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Huomautus tästä asiasta: 
 

Tämä teos on käsitelty uskollisesti https://www.deepl.com/translator käännösohjelmaa DeepL, 

ProVersion, varten, joka kääntää 12 kielelle.  

Toistaiseksi sillä on käännetty seuraavat niteet: Tilanne: joulukuu 2020. 
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Saksankielisestä alkuperäiskielestä kielille:  hollanti, puola, venäjä, portugali, portugali-brasilia,. 

Seuraa: Japani ja kiina 

Se oli toistaiseksi saatavilla seuraavilla kielillä: saksa, englanti, espanja, italia, ranska  

Todellisen elämän kirja 

Saksankielisestä alkuperäiskappaleesta englanniksi: niteet IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - muut viisi 

nidettä olivat jo saatavilla englanniksi. 

Lisää käännöksiä seuraa.  

 

Herran tahto on saattaa nämä teokset kaikkien ihmisten saataville ilmaiseksi. Hänen tahtonsa ei ole 

myydä tätä teosta rahasta. Kaikki saatavilla olevat niteet ovat ladattavissa PDF-muodossa maksutta 

internetistä.  

Herran tahto on myös levittää sanaansa kaikkialle maailmaan. Tämä tapahtuu oman, spiritualistisen 

esimerkkini todistuksen yhteydessä. Tästä syystä kaikki tähän mennessä julkaistut 6 nidettä 

henkilökohtaista, spiritualistista esimerkkikirjaani ovat saatavilla kotisivuiltani ladattavaksi ilmaiseksi 

PDF-muodossa, samoin kuin 5 nidettä saksan- ja englanninkielisiä runoja, jotka perustuvat Toden 

elämän kirjaan.  

Herra kutsui minut palvelukseensa vuonna 2017. Olen tallentanut tämän historian edellä mainittuihin 

kuuteen niteeseen ja ilmoittanut kunkin niteen päivämäärän. Se sisältää monia unia, näkyjä, 

salaisuuksia, joita Herra on paljastanut minulle, profetioita ja ennustuksia nykyisistä tapahtumista 

ympäri maailmaa. Se on herätyssoitto ihmiskunnalle, ja minulle se on puhdistumisen ja 

ylösnousemuksen vaihe ja paluu Isän syliin.  

 

Nimeni Anna Maria Hosta on hengellinen nimi, jonka Herra paljasti minulle vuonna 2017.  

Hosta, Herra kertoi minulle, tarkoittaa seuraavaa:  

Hos... (mieheni sukunimi) - Hos - t.... (Isäntä, elämän leipä, Jumalan sana) ja  

Hos...t...A (A on nimeni, Anna).  

Siviilinimelläni ei ole merkitystä, sillä Herran tahto on, että SANA liikuttaa sydämiä ja että ne 

suuntautuvat Sanaan, eivät sanansaattajaan. Sanansaattaja on vain SANAN kantaja, ja tämä on Jumala 

itse. Se on kaikkien Jumalan omien kokemusten ydin, joita hän on saanut luomiensa olentojen kanssa, ja 

se on tarkoitettu heidän opettamiseensa, jotta he voivat tutkia sitä puhdistaakseen ja täydellistääkseen 

itsensä tavoitteenaan palata Jumalan luo ja päästä uudelleen Isän syliin.  

 

Anna Maria Hosta 

Rauhallinen Kristus maan päällä 
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Esipuhe 
Kaikkina aikoina Luoja-Henki on puhunut luoduilleen eri tavoin. 

"Ensimmäisellä kerralla" Isä ilmoitti itsensä lapsilleen suoraan omantunnon kautta, ja lisäksi hän puhui 

sanansaattajien, oppaiden ja profeettojen suun kautta. Herran palvelijoiden ennustukset ja ilmestykset 

ilmoittivat ihmishengen nousevasta kehityksestä ja Mestarin tulemisesta. 

Jeesuksen syntymän myötä Palestiinassa alkoi "toinen aikakausi", jolloin "Sana" ruumiillistui 

jumalallisessa lapsessa puhuakseen ihmiskunnalle: "Minä olen tie, totuus ja elämä." Jeesus Kristus todisti 

33 vuotta kestäneen ihmiselämänsä aikana jumalallisesta alkuperästään, ja valmistellessaan opetuslapsiaan 

lähtöönsä hän sanoi, että hän palaisi, mutta ei lihassa, vaan pilvessä, hengellisen symbolina, 

enkelijoukkojensa ympäröimänä. 

