nii tundlik, et isegi kuri pilk, mis peegeldab halbu tundeid naabri suhtes, on võimeline seda 

määrima. Nüüd saate te aru, et kui teete tõsisemaid üleastumisi, ei tekita te mitte ainult plekke, vaid rebite 

oma rõivast terved tükid. 

4 Kõik te, kui te minu vaimust välja tulite, olite varustatud selle rõivaga, mis on hinge puhtus. Kes 

on suutnud seda armu säilitada kuni oma tagasitulekuni? Kes on üle elanud kõik lahingud ja kiusatused 

ilma patuta? - Väga vähe. Enamikku nägin ma rättides ja paljud on ilma igasuguse vooruseta. 

5 Nüüd olen tulnud teid taas kord katma, riietama teid, valades oma valgust hingede peale, nagu 

tohutut mantlit, mida ma jagan, et teid ehtida. Olge teadlikud, inimesed, et just selle valguse järgi tunneb 

maailm teid ära. 

6 Ma teen teid vabaks kurjusest, et te oleksite väärt, et omada Minu seemet ja külvata seda. Kuidas 

ma saaksin teid saata paljaks või räsitud, määrdunud või räpane, et te annaksite tunnistust Minu sõnast? 

7 Nüüd, kui te olete alustanud uuendusteed, ärge jääge pikali, ärge magage keset teed, sest siis 

viivitaksite oma vaimset arengut. 

8 Ma tahan, et iga samm, mille te minu töös astute, oleks järjekordne samm, mis viib teid 

palverännakul kõrgemale, ja et te teaksite, et iga töö toob teile vilja. Ärge jätke seda lõikamata, ärge 

rahulduge külvamisega ja jätke siis saak koristamata. 

9 Kui te tõesti tahate saada meistriteks spirituaalsuse vallas, siis peate olema järjekindlad, 

kannatlikud, õpihimulised ja tähelepanelikud, sest siis on teil võimalus järk-järgult lõigata oma tööde vilju 

sellel teel, mille käigus te kogute kogemusi, mis on valguse, mis on teadmised tõelisest elust. 

10 Need, kes minu tööd maailmas õpetavad, peavad olema tõelised inimtunnetajad - nii selles, mis 

kuulub hinge, kui ka selles, mis puudutab keha. 

11 Kogemuses puhastatud, võitluses tugevdatud ja headuses puhastatud vaimust tuleb nõuanne, mis 

on täpne, sõna, mis lahendab probleemi, otsus, mis on õige, õpetus, mis veenab. 

12 Kui palju on maailmas neid, kes pühenduvad vaimulikule juhatamisele erinevate kirikute ja sektide 

kaudu, mis on olemas, ja selle asemel, et juhatada oma kaasinimesi tõe teele, lasevad nad eksida 

pimeduses ja lükkavad nad teadmatuse kuristikku! Miks? - Sest nad ei tunne inimesi, sest nad ei püüa neid 

mõista. Aga kuidas nad saaksid inimesi mõista, kui nad ei tunne isegi iseennast? 

13 Ma ei taha, et see juhtuks ka teiega, armastatud Kolmanda ajastu jüngrid. Pange tähele, et ma olen 

õpetanud teid kõigepealt uurima oma sisemust, tundma end sisemiselt, et olla võimeline end ise hindama. 

Mõistke, kui paljudele suurtele ja väikestele katsumustele ma teid allutan, et te saaksite rakendada Minu 

õpetusi ja elada tões minu Sõna. Siis, kui te olete valmis, kui teid on kujundanud minu õigluse ja 

armastuse peenike triikraua, saadan teid oma kaasinimestele oma lohutus-, lootuse- ja rahusõnumiga. 

14 Kes siis suudab vastu seista tõe jõule, mis teie sõnadest lähtub? Kes ei tunneks end lummatud ja 

sügavalt liigutatuna teie nõuannete mõistmisest, empaatiast ja veenvusest? Südames tekib usk, toimub 

pöördumine, paranemine ja lugematuid imesid. See on see vili, mida ma tahan, et te lõikaksite, see on see 

saak, mida ma ootan, et te tooksite. Kuid ärge eksige. Kui Ma räägin teile oma õpetustes viljadest, siis on 

alati mõned, kes tõlgendavad seda sõna väga maise moel ja otsivad oma tööde vilju meelitamise, au, 

tähelepanu ja isegi rahas tasumise näol. Kui kaugel on see vili sellest, mida ma mõtlen oma Sõnas! Te 

olete juba kogenud, et ma olen rääkinud kogemuse, siiruse, mõistmise, meelerahu ja spirituaalsuse 

viljadest. 

15 Need, kes ikka veel otsisid tasu maa peal raha ja tunnustuse näol, on madala arengutasemega 

hinged, kes ei taha tõde tunnistada ja on endiselt rahul tasuga, mida maailm annab. 

16 Nad ärkavad nüüd oma unenägudest ja saavad aru, et nad on alasti, kuigi nad arvasid, et nad on 

pidulikult riietatud. Nad mõistavad oma vaimset viletsust ja tunnevad vaimset puudust, kuigi nad arvasid, 

et neil on ammendamatu aare. 
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17 Jüngrid, hoolitsege oma riiete eest, õppige minult, et homme saaksite õpetada oma kaasinimesi. 

Vabastage oma süda kõigist kurjadest kalduvustest ja muutke see viljakaks maaks, kus minu Sõna idaneb 

ja kannab vilja, teie kaasinimeste rõõmuks ja teie vaimu auks. Ma olen alati sinuga, aga sina ei ole alati 

minuga. Seepärast, kui te tulete minu jumaliku valguse ilmsiks tulema häälekandja kaudu, ütlen ma teile: 

"Tere tulemast, oh tarkuse järele janunevad rahvahulgad!". 

18 Kui te tulete siia, et pidada kohtumist, siis Ma esitan ennast, et täita lubadust, ja Ma õnnistan teid, 

sest te ei lasknud Mind üksi kõrbes jutlustada. 

19 Ma ei ole leidnud teid varustatud, sest paljude sajandite jooksul on inimkond minu õpetuse 

uurimise asemel pühendunud välistele riitustele ja kultuse vormidele, mis ei valgusta vaimu teed. Kuid ma 

annan teile andeks, tulen teile appi ja lasen teil saavutada teadmised, mis on veel minu Teise ajastu Sõnas 

peidus. Kui olete selle õppetunni enda omaks teinud, annan teile oma uue sõnumi, mis täidab teid rõõmuga 

selle olemuse ja tarkuse kaudu, mida see teile toob. 

20 Ma tahan, et see inimkond ei oleks enam algaja vaimsetes teadmistes, vaid et temast saaks hea 

õpilane, kes mõistab vastutust, mis tal on selles kohtumõistmise ajastul, mis on 

Isal on kohustus Isa suhtes heastada ja vaimset arengut teha. 

21 Ja teie, inimesed, peate oma armastustöödega andma tunnistust minu õpetusest, et ka teised 

kogukonnad saaksid tõusta valguse juurde, mis on vabanemine, tõde ja elu. 

22 Pikka aega olen teile selle kuulutusega rõõmu valmistanud, kuid ma leian, et väga vähesed on 

sellega varustatud. Enamik neist kaldub kõrvale ülesandest, millele nad peaksid pühendama kogu oma jõu, 

armastuse ja usu, sest just rist on see, mis tõstab neid üles ja toob nad Mulle lähemale. 

23 Kui mõned ei ole minu Sõna mõistnud, siis mitte sellepärast, et see pole selge, vaid sellepärast, et 

nad ei osanud oma mõistust harjutada, sest nad ei tundnud oma südames ligimesearmastust kuni tänaseni, 

sest nad ei lasknud minu Sõna tähendusel tungida oma südamesse, et äratada see tõeliseks armastuseks. 

24 Te kurdate mõnikord, et Minu Sõna järgijate arv kasvab ainult aeglaselt. Kuid ma ütlen teile, et te 

peate iseenda üle kaebama, sest teie ülesanne on suurendada ja paljundada seda kogukonda moodustavaid 

rahvahulki. Aga kui teie südames puudub usk, kui teie vaimsed anded ei ole arenenud, kui teie mõtetes 

puudub vaimse teadmise valgus, siis kuidas te veenate uskmatuid? Kuidas te teda oma usu ja armastusega 

liigutate, kui need voorused ei ole teie südames arenenud? 

25 See, kes ei mõista, ei saa viia mõistmiseni; see, kes ei tunne, ei ärata tunnet. Nüüd saate aru, miks 

teie huuled tardusid ja tardusid, kui teil oli vaja tunnistada minu sõna. 

26 Kes armastab, ei pea ängistama, kes usub, ei karda. Sellel, kes tunneb, on palju võimalusi oma 

siirust ja tõepärasust tõestada. 

27 Ma räägin pidevalt, et te peate end ette valmistama, uurides hoolikalt minu õpetusi, et te rakendate 

minu sõna tegudesse, sest ma tahan, et teie sammud sellel teel oleksid turvalised. Need, kes ei ole mind 

tõeliselt mõistnud või ei ole end tõeliselt vaimseks muutnud kuni ajani, mil minu sõna ei avaldu enam 

sellisel kujul ja minu vaimne maailm ei kõnele enam minu väljavalitute kaudu ning minu rahva seas ei ole 

enam sümboleid ja riitusi, on ohus langeda eksitusse, jäävad kuristiku äärele. Aga miks peaksite kartma, et 

see juhtub, kui ma olen teid nii kaua ja nii mitmel korral hoiatanud, et te saaksite vältida ohte, kukkumisi 

ja külaskäike? 