Niinpä 1. syyskuuta 1866 "kolmas aika" alkoi sillä, mitä tapahtui Meksikossa, ennalta määrätyssä 

läntisessä maassa. Siellä tapahtui Hengen ilmestyksiä, jotka koskivat ihmisen ajattelu- ja puhekykyä ja 

jotka päättyivät peruuttamattomasti 31. joulukuuta 1950, niin että tämän valmistelujakson jälkeen 

ihmisolennoista tulisi kykeneviä täydellisempään muotoon, jossa ihmishenki käy suoraa vuoropuhelua 

jumalallisen Hengen ja yleensä henkimaailman kanssa. 

Luvattua Lunastajan ja hänen enkeliensä ilmestymisiä varten Herra käytti ylimmän tahtonsa mukaisesti 

inhimillisiä välineitä, niitä, jotka hän itse valitsi ja valmisti ja joiden älyn kautta jumalallisen Hengen säde 

teki itsensä tunnetuksi. 

Noin 20 viimeisen vuoden aikana Ilmestyskirjan aikana, joka alkoi noin vuonna 1930, suurin osa Herran 

opetuksista kirjattiin pikakirjoituksella. Runsaat opetukset, opit, profetiat, ilmestykset jne. tapahtuivat 

lukuisissa eri kokoontumispaikoissa, joita oli muodostunut eri puolille maata. Pieni ryhmä, joka oli 

aiemmin toiminut "äänenkantajina" ja joka toimi jumalallisen Hengen selkeän ohjeen mukaan, kokosi 12 

nidettä 366:sta julistetusta opetuksesta. He antoivat heille tittelin: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" saksaksi: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Tervehdys Meksikosta 
Jotta lukija saisi käsityksen siitä, miten Hengessä uudelleen ilmestyvän Kristuksen ilmentymät ─ joita 

Elian Henki ensin valmisteli ─ tapahtuivat Meksikossa vuosina 1866-1950, tässä on meksikolaisen, joka 

oli itse "Sanan" väline, tervehdys saksalaisille. Hän on inhimillisesti sanottuna yksinkertaista alkuperää, 

aloitti elämänsä härkätaistelijana, ansaitsi sitten jokapäiväisen leipänsä valokuvaajana itselleen ja 

perheelleen ja eli yksinkertaisesti ja vaatimattomissa oloissa. 

"Olin juuri täyttänyt 21 vuotta. Olin ollut vuosia sidottu kotiini erittäin hankalan ihosairauden uhrina, 

joka ei antanut minun nauttia auringosta tai raittiista ilmasta edes hetken aikaa. 

Noina yksinäisyyden vuosina, jotka tuntuivat minusta ikuisuudelta, varsinkin kun olin nuoruuden 

kynnyksellä, jolloin ihminen tavoittelee mitä turhimpia unelmia, kävin läpi kärsimättömyyden ja epätoivon 

pienen kriisin. Minun on tunnustettava, että vain vanhempieni ja sisarusteni hyväntahtoinen tuki tarjosi 

minulle moraalista tukea tässä koettelemuksessa, sekä tietenkin heikko toivo siitä, että jonain päivänä 

saisin terveyteni takaisin. 

Monet lääkärit ottivat tapaukseni käsittelyyn, ja minulle tehtiin lukemattomia hoitomuotoja - kaikki 

tuloksetta. Muistan vain, että jokaisen epäonnistumisen jälkeen toivottomuuteni kasvoi. 

Kun eristyneisyyteni, hiljaisuuteni ja yksinäisyyteni kävivät päivä päivältä sietämättömämmiksi, 

hakeuduin rukoukseen ja huomasin, että siinä henkeni löysi sanoinkuvaamattoman rauhan ja että 

sydämessäni heräsi aavistus siitä, että lyhyessä ajassa näkisin vapautuvani vankeudestani. 