28 Teil on aeg mõelda, milliseid samme peate sellel teel astuma, et täita oma missiooni kõige 

puhtamal ja Minule meelepärasemal viisil. Sest tõesti, ma ütlen teile, need, keda need ideaalid 

inspireerivad, saavutavad tõelise nägemuse oma tulevikust ja kindlustunde kõigest, mida nad peavad elus 

saavutama. Nende jaoks ei ole kuristikke, pimedust ega ebakindlust. 

29 Ma tahan, et te kõik oleksite sellised tugevad hinged. Seepärast räägin teile pidevalt 

ettevalmistusest, vaimsest süvenemisest ja uurimisest. 

30 Ma näen teid kahetsevalt, vaikselt nutmas, minu sõnu kuulamas, ja ma õnnistan teid selle eest, et 

olete lasknud oma õpetuste jumalikul sisul tungida oma südamesse, mis tänaseni ei olnud veel armastuse, 

halastuse ja headuse suhtes ärganud. 

31 Teie vaim on saanud puhkehetke, mis on olnud hingetõmbeaeg rasketest katsumustest, mida ta 

maapealse keha kaudu peab läbi elama. 
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32 Kui paljud nende hinged, kes tulevad sellesse ilmutusse, ei ole hetkekski puhanud alates päevast, 

mil nad sellesse kehasse kehastusid, kuni nad kuulsid minu sõna esimest korda! Kui paljud olendid leiavad 

rahu ainult minu ilmumise lühikestel perioodidel! Neile ja teile kõigile ütlen, et võite jätkuvalt rõõmu 

tunda minu sõnast, kuid pidage meeles, et tuleb ka päev, mil te seda enam ei kuule; siis peate hakkama 

tõestama oma usku, oma vaimustumist ja oma kuulekust, olles kindlad, et siis näete oma (vaimset) arengut 

tasustatuna vaimude otsese dialoogiga vaimuga. 

33 Ma olen näinud, kuidas te oma kehaga võitlete, et painutada selle vastumeelsust. Te olete pidanud 

pidama suuri lahinguid oma südamega, et kehtestada kuulekus ja alistumine talle. Tema loomus peab vastu 

südametunnistuse nõudmistele. Aga kui te püsite palves, kui te jälgite, siis teete temast parima kaaslase 

vaimses täitumises. See võitlus on osa teie praegusest heastamisest. 

34 Kõik teie omadused on olnud varjatud sellest hetkest saadik, kui teid loodi. Intelligentsus, 

empaatia ja mõistus on alati olnud teie omad, et pidada lõplikku lahingut. Kui olete võitnud kurjuse ja teie 

vaim on piloot, kes juhib laeva, saate te otsida oma kaasinimest ja olla talle säravaks eeskujuks, tõeliseks 

tunnistajaks. Ilma oma hingetugevuse ja autoriteediga uhkeldamata näitate te oma tegusid, mis näitavad 

kuulekust ja kuulekust minu seadustele ning on eeskujuks, mis julgustab teie kaasinimesi teid arenguteel 

järgima. 

35 Kui te ei kuule enam minu sõna häälekandjate kaudu ja teie vaim tunneb soovi realiseerida seda, 

mida ma teile sel ajal õpetasin, siis vaadelgu iga minu jünger seda inimeste rühma, mis on talle määratud 

oma perekonnaks, et õpetada ja juhendada neid. Käituge nende suhtes halastavalt, parandage neid 

armastuse ja tarkusega, laske neil hingata rahu atmosfääri, nagu te olete täna loonud, siis minu Vaim 

kohandub, et inspireerida ja õnnistada teid kõiki. 

36 Ärge küsige neilt, kust nad tulevad, ega miks nad mind otsivad. Eelija juhatab neid, kui nende tund 

on kätte jõudnud. Juba täna valmistan ma ette neid, kes tulevad viimasel tunnil, ja ma kutsun 

õnnistatudeks neid, kes usuvad sellesse Sõnasse, mille ma olen teile andnud inimlikul teel. 

37 Ma õpetan teid, et te oleksite maa vürtsiks, et te rõõmustaksite inimeste elu hea uudisega, et 

Meister on ennast sel kannatuste ajal teatavaks teinud ja on jätnud oma Sõna päranduseks kõigile, et nad 

sellest toituksid ja elaksid igavesti. 

38 Ma ei pane teile ülesandeks selle inimkonna täielikku ümberkujundamist, kuid viige minu Sõna 

südamesse innukalt ja see teeb imet. Kui suurt lohutust saab teie ligimene oma katsumuse päevadel, kui te 

õpetate neid minu õpetust tõlgendama, ja kuidas te igatsete neid tunde, mida te minu lähedal veetsite, 

jootes seda jumalikku olemust, tundes end nagu lapsed, kes saavad kogu õrnust ja armastust oma Isalt. 

39 Inimkond on tänapäeval viljakas tööpõld. Põllud on väga suured ja tööjõudu napib. Kuidas te 

pakute mulle selle põlvkonna vaimset arengut, kes elab täna selles maailmas, kui te ei tööta usinalt? Teie 

käsutuses on vaid piiratud aeg ja ettevalmistusi on nii palju. Kellaaeg on soodne! Ehitage uuesti üles 

templid, mis on inimeste südames kokku varisenud. Aidake taastada kodusid, jutlustage oma teel 

spirituaalsust. Andke tunnistust oma töödega. 

40 Jälgige, et voorus muudaks teie vennad ja õed, et lapsed oleksid armas side isa ja ema vahel ja 

noorukid kindel alus uutele põlvedele; et mees ja naine oleksid Jumala ja Tema loodu näo järgi ja et kõik 

koos teid abistavate kaitseinglitega saavutaksid täiusliku harmoonia teie Isaga. 

41 Teie palved jõuavad minuni, valgus, mida olen teie vaimule valanud, valgustab teie olemust. Kõik 

teie tööd on olemas ja te saate hinnata oma teeneid. Need kannatused, mida te praegu läbi elate, mööduvad 

ja universumis hakkab paistma rahu. 

42 Palvetage üksteisega sõdivate rahvaste eest. Jagage oma leiba ja riideid nendega, kes on õnnetuses. 

Avage oma viljahoidlad ja toita neid tõelise armastusega. Sel ahastuse tunnil näidake oma vendlust 

maailmaga. Praktiseerige aktiivset heategevust haigete suhtes, valmistage ette hingi, kes peavad lahkuma 

tulevikku, tugevdage kannatanute usku ja tooge rahu kõigile. Paluge, ja ma teen imet inimkonna seas, keda 

ma olen aidanud kõigis aegades. Sest 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 inimeste jaoks. Mõistke, et minu vaim ei ela mingis kindlas kohas. Kuna see on lõpmatu ja kõikjal 

olev, siis on see kõikjal, igal pool, vaimsel, materiaalsel ja kõigel loodul. 

43 Kus on siis see troon, mille sa minu alla paned? 
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44 Ärge võtke Minu sõnu kui etteheidet teie kehva arusaamise ja tõe äratundmise pärast, sest Ma ei 

ilmu teie juurde, et teid teie ebaküpsuses alandada, vaid et teid valguse poole tõsta. 

45 Kas te arvate, et ma ei tunnista arengut ja muutust, mille teie teadmised ja veendumused on läbi 

teinud pärast seda, kui te seda sõna kuulsite? Tõesti, ma ütlen teile, ma olen teadlik sammudest, mida te 

astute vaimsel teel. 

46 Kui te tulite minu ilmutusele, ei uskunud te minu kohalolekut inimese kaudu, sest teid oli juhitud 

uskuma, et mind võib leida ainult kujutistes, sümbolites ja esemetes, mida teie kirikud on pühitsetud. 

Pärast seda, kui saite vaatamata oma usupuudusele aru, et minu õpetustel on tähendus, mis valgustab ja 

annab rahu teie südametesse, siis saite aru, et jumalikku valgust ilmutab end nende olendite kaudu, kes on 

määratud minu sõnumit edastama. 

47 Teie südames sündis uus usk, uus valgus, mis andis teile arusaama, et inimene saab Jumalaga otse 

suhelda. Kuid see polnud veel kõik; te pidite veel jõudma arusaamisele, et inimintellekt ei ole vajalik 

selleks, et Isa saaks teiega rääkida. Ja siis teadsite, et see jumalik ilmutus häälekandja kaudu on ajutine, 

sest hiljem saabub vaimude vahelise dialoogi aeg, kui inimesed on oma jumalateenistusest, uskumustest ja 

jumalateenistustest eemaldanud viimasedki jäljed materialismist, fanatismist ja teadmatusest ning kõik on 

neis spirituaalseks muutunud. 

48 Mõned teist on juba aru saanud, teised elavad juba selle järgi, kuid teil on veel palju puudu, et 

jõuda eesmärgini, kust te saaksite mind mõista minu tões, minu reaalsuses, mitte enam oma inimliku 

kujutlusvõime loodud fantaasiate kaudu. 

49 Enam ei kujuta mind ette troonil nagu need maa peal. Vabastage end sellest inimkujust, mida te 

mulle alati omistate. Ärge püüdke kujutleda taevast, sest teie mõistus ei suuda seda kunagi kogu oma 

täiuslikkuses mõista. Kui te vabanete kõigist materiaalsetest asjadest, tunnete, nagu murduksid teid 

siduvad ahelad, nagu variseks teie silme ees kõrge müür, nagu lahustuks tihe udu ja laseks teil näha 

lõpmatut horisonti ja tundmatut, sügavat ja heledat taevalaotust, mis on samal ajal kättesaadav 

heatahtlikule hingele. 

50 Mõned ütlevad: Jumal on taevas, teised ütlevad: Jumal elab tulevases elus. Kuid nad ei tea, mida 

nad ütlevad, ega mõista, mida nad usuvad. 

51 Ma tõesti elan taevas, kuid mitte selles konkreetses kohas, mida te olete ette kujutanud. Ma elan 

valguse, jõu, armastuse, teadmiste, õigluse, õndsuse, täiuslikkuse ja harmoonia taevas. 