Rukouksistani tuli yhä pitkäkestoisempia ja hengellinen keskittymiseni syveni. Yritin meditoida niin 

usein kuin mahdollista, sillä niin kauan kuin rukous jatkui, pysyin vapaana kaikesta kärsimyksestä. Sitten, 

kun autuus oli ohi ja palasin takaisin yksinäisen, hiljaisen ja yhtenäisen elämäni todellisuuteen, minulla oli 

aina tunne kuin olisin tullut toisesta maailmasta, jossa henkeni oli vahvistunut ja inspiroitunut. Tässä 

yhteydessä minun on sanottava, että muodostin rukoukseni ajattelemattomista hetkellisistä ajatuksista. En 

koskaan unohda, kuinka tällaisten hurmioiden aikana menetin ajan käsitteen, ja oli hetkiä, jolloin kaikki 

ympärilläni oleva katosi. Muistan kuitenkin, että lapsuudessani - noin 12-vuotiaasta lähtien - kykenemättä 

selittämään sitä itselleni, koin lähes päivittäin eräänlaisen sielun irrottautumisen, joka kesti useita 

minuutteja ja jonka aikana minun oli toimittava kuin automaatti, ehkä alitajunnan ohjaamana. Niin kauan 

kuin tämä outo tila kesti, ei ollut pienintäkään vaikeutta. Kummallista kyllä, se aiheutti minulle aluksi 

pelkoa, mutta vähitellen totuin siihen, ja ilmiö voimistui ajan myötä. 

Sairauteni saavutti huippunsa. Joskus minusta tuntui kuin ihoni olisi palanut sisäisen tulen 

vaikutuksesta, jota mikään ei voinut vaimentaa. Samaan aikaan ulkonäköni muuttui yhä surkeammaksi. 

Eräänä päivänä isäni ilmestyi ja kertoi, että hän oli kuullut jumalallisen Mestarin sanan erään 

yksinkertaisen miehen suusta, joka oli varmasti yksi Jumalan valituista. Se oli köyhässä 

kokoontumispaikassa syrjäisessä osassa Meksikoa. Hyvä ystävä, joka oli jo pitkään ihaillut näitä 

julistuksia, oli ottanut hänet mukaansa. 

Hetkessä sain varmuuden siitä, että se oli HÄN, Mestari, joka puhui ihmiskäsityksen avulla 

lähestyäkseen ihmisiä etsiessään niitä, jotka kaipasivat valoa ja janosivat oikeutta. 

Ihme, jota olin odottanut päivästä toiseen, oli edessäni. HÄN, jonka kanssa olin puhunut niin usein 

tuskani tunteina, oli nyt hyvin lähellä minua ja odotti minua antaakseen minulle ruumiin ja sielun 

toipumisen. 

Seurasin Herran kutsua! Sunnuntaina 14. helmikuuta 1934 astuin ensimmäisen kerran tuohon 

vaatimattomaan kokoushuoneeseen, joka oli yksi niistä monista, joissa jumalallista sanomaa voitiin kuulla. 

Minuun teki suuren vaikutuksen se itsetutkiskelu ja syvä keskittyminen, jolla läsnäolijat valmistautuivat 

odottamaan "jumalallisen säteen" tuloa, jonka oli määrä inspiroida "sanan kantajan" sisäistä kuuloa, joka 

sitten välittäisi taivaallisen sanan. 

"Sanan kantaja" tai "työkalu" oli tuolloin nainen. Yksinkertainen nainen, jonka ulkonäkö oli sanoisinko 

tavallinen ja joka oli sokea syntymästään asti. Hänen ulkonäkönsä ei tehnyt minuun erityisen miellyttävää 

vaikutusta. Sen vuoksi hämmästykseni oli sitäkin suurempi, kun hänen huulensa avautuivat kuullakseni 

saarnan, jossa oli sellaista syvyyttä, sellaista ihmetystä ja sellaista viisautta, jota tuskin voi kuvitellakaan, 
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ja joka lausuttiin suloisella äänellä, joka oli täynnä yllättävää taivutusta ja joka antoi sanomalle syvästi 

vaikuttavan ja liikuttavan korostuksen. 

Julistuksen myöhemmässä vaiheessa läsnäolijat unohtivat täysin Sanan kantajan läsnäolon noustakseen 

hengen alueille ja nauttiakseen täysin jumalallisesta opetuksesta. Jos kuitenkin joku sattuisi julistuksen 

aikana avaamaan silmänsä ja tarkkailemaan puhujaa, hän voisi huomata, kuinka tuo köyhä ja tavallinen 

olento oli kirkastunut mielensä kohotuksessa, kuinka hänestä todellakin tällaisina hetkinä säteili suurta 

kauneutta ja kunnioitusta herättävää majesteettisuutta. 