52 Jah, ma olen sealpool, aga väljaspool inimlikku pattu, väljaspool materiaalset orjustust, väljaspool 

uhkust, teadmatust ja piiratust. Seepärast ütlen teile, et ma tulen teie juurde, sest ma tulen teie piiratusse, 

sest ma räägin teile nii, et teie meeled tajuvad mind ja teie mõistus mõistab mind, ja mitte sellepärast, et 

ma tulen teistest maailmadest või elupaikadest: Minu Vaim elab kogu loodu sees. 

53 Te olete palju vaeva näinud ja palju aega kulutanud, et muuta oma uskumusi ja arusaamu, ja te 

peate veel rohkem vaeva nägema, et saavutada vaimne eesmärk, milleks ma teid olen määranud, milleks 

on teie Isa tundmine, Tema armastamine ja Tema vaimuga kummardamine. Siis hakkate tundma tõelist 

vaimu "taevast", seda ülendamise, harmoonia, rahu ja heaolu seisundit, mis on tõeline paradiis, kuhu te 

kõik peate jõudma. 

54 Lööge sõpruse märgiks kätt, kuid tehke seda siiralt. Kuidas te saate olla vennad ja õed, kui te ei 

suuda veel olla sõbrad? 

55 Kui te soovite, et Isa elaks teie keskel, peate õppima elama nagu vennad ja õed. Kui teil õnnestub 

astuda see samm vendluse teel, siis on teie võidu tasu vaimude dialoog vaimuga. Sest kui te armastate 

üksteist ja olete ühinenud tahtes ja mõtetes, annan ma teile, et te saaksite inspiratsiooni kaudu astuda 

osadusse oma vendade ja õdedega, kes elavad väljaspool teie maailma. 

56 Minu töö on täis valgust, Minu tõde on selge, mistõttu keegi ei saa käia pimeduses, väites, et Mina 

olen seal. 

57 Kui ma sel ajal teie seas elasin, tulid inimesed, kes mind palusid, sageli öösel, kui kõik magasid, 

salaja, sest nad kartsid, et nad avastatakse. Nad otsisid mind üles, sest nad tundsid kahetsust, et nad olid 

minu vastu karjunud ja nördinud, kui ma rahvahulgale rääkisin. Nende kahetsus oli veelgi tugevam, kui 

nad mõistsid, et Minu Sõna oli jätnud nende südamesse rahu ja valguse kingituse ning Ma olin nende 

kehadesse valanud oma tervendavat palsamit. 
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58 Masendunult ilmusid nad minu ette ja ütlesid: "Meister, andestage meile, me oleme avastanud, et 

teie sõnades on tõde." Ma vastasin neile: "Kui te olete avastanud, et ma räägin ainult tõtt, miks te siis 

varjute? Kas te ei lähe õue, et võtta vastu päikesekiiri, kui see ilmub? Millal sa oled neid häbenenud?" 

59 Tõesti, ma ütlen teile, kes armastab tõde, ei varja seda kunagi, ei eita seda ega häbene seda. 

60 Ma ütlen teile seda, sest paljud tulevad salaja mind kuulama, eitades, kuhu nad lähevad, ja varjates 

seda, mida nad on kuulnud, ning mõnikord eitades, et nad on minuga koos olnud. Mida peaksite 

häbenema? 

61 Te peate õppima rääkima minu õpetusest nii, et te ei annaksite kunagi põhjust naeruvääristamiseks. 

Samuti peate kasvatama siirust, et kui te annate minust tunnistust, siis te teete seda sõnadega, mis 

väljendavad teie südant. See on seeme, mis alati idaneb, sest sellel on tõe veenev jõud, mis puudutab 

südant ja jõuab vaimuni. 

62 Kui ma ankurdan oma jumalikku sõnumit sinusse, peab see saama vennalikuks sõnumiks. Kuid 

selleks, et see avaldaks muljet ja liigutaks selle inimkonna materialistlikku südant, peab sellel olema tõe 

tempel, mille olen teile ilmutanud. Kui te midagi varjate, kui te midagi varjate, siis te ei ole andnud tõelist 

tunnistust sellest, mis minu ilmutus on olnud kolmandal ajastul, nii et te ei leia usku. 

63 Ma olen teile tõestanud, et tumedat sidet saab eemaldada asjatundmatu või pimestatud inimese 

silmist, ilma et see kahjustaks, solvaks või teeks talle haiget. Ma 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. 

64 Jüngrid, pidage seda õppetundi meeles ja ärge unustage, et kui te tahate end õigesti oma naabrite 

vendadeks nimetada, siis peab teil olema palju headust ja voorust, mida neile näidata. Ma luban teile, et 

ma teen oma kohalolu teie vaimus ülevoolavalt tuntavaks, kui vendluse valgus paistab maa peal. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 173 
1 Te ei ole enam väikesed lapsed vaimsel teel, te olete arenenud hinged. Kas te teate, mida tähendab 

"spiritist"? Ütlen teile ühe lühikese lausega: Spiritualist tähendab "Püha Vaimu jünger". 

2 Te kõik saate suureks, kui saavutate tõelise alandlikkuse, kui harjutate tõelist armastust. Niikaua 

kui teie südames valitseb kurjus, ei saa te seda suurt tasu, mida ma olen teile lubanud. Seepärast õpetan, 

parandan ja puhastan teid Elujõe puhtas vees, et te saaksite vääriliseks tulla Minu juurde. 

3 Ma parandan armastavalt teie vead, ma tõstan teid üles, kui te kukute, ja lohutan teid teie 

kannatustes. Ma ei lase teil hukkuda ega hülga teid kunagi. Ma viin teid kättpidi mööda täiuslikkuse teed, 

kuni te jõuate minu kuningriiki. Kui te ei ole vaadanud - mina olen vaadanud. Minu halastus ja arm on 

teiega, et te pöörduksite armastusega teiste maa rahvaste poole. Ma olen õpetanud teid pakkuma Minu 

Jumalikkusele meelepäraseid jumalateenistusi. Ma olen ennast sõnadega teatavaks teinud teie intellekti, 

intuitsiooni ja ilmutuse kaudu. Ma olen teiega rääkinud ka oma vaimse maailma kaudu. Kõigis teie 

katsumustes, valudes ja ebaõnnestumistes olen Ma näidanud end Isana. 

4 Kõigist maailmadest, kõigist taevadest olen saanud austust. Aga kui ma oma pilgu sellele 

planeedile suunasin, siis olen otsinud läbi kõik sektid ja religioossed kogukonnad, kuid olen saanud ainult 

valu ja väliseid kultusi, mis ei ole enam sobivad praegusele ajale. Kuid Ma valan oma armu ja armastust 

kõigile ja võtan vastu hea seemne. 

Ma olen pööranud oma pilgu (ka) oma spiritistlike inimeste poole ja leidnud, et ka teie jumalateenistus on 

ebatäiuslik. 

5 Ma olen ennast teile inimintellekti kaudu teatavaks teinud, et näidata teile (õiget) teed, ja olen teile 

öelnud: Vaimustage end, loobuge kõigest ebavajalikust. Ma tahan teid vabastada ebajumalateenistusest, 

fanatismist ja materialismist, kõrvaldades Minu õpetuste kaudu traditsioonid ja riitused. Sest te olete 

lisanud minu õpetustele midagi oma endistest tavadest, te olete toonud neisse traditsioone ja riitusi, mis on 

juurdunud teie südames ja on teie esivanemate pärand. 

6 Teie olete Iisraeli rahvas, kellele Ma räägin inimliku mõistmisorgani kaudu, et pärast 1950. aastat 

saaksite suhelda Minuga vaimust vaimule ja õpetada maailmale tõelist jumalateenistust. 

7 Valmistage oma lapsi ette, sest nemad on homsed põlvkonnad, kes hakkavad külvama minu tõde, 

segamata seda fanatismi või ebajumalateenistusega. 

8 Kui suur ja ilus on minu õpetus ja kui kaugel see on kõigest üleliigsest! Mõelge seda, et te ei 

langeks fanatismi. Tuleb aeg, mil te suudate seda täielikult mõista ja jõuda oma mõtetega kaugemale. Kui 

ilus on see, kui te olete selle vaimsuse saavutanud! 

9 Siis mõistate, et teie mahajäämus oli suur, kuigi teie alluvuses oli suurim Meister. Siis mõistate ka 

paljude katsumuste, puhastuste ja külaskäikude põhjust. 

10 Ärge kartke maailma, valgustage selle teed oma vaimu valgusega, dematerialiseerige see ja 

vabastage see oma patust. 

11 Ma ei jaga teid klassidesse; need erinevused kaovad, kui olete minuga koos. Ma ei alanda seda, kes 

on hästi riietatud, sest ta ei kavatse oma riietusega teisi alandada. Ma vääristan vaest ja asetan ta selle 

kõrvale, keda ta on alati pidanud kõrgemaks, ning sellest vaimsest ühendusest tulen tõeline vendlus, andes 

teile kõigile sama sõna. Sest nii nagu teadlases võib olla väheküpsem hing, nii võib ka lihtsas inimeses olla 

suur hing. Kuid seda tunnustan ainult mina. Seepärast kutsun ma kõiki rassi ja hõimusid kuulama sama 

sõna, et te kõik saaksite Püha Vaimu jüngriteks. 

12 Aasta 1950 saabub, kuid minu vaimne maailm ei lahku sinust. Sellel ei ole enam juurdepääsu teie 

mõtetele, kuid see kaitseb ja inspireerib teid jätkuvalt. Ma räägin nende suu kaudu, kes on varustatud. Ma 

sillutan teile teed, et te saaksite minna ja tuua inimestele rõõmusõnumit. Kuna te olete võtnud ühendust 

oma Isaga ja oma vaimsete vendade ja õdedega, siis kuidas te ei saa ületada maid ja meresid, et võtta 

ühendust oma vendadega teistest rassidest ja teistest keeltest? Ma annan teile selleks autoriteedi ja 

universaalse keele, milleks on armastus. 

13 Ma tahan, et te oleksite selge peegel, eeskuju, mida tasub näidata. Ma ei taha, et te oleksite veel 

üks sekt maa peal. Ma tahan, et sa oleksid turvaline sadam laevahukkunule, täht kõrbes eksinud inimesele, 

puu surmamattunud ja kurnatud rändajale. 
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14 Ma õnnistan teid, armsad inimesed, et aidata teil oma ülesannet täita. Ma näen soovi, millega te 

kogunete ja ootate minu sõna. Te ei taha ühtegi minu õpetust vahele jätta, sest neis leiate toitu, mis 

tugevdab vaimu ja elavdab keha, ning te olete veendunud, et ei ole olemas võrreldavat pärandit, mis 

annaks teile teadmisi, mida see Töö sisaldab. 

15 Selles sõnas leidsite te ülestõusmise ja elu ning pöördusite tema poole nagu laevahukkunu, kui ta 

avastab päästepaadi. 

16 Inimelu on nagu torm ja te tahate end päästa hukkumisest sõdade, vallandunud kirgede ja 

õnnetuste tõttu. 

17 Te tahate elada rahus, te igatsete õiglase maailma järele, te unistate inimeste vendlusest, ja 

seetõttu, kui te kuulete minu sõna, avastate selles jumalikku lubadust selle maailma kohta, mida te 

igatsete. Te olete kogunenud selle ilmutuse ümber, et tunda end turvaliselt ja varustatud ning lootuses 

jõuda minuni, puhastatud oma heade tegude kaudu. 

18 Ma õnnistan seda põlvkonda, kes oskas mind kuulata ja uskuda minu kuulutusse, nii nagu ma 

õnnistan ka tulevasi põlvkondi, kes pakuvad oma jumalateenistust ja teenimist tõelise vaimsusega. 

19 Minu õpetust kuulab inimkond taas, kuid mitte sellepärast, et minu seadus on inimestele tagasi 

tulnud, sest see oli alati nende südametunnistusse kirjutatud. See on inimesed, kes pöörduvad tagasi 

seaduse teele. See maailm saab olema minu tähendamissõna kadunud poja kuju. Nagu tema, leiab ta Isa, 

kes ootab teda oma mõisas, et teda armastusega omaks võtta ja oma laua äärde istuma panna, et süüa. 

20 Selle inimkonna minu juurde tagasipöördumise tund ei ole veel saabunud, ega ole talle jäänud osa 

tema pärandist, mida ta raiskab pidude ja naudingute peale, kuni ta on alasti, näljas ja haige, ja siis tõstab 

oma pilgu oma Isa poole. 

21 Kuristikust kuristikuni vajus inimene vaimselt minu eitamise ja unustamise tasemele, äärmuseni, 

kus ta eitas iseennast, eitades oma olemuse tuuma, oma vaimu. 

22 Ainult minu halastus suudab säästa inimesi sellest valust, et nad peavad minuni 

tagasipöördumiseks uuesti seda teed läbima. Ainult mina üksi olen võimeline oma armastuses andma oma 

lastele vahendeid, et nad leiaksid päästmise tee. 

23 Kas teie süda ei ole täis rõõmu, kui te näete Isa maja oma silmade ees? Kas teid ei raputa moraalne 

ja vaimne tragöödia, milles maailma rahvad elavad? 

24 Oh, kui te vaid juba oleksite mõistnud, millist missiooni peate praegu täitma! Kuidas te siis 

hooliksite oma kaasinimestest ja kuidas te siis unustaksite omaenda mured! Kuid ma näen, et teil ei ole 

ikka veel aimu, millised on igaühe anded. Kuidas te ühinete, et teha inimkonnale teatavaks, et pääste on 

lähedal? 

25 On tõsi, et ühe ülesanne ei ole teise ülesanne, kuid te peate ühinema, et kõik moodustaksid 

harmooniliselt ühe "keha "* ja ühe tahte, ja nii, üheskoos minu armastuse seaduse täitmisel, võitlete te 

parema maailma eest. Kuidas on teil õigus unistada rahu, harmoonia ja vendluse maailmast, kui te ei 

kasuta selle saavutamiseks vajalikke vahendeid? 
* Siin tähistab keha sümboolselt kogukonda. 

26 Te ei ole lahingus üksi ega pimedana kõndimas, samuti ei puudu teil relvad enda kaitsmiseks. Olen 

pannud teie vaimu mõistma vaimse elu ilu, olen avanud teie vaimse pilgu tulevikku, olen paljastanud teile 

andeid ja võimeid, mida te oma olemuse sügavustes kannate. 

27 Selle mõttekujutluse kasutamatusest, võimetusest, kohmakusest ja vaesusest, mis teil endil oli 

tekkinud, olen ma teie meelest eemaldanud, et te mõistaksite, et te kõik võite olla kasulikud ja et te kõik 

peate arenema, kuni jõuate koju, kus teie Isa teid ootab. 

28 Mõned ütlevad mulle: "Issand, miks Sa ei luba meil kõigil Sind näha, nagu meie vennad ja õed, 

kes tunnistavad, et nad näevad Sind?". 

29 Oh te nõrgad südamed, kes te peate nägema, et uskuda! Mis kasu on teile sellest, et te näete Jeesust 

nägemuses inimese kujul, kui teie vaim suudab armastuse, usu ja tunnete kaudu tajuda mind minu 

jumalikus olemuses piiramatult ja täiuslikult? Te teete kurja, kui te kadestate neid, kellel on piiritletud 

vaimse nägemise ande arvudes või sümbolites, sest see, mida nad näevad, ei ole täpselt Jumalik, vaid 

allegooria või sümbol, mis räägib neile vaimsest. 

30 Olge rahul oma andidega ja uurige saadud tunnistusi, otsides alati tähendust, valgust, õpetust, tõde. 
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31 Kandke oma risti kannatlikult ja allaandvalt lõpuni, siis on see minu seadus, mis võtab selle teilt 

ära, kui jõuate selle kodu väravatesse, mida ma teile olen lubanud, kus te saate nautida tõelist rahu. Praegu 

olete te ikka veel rändurid, olete sõdurid ja võitlejad, kes püüdlevad kõrge eesmärgi poole, kes kavatsevad 

vallutada paremat isamaad. 

32 Sa ei ole oma võitluses üksi; inimene ei ole kunagi olnud, sest ma olen alati näidanud talle parimat 

teed, saatnud teda ja sisendanud talle julgust. 

33 Kui keegi küsiks Minult, kuidas inimesed juhindusid enne Moosese Seaduse teadvustamist, mille 

nad said Issandalt, siis vastaksin talle, et enne Moosest saatsin Ma kõik vaimud välja, kelle 

südametunnistusse oli kirjutatud Seadus, et kõik nende elutegevused oleksid Minu Jumalusele 

meelepärased. Seejärel saatsin ma maailma suure valguse vaimud, patriarhid ja prohvetid, et nad oma 

tegude kaudu õpetaksid kõigile oma kaasinimestele Minu Seaduse täitmist. 

34 Need mehed austasid mind oma eluga; nad ei olnud ebajumala kummardajad, sest nad tundsid juba 

vaimulikkust, neil oli teiste vastu armastuse ja halastuse tunne, nad olid valmis võõrast oma maale ja koju 

vastu võtma. Nad olid külalislahked võõraste ja väsinud reisijate suhtes. Kõigil neil oli hea sõna ja tark 

nõuanne. 

35 Kuid mitte kõik inimesed ei ole lasknud end juhtida oma südametunnistuse sisemisest häälest. See 

eeldab vaimulikuks muutumist, kuid liha meeled ei suuda seda teha. Seepärast pidi teie Isa tegema ennast 

inimeste seas teatavaks erinevates vormides, et selgitada neile seadust ja ilmutada jumalikku. 

36 Teie, inimesed, kes te kuulete Minu õpetusi kolmandal ajastul ja kes te ikka veel säilitate midagi 

sellest seemnest, mille Ma teile minevikus usaldasin, mõistate, et peate puhastama oma südamed isekusest 

ja materialismist, et te elaksite ära selle õnneliku hetke, mil te taas kord oma elu oma südametunnistuse 

juhiste järgi suunate, nagu need esimesed valgustunud, nagu Aabraham, kellest põlvnesid inimesed, kes on 

olnud kõigi Minu ilmutuste usaldusisikud läbi aegade. 

37 Ma tahan, et kui saabub aeg, mil minu ilmutus lõpeb sellisel kujul, nagu see on teil täna, siis olete 

varustatud nii, et iga vaim neist, kes moodustavad siinse kogukonna, oleks minu jaoks nagu tempel, iga 

süda pühamu, iga kodu altar, isa maja, külalislahke ja täis aktiivset heategevust. Kui sügav on siis teie 

rahu, kui tugev on siis teie süda, et väljuda võidukalt kõigist katsumustest. 

38 Leiba ei õnnistata mitte ainult minu poolt, vaid ka teie kaudu, sest siis olete õppinud seda 

valmistama armastusega, usuga, rahu õhkkonnas. 

39 Vaimne arm, millega ma olen teid varustanud, on spirituaalsuse seemneks. Kes seda seemet oma 

südames armastusega kasvatab, ei saa katku või vallandunud elementide ohvriks ega materiaalsed 

raskused teda rõhuma. 

40 Te ei tohiks oodata, et need päevad tulevad teile iseenesest. Ei, inimesed, te peate aitama neil tulla 

läbi spirituaalsuse, et te saaksite kogeda nende imet ja hinnata, milleks vaim on võimeline, kui ta suudab 

tõusta üle materiaalsest ja ebapuhta elu mudast, tolmust ja mustusest. 

41 Ärge unustage, oo jüngrid, et spiritualiseerimine ei saa lubada mingit fanatismi, 

ebajumalateenistust või eelarvamusi, sest siis ei oleks see enam spiritualiseerimine. 

42 See, kes kannab puhtust oma südames ja püüab mind oma elutööga austada, ei vaja mõistlikke 

kultusevorme, et tunda, et ta on täitnud oma Isa ja Issanda käske. See aga, kes tunneb oma südames teda 

mõistva südametunnistuse rahutust, ihkab innukalt riitusi ja nähtavaid kultuse vorme, sest ta usub 

ekslikult, et nende kaudu on tal võimalik end oma Isaga lepitada. 

43 Olge lihtsad nagu lilled ja puhtad nagu linnud. Olge läbipaistev nagu õhk ja selge nagu puhas vesi, 

siis olete saavutanud selle puhtuse ja kõrgtaseme, mis laseb teil tunda elu tõde. 

44 Igaüks, kes väidab, et minu õpetus on ohtlik inimkonna materiaalsele arengule, teeb tõsise vea. 

Mina, kõigi Meistrite Meister, näitan inimkonnale teed ülespoole ja tõelise arengu poole. Minu Sõna ei 

räägi mitte ainult vaimuga, vaid ka mõistusega, mõistusega ja isegi meeltega. Minu õpetus mitte ainult ei 

inspireeri ja juhenda teid vaimses elus, vaid toob valgust igale teadusele ja kõigile teedele. Sest minu 

õpetus ei piirdu sellega, et suunata kõik hinged teele koju, mis on väljaspool seda eksistentsi, vaid see 

jõuab ka inimese südamesse ja innustab teda elama meeldivat, inimlikku ja kasulikku elu sellel planeedil. 

45 Kui ma ütlesin teile teisel ajastul, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast, siis ma ütlen teile 

täna, et ka teie kuningriik ei ole siit, sest see maailm, nagu te juba teate, on ainult üleminekuks inimesele. 
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46 Ma õpetan teile tõelist elu, mis ei ole kunagi põhinenud materialismil. Seepärast tõusevad maa 

võimsad taas kord minu õpetuse vastu. Ma tulen teie juurde oma igavese õpetusega, oma igavesti kehtiva 

õpetusega, mis koosneb armastusest, tarkusest ja õiglusest. Kuid seda ei mõisteta kohe, inimkond mõistab 

mind uuesti hukka, lööb mind uuesti risti. Kuid ma tean, et minu õpetus peab läbima kõik selle, et mind 

tunnustataks ja armastataks. Ma tean, et minu kõige ägedamad tagakiusajad on edaspidi minu kõige 

ustavamad ja loobuvamad külvajad, sest ma annan neile väga suuri tõendeid oma tõe kohta. 

47 See teise ajastu Nikodeemos, vürst preestrite seas, kes otsis Jeesust üles, et rääkida temaga 

tarkadest ja sügavatest õpetustest, ilmub taas sel ajal, et uurida hoolikalt minu Tööd ja pöörduda tema 

poole. 

48 See Saulus, keda kutsutakse Pauluseks, kellest pärast minu raevukat tagakiusamist sai üks minu 

suurimaid apostleid, ilmub taas minu teele, ja kõikjal ilmuvad minu uued jüngrid, mõned innukalt, teised 

ennast eitavalt. Praegune tund on väga tähtis, aeg, millest ma teile räägin, läheneb üha enam. 

49 See ideede sõda, need kokkupõrked, mille tunnistajaks te praegu olete, ja sündmused, mis 

toimuvad iga päev - kas need ei räägi teile millestki, mis on tulemas, kas need ei pane teid tundma, et üks 

aeg on lõppemas ja uus ajastu hakkab oma valgust levitama? 

50 Ma tahan ainult, et te, minu Sõna tunnistajad, jääksite püsima ka katsumuste hetkedel, mis peavad 

eelnema minu seaduse jõustamisele. Sest minu uus ilmutus teie seas saab olema nagu orkaan, mille 

vägivalla all maad ja mered, kus see inimkond elab ja segab, raputatakse ja piitsutatakse, nii et nad võivad 

välja paisata kõik, mida nad endas varjavad ebapuhtusest. 

51 Kui need katsumused tulevad, siis ärge kartke, sest kui need on käes, siis mõistate, et on alanud 

valitsemisaja lõpu algus ja uue, õnnelikuma aja algus on lähedal. 

52 Kurjus, ebaõiglus, ülbus, orjameelsus, teadmatus ja maapealne võim langevad, et teha ruumi 

armastuse, valguse ja rahu valitsemisele inimeste seas. Te ei tohi kõhklema jääda ega lasta oma lampi 

kustuda, isegi kui te tunnete, et katsumus on väga raske ja karikas, mida peate jooma, on väga kibe. 

Vastupidi, te peate siis süüdata lootuse leeki ja seda õhutada, nagu sõdur teeb seda lahingus, kui ta tunneb, 

et ta on peagi vaenlast võitmas ja võit on lähedal. 

53 Kui näete end ümbritsetuna vaenulikest rahvahulkadest, kelle keeled loopivad teie vastu mürki, 

ärge kahelge Minu lubadustes, sest neil hetkedel lasen Ma teil tunda Minu rahustavat kohalolekut ja 

kuulda Minu armastavat häält, mis ütleb teile uuesti: "Ma olen teiega." 

54 Siis kogete sageli, kuidas nende hordide seas ilmub süda, mis teid mõistab ja mis on teile nagu 

kilp. Kuid te saavutate seda ainult siis, kui te usaldate mind ja usute mind. 

55 Tuletage meelde Taanieli, seda prohvetit, kes nii kaitses oma rõhutud rahvast Babüloonias orjuses. 

56 Lase lahing tulla. Te peate oma armastusega uuesti kastma seemet, mille Igavene külvas inimese 

vaimule. Lase umbrohi maha raiuda minu õigluse sirbi löögiga ja põllud ümber pöörata, et need oleksid 

harimiseks sobivad. 

57 On vaja anda veel mõned hetked inimestele, kes jahtivad maailma hüvesid, et nende pettumus 

oleks siis täielik, et nad saaksid lõpuks veenduda, et kuld, võim, tiitlid ja liha rõõmud ei anna neile kunagi 

rahu ja heaolu nende vaimule. 

58 Kogu inimkonna jaoks on lähenemas eneseanalüüsi tund südametunnistuse valguses. Siis küsivad 

õpetlased, teoloogid, teadlased, valitsejad, rikkad ja kohtunikud endalt, mis oli see vaimne, moraalne või 

materiaalne vili, mida nad korjasid ja mida nad saavad inimestele süüa anda. Pärast seda aega pöörduvad 

paljud minu juurde tagasi, sest nad mõistavad, et hoolimata prestiižist, mida nad maa peal nautisid, puudus 

neil midagi, mis täidaks tühimikku, millesse nende hing oli langenud, mis saab end toita ainult vaimse elu 

viljadest. 

59 Ma olen loonud neile hingedele oaasi keset kõrbe, sest ma tean, et nende maapealse elu jooksul on 

nad koputanud ühest uksest teise ja käinud ühte teed teise järel - mõned otsivad tõde, teised võimu, 

kolmandad õnne. Aga selle tee lõpus, mille nad on läbinud maa peal, kui nad on valmis kõike tagasi 

lükkama, lasen ma neil puhata oma rinnal, lohutan neid ja näitan neile tõelist teed, et nad leiaksid selle 

kaudu põllud, kuhu nad saavad külvata oma kogemuse viljakad seemned. 

60 See oaas on vaimne, kuhu tulevad kõikvõimalikke kõrbeteid mööda kõikvõimalikke inimesi - 

mõned väsinud, teised täis haavu, hallid ja paljud tühjade rändkottidega, häbenedes oma viljatu võitluse 

pärast, mida nad olid pidanud. Seal kuulevad nad minu häält, tunnevad selle kohe ära ja hüüavad: "See on 
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Issand!" Selle lausega väljendavad nad seda alandlikkust, millega nad mind lõpuks leiavad. Sest nad kõik 

peavad minuni jõudma oma teenete kaudu. 

61 See lõpmatu õndsuse, lepituse ja alandlikkuse tund toob ka jumalikku andestust eksinud lastele, 

kes lõpuks naasevad Isa koja juurde, igatsedes selle järele, kes andis neile elu ja pärandi. 

62 Te olete selle novembrikuu päeva kõrvale pannud, et mälestada olendeid, kes on läinud 

ülestõusmisse. Alates esimesest hommikust tõusevad paljud hinged palvetama nende eest, keda nad 

nimetavad oma "surnuteks". Ma ütlen teile, et on väga hea, et te mäletate neid ja mõtlete neile tänu, 

armastust ja imetlust. Kuid ei ole hea, kui te nutate nende pärast, nagu oleksid nad teie kaotatud vara, ega 

ka see, kui te peate neid surnuks. Sest kui te saaksite vaadata neid hetkedel, mil teie silmad valavad nende 

pärast pisaraid ja teie rind ohkab lahkunute pärast, siis oleksite hämmastunud valguse üle, mis neid 

valgustab, ja elu üle, mis neid läbib. Siis te hüüate: "Tõesti, nemad on need, kes elavad, ja meie oleme 

surnud!" 

63 Tõesti, te elate valesti, kui valate pisaraid elutu keha ees ja unustate, et selle hing on täis 

pulseerivat ja vibreerivat elu. 

64 Kui selle asemel, et pühendada traditsiooniliselt üks päev neile, kes on läinud üle vaimsesse ellu, 

oleksite nendega alati ühendatud palvete kaudu, siis tunneksite nende nähtamatut, kuid reaalset 

kohalolekut teie elus ja nende kasulikku mõju kogu oma elu jooksul - teie võitlustes, katsumustes ja ka 

meeldivatel tundidel. 

Ja need olendid saaksid omakorda võimaluse teha koostööd teie õilsates töödes ja ettevõtmistes, mille 

kaudu nad saavutaksid rohkem valgust. 

65 Ma ütlesin kord: "Las surnud matavad oma surnuid", ja kui te uurite hoolikalt ja armastusega neid 

minu sõnu, siis mõistate, kui palju põhjust mul oli seda öelda. 

66 Teil kõigil on oma südames ja silmade ees teie lahkunud kallima viimane kujutis, tema füüsiline 

välimus. Kes suri kehas lapsena, seda mäletate te lapsena; kes lahkus kehas vanana, seda mäletate te 

vanana, nii nagu te mäletate alati selles seisundis seda, kes lahkus kehast, mis oli väljavõetud valu tõttu, 

või kes suri keset piinarikkaid piinu. Kuid teil on vaja mõtiskleda selle üle, mis on keha ja mis on hing, et 

te mõistaksite, et seal, kus inimene sureb, sünnib hing uude ellu, kus ta ei näe enam maailma valgust, vaid 

jumalikku valgust, mis valgustab hinge igavest elu. 

67 Ütlesin teile kunagi, et inimene on ebajumalateenistus, sest ta on sõltuvuses materiaalsetest 

asjadest, ja oma surnute kummardamises annab ta silmatorkava näite oma ebajumalateenistusest. Kuid 

minu õpetus on nagu lõpmatu ilu koidik tõusnud teie ellu ja hajutanud pika teadmatuse öö varjud, milles 

inimesed on elanud eksimuses. Ja see valgus, mis tõuseb lõpmatusse, saadab jumaliku tähena oma kõige 

kaunimad valguskiired teie vaimule, valmistades teid ette, et te saaksite kindla sammuga nautida seda elu, 

millesse te kõik olete võimelised sisenema oma kõrgema evolutsiooni kaudu. 

68 Te ei hakka enam kibedalt nutma nende pärast, kes on lahkunud ja kellel on nüüd parem elu, ega 

nutma hiljem vaimuna nende pärast, kes on jäänud maha, või selle pärast, et olete jätnud maha keha, mis 

teenis teid kogu elu kestana. 

69 On olendeid, kes kannatavad ja kardavad, kui nad kogevad oma armastatud keha lagunemist. Kuid 

te kuulute nende hulka, kes saadavad oma Loojale tänulaulu, kui nad näevad, et selle inimkeha poolt 

võetud ülesanne on lõppenud. 

70 Täna annan ma teile andeks ja andestan kõik teie vead ning näitan teile samal ajal lehekülje 

Jumalikust Eluraamatust, kus te saate valgustada oma vaimu ja mõistust, et te saaksite teha teoseid, mis on 

Tema väärilised, kes neid teile õpetas. 

71 Te võtate sel ajal suure vastutuse inimkonna ees ja mida rohkem õpetusi te Minult saate, seda 

suurem on see vastutus, sest teie olete need inimesed, kes peavad rääkima inimestele spirituaalsusest. Ma 

jätan teie keskele kindlalt juurdunud täiusliku viisi Minuga suhtlemiseks - ilma riituste või 

ebajumalateenistuslike vormideta, lihtsalt vaimult vaimule. 

72 See õnnistatud seeme, mis on juba teie südames, on leib, mida jagada oma vendade ja õdedega, ja 

see on ka vaimne pärand, mida pärandada oma lastele. 

73 Kui ma ütlesin teile: "Armastage üksteist", siis ei tahtnud ma öelda, et see peaks toimuma ainult 

inimeste vahel, vaid ka ühest maailmast teise. Aga nüüd ütlen teile, et kui te mõtlete neile, kellest te ütlete, 
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et nad on lahkunud, siis ärge kujutage neid endast kaugel ega ilma tunneteta. Ärge armastage surnuid ega 

mäletage neid kui surnuid; mäletage neid ainult kui elavaid, sest nad elavad igavikus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 174 
1 Armsad jüngrid, iga hetk, mis teie elus möödub, on järjekordne samm, mis viib teid lähemale oma 

Isale. Aeglaselt, samm-sammult, liigute te mööda teed, mis viib valguse kuningriiki. 

2 Te lähenete ajale, mil te oskate õiglaselt anda oma vaimule ja maailmale selle, mis talle kuulub. 

See on tõelise palve aeg, fanatismist vaba Jumala kummardamine, kui te palvetate enne iga ettevõtmist, 

kui te teate, kuidas säilitada seda, mis teile on usaldatud. 

3 Kuidas saaks inimene eksida, kui ta oma tahte täitmise asemel esmalt palves oma Isa poole 

pöörduks? See, kes oskab palvetada, elab ühenduses Jumalaga, teab, kui väärtuslikud on need hüved, mida 

ta saab oma Isalt, ja samal ajal mõistab ta ka katsumuste tähendust või eesmärki, mida ta läbib. 

4 Inimene, kes palvetab otse Jumala poole, on spirituaalseks muutunud inimene, kellel ei ole 

tumedat sidet silmade ees ja kes on valmis avastama endas ja väljaspool ennast tundmatuid tarkuse ja tõe 

maailmu, mis eksisteerivad inimese elus, ilma et ta neist teadlik oleks. 

5 Kes selle tee avastab, ei saa enam paigal seista, sest kuna tema meeled ja vaimne andekus on 

ärganud ja muutunud vastuvõtlikuks, kuuleb ta täna looduse hääli, homme saab ta sõnumeid vaimsest 

kuningriigist ja hiljem kuuleb ta oma Issanda häält dialoogis vaimult 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 

tõesti valmistute füüsiliselt ja vaimselt, siis ületate neid isegi pärast selle ilmutuse lõppu. 

7 Sellele rahvale on ette nähtud märkide, imede ja tõendite aeg, mis on minu ilmumise tunnistaja 

sellel kolmandal ajastul. 

8 Ma ei ole veel öelnud oma viimast sõna, milles annan teile suuri ilmutusi. Aga minu tahe ja minu 

juhised on kirjutatud kogu selle rahva südametunnistusse, et nad saaksid täielikku teavet selle kohta, 

kuidas minu ilmutuse lõpp saab olema, samuti selle kohta, milline on minu viimaseks juhiseks valitud ja 

määratud päev. 

9 Te peate mõistma, et ma tahan teile õpetada kõike, mida teil on vaja teada, et siseneda nendesse 

maailmadesse või kodudesse, mis teid ootavad. Sest nii nagu teie vaim pidi valmistuma maailmas, kus ta 

vahetult enne seda elas, et kehastuda ja elada maa peal, nii peab ta valmistuma ka selleks, et naasta 

kodusse, kust ta lahkus, kuigi need on armastuse, puhtuse ja tarkuse poolest kõrgemad kodud. 

10 Ärge kahelge minu sõnas. Ma täitsin (ka) oma tõotuse esimesel ajastul, et vabastada Iisrael 

Egiptuse orjusest, mis tähendas ebajumalateenistust ja pimedust, et tuua teid Kaananisse, vabaduse ja 

elava Jumala kummardamise maale. Seal kuulutati ka minu tulekut inimesena ja see ettekuulutus täitus 

sõna-sõnalt Jeesuses. Meister, kes elas ja armastas teid, lubas teha ennast teatavaks Vaimus, ja siin on selle 

lubaduse täitumine. 

11 Täna annan teile teada, et mul on teie vaimule varuks imelised piirkonnad, elupaigad, vaimsed 

kodud, kus te võite leida tõelise vabaduse armastada, levitada headust ja luua valgust. Kas te kahtlete 

selles, kui ma olen pidanud kõik oma varasemad lubadused teile? 

12 Teadke, et suured vaimud on minu töös alati tööl: Eelija, kes on määratud kuulutama Meistri 

tulekut oma jüngrite seas, on valgus, mis teeb vaimude jaoks murrangu, laskub nende juurde, kes on teelt 

kõrvale kaldunud, nende juurde, kes magavad või on kaotanud usu vaimsesse ellu, et ümbritseda neid 

armastuse tulega, mis temast kiirgab - tulega, mis on usk, kurja hävitamine ja puhastumine. Tema kutse 

kõlab igas rahvas, tema puhastav tuli levib. On tõsi, et puhastumine jätab oma teele valujälje, kuid peagi 

tuleb Maarjas kehastunud jumalik lohutus, et valada oma palsamit igale nutvale südamele, igale valust 

piinatud olendile. 

13 Seejärel otsin ma ühe südame teise järel, et inimesed kuulaksid Minu jumalikku kutset, mis ütleb 

neile vaid: "Järgige Mind". 

14 Minu õpetus võimaldab inimesel areneda kõigis oma olemuse aspektides: See muudab südame 

tundlikuks ja õilistab seda, äratab mõistuse ning täiustab ja tõstab vaimu. 

15 Uurige põhjalikult minu õpetust, mis võimaldab teil mõista, kuidas minu õpetusi õigesti rakendada, 

nii et teie areng oleks harmooniline, st et te ei arendaks ainult intellekti, ilma et hoolitseksite emotsionaalse 

elu eest, mida teil tuleb kasvatada, või vaimu ideaalide eest, mida teil tuleb elavdada. 
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16 Kõik teie olemuse võimed leiavad minu sõnas valguse tee, millel nad saavad areneda ja täiustuda 

lõpmatuseni. 

17 Ma olen andnud teile piisavalt aega, et omandada ja mõista minu õpetusi, nii et paljud teist, kes 

tulid siia lapsena, on nüüd noorukid, samas kui teised, kes tulid noorukitena, on nüüd vanad mehed. Mõni 

on teel kasvanud ja kuulub nüüd minu "töötajate" hulka ning teised on oma viimse hingamise teinud ja 

võtavad nüüd oma koha minu väljavalitute seas. 

18 Ma olen andnud sellele rahvale siin piisavalt aega, et neis tekiks kindla ja tõelise usu valgus ja et 

nende vaim saaks minu Tööst sügavat teadmist. Minu Sõna valmistab teid ette, et te saaksite tunda minu 

kohalolekut ja saada minu inspiratsiooni, isegi kui te ei kuule enam seda häält ja peate keskenduma oma 

olemuse tuumale. 

19 Minu õpetus on kirjutatud teie südametunnistusse. Seal on laegas, mis kõige paremini säilitab minu 

seadust, nii et kui need vaimse värskenduse tunnid, mida te oma Meistriga veedate, aja jooksul 

kaugenevad, jääb minu sõna põhiolemus teie hinges edasi vibreerima, täis elu, värskelt ja pulbitsevana 

armastusest ja tarkusest. 

20 Oma Sõnas ütlen ma teile ikka ja jälle, et te peaksite saavutama vaimsuse, sest see on see, mis teid 

maa peal eristab. Ilma spiritualiseerimiseta ei suuda te anda oma kaasinimestele tunnistust, mida peaksite 

andma. 

21 Ärge kartke, sest ma lõpetan oma Sõna teie seas. Minu töö ei hukku, ega teie vaim ei hakka 

meeleheitele alla jääma. Ma hoian vaimses orus valmis olendid, kes kehastuvad rahvaste juhatajateks ja 

prohvetiteks - valguse olendid, spiritistid, kes õpetavad teid astuma sammu edasi Minu Sõna poolt avatud 

teel. 

22 Täna tahan teile öelda, et nii nagu te vajate valguse olendeid, kes tulevad teie juurde vaimsest 

orust, et aidata teid teie teel, on ka vaimseid kodusid, mis vajavad, et mõned teist tuleksid nende juurde 

minu õpetuse valgusega. Te ei tunne neid teie seas, kes mind praegu kuulavad ja peagi peavad lahkuma 

vaimsele missioonile. See on põhjus, miks paljud südamed on juba pikka aega puhastanud end ja miks 

nende vaim tunneb iga päevaga üha enam seost minu tööga. 

23 Ma tahan, et minu vaimse väeosa hulgas oleks mõned teie hulgast, kes ühineksid nendega, kes 

teevad minuga koostööd selles õnnistatud taastamise ja õigluse töös kõigi nende olendite päästmiseks, kes 

kõnnivad kaugel elu ja tõe teelt. 

24 Hoidke seda sõna oma vaimus, mis võib teid valmistada ette selleks suureks hetkeks, kui te lahkute 

sellest eksistentsist, et saada vaimselt vabaks. 

25 See on kuulsusrikas ilmutuste aeg, armsad inimesed. Valguse aeg, mis tõstab hinged üles. Õndsad 

on need, kes valmistuvad, sest nad saavad minu valgust külluses. 

26 Kuid pidage meeles, et see vaevalt on uue ajastu algus, et ma ei ole teile ilmutanud kõike, mida see 

aeg inimestele pakub, ega ole kõike, mida te olete saanud, juba mõistnud. 

27 Mööduvad veel päevad, aastad ja terved sajandid, mil see inimkond saab tunnistajaks imelistele 

valguse ilmingutele ja seni tundmatutele vaimsetele ilmutustele. 

28 Need ajad lähenevad, nii et te peate valmistama teed neile, kes võtavad teie koha sisse. Te 

õnnistate teed oma heade tegudega. Siis olete alustanud tõelise templi ehitamist, mida teised jätkavad ja 

hiljem tulevad teised ja viivad selle lõpule. 

29 Ma olen andnud teile oma õpetuse pikaks ajaks, et see juurduks sügavalt teie südames nagu hea 

seeme ja et te oleksite oma elus alati valmis seda oma kaasinimeste seas levitama. 

30 Koostage minu sõnadest raamat, võttes neist välja põhilise, et teil oleks tõeline ettekujutus minu 

õpetuse puhtusest. Te võite avastada vigu hääle kandja poolt edastatavates sõnades, kuid mitte nende 

tähenduses. Minu saatjad ei ole alati valmis olnud. Seepärast olen ma öelnud teile, et te ei loeksite seda 

pealiskaudselt, vaid tungiksite selle mõttesse, et avastada selle täiuslikkus. Palvetage ja mediteerige, et 

saaksite sellest aru. 

31 Te kõik vajate usku, et elada. Häda sellele, kes elab ainult maailma edevuse pärast, sest tema hing 

jääb tühjaks ja tema maise teekonna lõpus ei ole tal mingit saaki, mida ta saaks näidata. Pidage meeles, et 

teid on saadetud maa peale, et täita vaimset ülesannet, et pärast seda pöördute te tagasi minu juurde, samal 

ajal kui keha sulandub maaga, millest ta välja tuli. Laske endid minu armastusest inspireerida, et saavutada 
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suur usk, tehke oma südamest tempel. Sulgege oma keha silmad ja avage oma vaimu silmad, et näha oma 

maailma kaugemale. Ma olen teie sees ja väljaspool teid, teie olemuse sisimas, kaitstes ja säilitades teie 

vaimu. Ma tean kõiki teie soove ja lootusi ning ütlen teile: ronige kannatlikult ja ohvrimeelselt täiuslikkuse 

mäele. Kui te olete eesmärgile lähedal, siis avan ma pisut oma kuningriigi väravaid, et te saaksite aimata 

minu rahu ja olla viimasel tunnil tugevad. 

32 Kõik areneb. Inimene areneb oma teaduses, kuid ta ei kasuta omandatud teadmisi hea tegemiseks; 

ta ei tea, kuidas lohutada või kaitsta oma ligimest. Võimuhimu ja vale arusaam vabast tahtest on 

põhjustanud uue sõja, mille tagajärjeks on valu. Ma näen kõikjal orbust, viletsust, viletsust ja surma, ja 

selle kõige eest peate te mulle aru andma. Mida te olete teinud minu sõnaga? Te ei ole seda kuulda võtnud 

ja olete eksinud valu ja takerdumise merre; ja ometi ei jää see viimane sõda, mida te peate pidama. - Kuid 

kohtuotsus tuleb kõigi jaoks. Minu juuresolekul on kohtunikud ja süüdistatavad, hukkamõistjad ja ohvrid. 

Kõik rahvad kuulevad minu kutset. Ma kutsun teid sel otsustamise tunnil palvetama ja annan teile oma 

Vaimu valguse. 

33 Minu looming on püsiv ja miski ei kao. Kui valu hävitab liha ja hing jääb alasti ja paljaks, ilma et 

ta oleks täitnud oma ülesannet maa peal, annan talle uue füüsilise rõiva ja lasen tal naasta samasse. 

34 Ma kutsun teid üles tegema vaimseid töid, mis peavad vastu. Ehitage kindlale pinnasele, et 

loodusjõud ei hävitaks seda, mida olete loonud. 

35 Sa seisad minu laua ees. Istuge minu ümber ja kuulake mind. 

36 Minu tahe on, et sel ajal saab iga inimene ja iga vaimolend selle jumaliku teadmise, mille Püha 

Vaim on teile nüüd ilmutanud. 

37 Minu sõna on sel ajal olnud nagu inimeste ees avatud tarkuse raamat. 

38 Teid, keda ma olen kutsunud oma jüngriteks, teen ma selle õpetuse valvsateks valvuriteks. 

39 Te olete Jeesuse alandlik perekond, kellele on usaldatud pärand. Mõistke, et mina, Meister, olen 

teile ilmutanud oma tahte. 

40 Ükski maainimene ei tunne taevast maailma. Te olete ikka veel rändajad elu kõrbes. Mõned 

rändavad ringi, teadmata, kuhu nad lähevad. Kuid igavikus ootab teid teie Isa armastus. Seepärast tulen ma 

alla, et aidata teid teie vaevarikkal teekonnal läbi elu, et te saaksite naasta sinna emakasse, kust te tulite. 

41 Enne seda tahan ma teid ühendada armastuses, et teie saadud teened tooksid teid mulle lähemale, 

kui te teete jõupingutusi, et üksteisele lähemale tulla, andestades üksteisele ja sirutades üksteisele 

vennadena käe. Ma olen valmistanud tee, et te jõuaksite seal minu kuningriigi rahuni - sellesse rahusse, 

mida te selles elus ei leia, sest te olete selles elus kogenud ainult valu. Miks te ei järginud teed, mille ma 

teile Teise Ajastu ajal ette nägin? Te ei oleks komistanud ega kukkunud. Nüüd olete te Minu jüngrid, sest 

ma armastan teid ja tahan anda teile uue võimaluse end päästa. Kas te kasutate seda nüüd ära või jääte taas 

kord seisma? Pidage meeles, et see, mida ma teile nii lihtsalt ilmutasin, on midagi, mis kuulub Isa salajase 

tarkuse aarde hulka, mis oli peidetud isegi teadlaste ja teoloogide eest. Aga kuna see arm on teile antud, 

siis ärge muutuge nagu teadlased, kes on oma avastuste pärast muutunud ülbeks ja pimedaks, nii et eitavad 

seda, kes on kõik loonud. 

42 Täna on teil see, mida teised on valesti hinnanud või halvustanud. Aga kui te hakkate minu õpetusi 

levitama, ärge peatuge, et hinnata, kas see, kellele te räägite, on minu õpetuste vastuvõtmist väärt, isegi kui 

see on need, kes on mind kõige ägedamalt tagasi lükanud. 

43 Sina, kelle vaim särab rõõmust, kui sa mind kuulad, teed mu tööd teatavaks. Minu lahkumise tund 

läheneb, ja te saate siis varustuse. 

44 Teisel ajastul valisin ma kaksteist meest, kes levitasid pärast Minu lahkumist head sõnumit kogu 

maailmas. Selle töö tegemiseks piisas kaheteistkümnest mehest. Selle aja jooksul õpetasin tuhandeid mehi 

ja naisi ning saatsin oma vaimseid võõrustajad teile appi, sest te olete hingede vabanemise ajal. Minu 

sõdurite arv on nii suur, sest inimkond on nüüd suurem ning selle patud ja üleastumised on samuti 

suuremad. 

45 Olge alandlikud ja leppige oma saatusega. 

46 Mõnikord kerkib teie südames see küsimus: "Kas ma olen vaimselt edasi arenenud või olen ma 

peatunud?" Ja mina, Meister, ütlen siis oma õpilastele, et kui nad on valmis tundma oma kaasinimeste 

valu, siis on nad astunud sammu edasi; kui nad on suutnud andestada neile, kes on neile halba teinud, siis 
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on nad astunud veel ühe sammu; ja kui nende süda samastub kõigi inimestega, ilma et nad teeksid vahet 

rassi või ühiskonnaklassi järgi, siis on nad vaimse arengu teel märkimisväärselt edasi liikunud. 

47 Kuid mis on olnud nende tunnete ja tegude ajendiks? - Armastus, mida minu seadus suutis sinusse 

sisendada. Ainult armastus võib tuua minu õpetuse teile, sest kõik voorused tulenevad sellest. Asjata 

püüavad inimesed oma probleeme lahendada teiste vahenditega. Nad tahavad asjata luua rahu maailmas, 

kui see ei põhine vastastikusel armastusel. 

48 Sellegipoolest näen, et need, kes vaatavad elule materialistliku ja isekliku südame poolt sisendatud 

tunnetega, võtavad minu õpetuse ikka veel ükskõikselt ja mõnikord isegi pilkavalt vastu. Kuid ma ütlen 

teile, et isegi nad jõuavad lõpuks järeldusele, et ainult kõrge moraal, selged teadmised ja õige mõistus 

võivad päästa inimkonna kuristikust, millesse ta on langenud. Ja see kõrge moraal võib anda sellele ainult 

selle spirituaalsuse, mida ma teile õpetan. Teie tegude puhtuse südametunnistuse valguse ees ja mõistliku 

õigluse leiate ainult Minu Sõnast, sest Ma ei räägi võimatust ega õpeta teile mingeid fantaasiaid. Minu 

õpetus põhineb tegelikkusel, tõelusel. 

49 Inimene on püüdnud saavutada võimatut vahenditega, mida Minu armastuse ja õigluse seadus teile 

ei pakkunud, ja kui Ma lubasin tal vabalt tegutseda, siis selleks, et ta saaks oma kogemusi, kuigi tema 

südametunnistuses oli alati olemas Minu seadus. 

50 Kui inimese süda ei oleks olnud nii paadunud, oleks sõja valu olnud piisav, et ta oleks oma vigade 

üle järele mõelnud ja oleks tagasi pöördunud valguse teele. Kuid kuigi tal on ikka veel kibe mälestus 

nendest inimtapmistest, valmistub ta uueks sõjaks. 

51 Kuidas te võite arvata, et mina, Isa, Jumalik Armastus, saaksin teid sõdade kaudu karistada? Kas te 

tõesti usute, et see, kes armastab teid täiusliku armastusega ja kes soovib, et te üksteist armastaksite, võib 

teile anda kuritegusid, vendade tapmist, tapmist, kättemaksu ja hävitustööd? Kas te ei mõista, et kõik see 

on tingitud materialismist, mida inimesed on oma südamesse kogunud? 

52 Inimesed on kõrvale kaldunud teelt, mida nende südametunnistus neile näitab, nad on kaotanud 

mõistuse ja kaldunud kõrvale moraali ja heade tunnete teelt. Nad ei tahtnud õigel ajal peatuda, nad ei 

läinud iseendasse ja triivivad oma loodud sügava kuristiku, pimedusega kohtumise suunas. Ometi - minu 

armastus on andestanud nende üleastumised ja minu valgus on püüdnud neid tagasi hoida, näidates neile, 

et nad on eksinud. Kuid minu seadus austab tahtevabadust, millega ma olen neid varustanud, kuigi minu 

õiglus lubab neil oma elu vilju lõigata, mida nad külvavad. 

53 Aga kui tundub, et kõik on inimese jaoks läbi, et surm on võidutsenud või kurjus võidab, tõusevad 

olendid pimedusest valguse poole. Nad tõusevad surmast tõelise elu juurde ja tõuseb korruptsiooni 

kuristikust, et kuuletuda Jumala igavikulisele seadusele. 

54 Kõik ei tunne kuristikku, sest mõned on püüdnud sellest kirgede, võimuiha ja vihkamise sõjast 

eemale hoida ja on elanud ainult uue Soodoma äärelinnas; teised aga, kes on palju pattu teinud, peatuvad 

õigeaegselt ja säästavad end õigeaegse meeleparanduse ja täieliku uuenemisega paljudest pisaratest ja 

suurest valust. 

55 Teie, kes te mind kuulete, ei tohi neid sõdu kuidagi toita ega neile kaasa aidata. Püsige minu teel, 

et teie elu, teie sõnad ja teod teeniksid paljude südamete hingetõmbeaja peatumist, et nad saaksid kogeda 

minu rahu ja pääseksid sellest sundusest, et nad peavad jooma seda kannatuste karikat. 

56 Kasutage seda päeva, mille te pühitsete oma Loojale. Teie süda valmistab ette ja lööb armastuses 

minu Jumalikkuse vastu, ja te olete täis minu armu, sest te tõestate, et olete väärilised minu kohaloleku 

vastuvõtmiseks. 

57 Laske oma vaimu rõõm peegelduda oma kehas, nii et see ei muutuks valerõõmuks. Kuidas saaks 

teie mõistus olla rõõmus ja teie süda kurb samal ajal, kui mõlemad elavad harmooniliselt koos? 

58 See seisund on ilus, kui see tuleneb vaimu õndsusest. Püüdke oma tegude täiuslikkuse poole, sest 

täiuslikkus on suurim õnn. 

59 Millist ebatäiuslikkust leiad sa loomingus? - Ükski, ütle mulle. Siiski on palju puudusi ja neid 

leidub inimeste töödes. Tehke minu tahet, sest kõik, mis tehakse väljaspool seadust, on ebatäiuslik. 

60 Mõista: Te peate oma kujutlusvõimet kontrolli all hoidma. Te ei tohi oma kaasinimeste tegude üle 

kohut mõista. Ma tahan, et te oleksite head, ja pealegi on Minu soov, et te muutuksite täiuslikuks, sest 

kuigi te olete väliselt tähtsusetu, olete te suuremad kui materiaalsed asjad ja maailmad, sest teil on igavene 



U 174 

185 

elu, sest te olete Minu valguse ja vaimse olendi säde. Te peate mõistma, mis on vaim, et saaksite aru, miks 

ma teid kutsun teid täiuslikkuse teele. 

61 Ma otsisin teid üles teie valus, et teid päästa. See on teie Isa armastus, mis ei ole veel väsinud 

koputamast teie südame ustele. 

62 Alates 1866. aastast olen Ma ennast teile teatavaks teinud Minu poolt inspireeritud inimeste kaudu, 

et näidata teile headuse ja õigluse teed. 

63 Meister ütleb teile: Minu tahe on tunnistada, et see on Kolmas Ajastu. 

64 Esimesel korral sõlmis Aabraham lepingu Isaga. Teisel ajal pitseeris Kristus oma verega lepingu, 

mille ta tegi inimkonnaga; sest oma verega, mis tähistab armastust, elu, ohvrit ja andestust, näitas ta 

maailmale teed lunastuseks tema süüst, andes seeläbi vaimule päästmise ja igavese elu. 

65 Sel ajal valan Ma oma valguse välja vaimule, sest kui te tahate Inimesena Minuni jõuda, siis te ei 

saavuta seda kunagi, sest tõotatud kodu igavikus on mõeldud vaimule. 

66 Ma annan teile oma õpetuse, et te annaksite seda edasi oma kaasinimestele samasugusel kujul, 

nagu ma seda teile annan. Kuid kunagi ei tohi seda õpetades arutleda vägivaldselt. Hoiduge selle üle, mida 

te ei tea, kuid mõistke, et puhtast eeskujust piisab, et inimesi vaimsuse poole pöörduda. 

67 Minu käsus, mis ütleb teile: "Armastage üksteist", on minu õpetus kokku võetud. Miks ei ole kõik 

mind mõistnud, kuigi ma andsin teile kõigile teie loomisel ühesuguse tunnetuse astme? Miks mõned 

oskavad anda Jumalale seda, mis on tema oma, ja maailmale seda, mis on tema oma, samas kui teised 

annavad kõik maailmale, millest nad teevad oma Jumala, oma Paradiisi ja oma taevariigi? - Sest nad on 

unustanud, et Ma ütlesin teile Teisel ajastul: "Minu Kuningriik ei ole sellest maailmast." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Tõelise elu raamat, VII, VIII, IX, X, XI köide Kolmas Testament 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-

Mail: info@unicon-stiftung.de  Sissejuhatus "Tõelise elu raamatusse" 

(tasuta). 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Veebilehed 

  

www.das-dritte-testament.com  (hispaania, saksa, inglise ja prantsuse keeles)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (mitmekeelne)  

www.tercera-era.net  (hispaania keeles)  

www.144000.net  (mitmekeelne)  

www.dritte-zeit.net 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.reichl-verlag.de/
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/
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