Jumalallinen sana virtasi hänen huuliltaan kuin ehtymätön hyökyaalto, yksi tunti, kaksi tuntia, kolme 

tuntia ja enemmän. Se kaikki tapahtui horjumatta, keskeytyksettä, virheettömästi ja ilman, että väsymys 

näkyi tai että ääni käheytyi tai haurastui. Päinvastoin, mitä pidempään ralli jatkui, sitä täydellisemmäksi 

inspiraatio näytti muuttuvan. 

Jumalallisen Mestarin läsnäolo tuntui niin vahvasti noina kommunikaation hetkinä, että hänen 

läheisyytensä ja ystävyytensä oli aivan käsin kosketeltavissa. Hän puhui jokaiselle sydämelle! Hän luki 

läsnäolijoiden salaisimmat ajatukset ja kosketti kuulijoidensa salaisimpia kuituja, eikä loukannut tai 

syyttänyt ketään. Jokainen tunsi sydämessään, mitä sanoja Mestari osoitti hänelle rakkauden ja viisauden 

tutkivalla katseella. 

Jumalallinen tiedonanto sai eri sävyjä ja värejä sanan kantajan huulilla. Kun Herra puhui Isänä, äänestä 

välittyi hellyyttä, anteeksiantamusta ja hyväilyä; Kun Herra puhui Isänä, ääni välitti hellyyttä, 

anteeksiantoa ja rakkautta; kun Hän puhui Mestarina, ääni muuttui syvälliseksi ja viisaaksi; ja kun Hän 

puhui Tuomarina, Sanan kantajan ääni sai äärettömän auktoriteetin ja voiman sävyn, 

oikeudenmukaisuuden ja jumalallisen kiihkon, joka oli niin silmiinpistävää, että se suorastaan musersi 

kuulijat, pakotti heidät katumuksen kyyneliin ja sai heidät päättämään tehdä parannuksen ja hyvityksen. 

Tunsin itseni hyvin pieneksi tällaisen suuruuden edessä ja aivan viimeisenä kokoontuneiden joukossa. 

Tietämättömyydessäni ajattelin, että Herra ei varmaankaan ollut huomannut vähäpätöistä läsnäoloani. 

Minun oli kuitenkin pian vakuutettava itseni virheestäni ja opittava, että Mestarin katse löysi kaikki. 

Useiden kuukausien tiheiden vierailujen jälkeen, joilla minulla ei ollut muuta tarkoitusta kuin nauttia 

tuosta hengellisestä juhlasta, Herra kutsui minut eräänä unohtumattomana iltapäivänä. Se oli 9. elokuuta 

1934, kun minut merkittiin ja voideltiin palvelemaan Jumalallista Sanaa Sanan kantajana ilman, että pääsin 

hämmästyksestäni. 

Syvin liike, jaloimmat ja syvimmät tunteet valtasivat sydämeni tuona ylimmäisenä hetkenä. Mitä 

voisin kieltäytyä tuolla ylevällä hetkellä sille, jolla on rajaton oikeus luotuihinsa? 

Kohtaloni oli määrätty. Siitä päivästä lähtien olen elänyt vain ja ainoastaan pyhittämällä elämäni 

tällaiselle vaikealle ja herkälle palvelutyölle. 

Muutaman kuukauden valmistautuminen, joka samalla johti täydelliseen fyysiseen toipumiseeni, 

palveli minua kouluttautumista jumalallisen Mestarin puhujaksi, jolle annoin itseni ruumiillisesti ja 

sielullisesti tuosta hetkestä alkaen 31. joulukuuta 1950 saakka, jolloin Jumaluuden Valo lakkasi 

ilmenemästä tässä muodossa. 

Jos me, jotka olimme sanan kantajia, ryhtyisimme kertomaan kokemuksistamme, vaikutelmistamme ja 

opetuksistamme, joita saimme noiden unohtumattoman taistelun vuosien aikana eri puolilla maata 

hajallaan olevissa kokoontumispaikoissa kokoontuneiden väkijoukkojen edessä, meidän täytyisi täyttää 

kokonaisia niteitä, sillä uramme on ollut keskeytymätön peräkkäinen sarja mitä ihmeellisimpiä tapahtumia, 

ja olisi mahdotonta kertoa niistä tässä käytettävissä olevan rajallisen tilan puitteissa. 

On kuitenkin äärimmäisen tärkeää korostaa, että meillä ei ollut muuta kirjaa valmistautumisessamme 

kuin se sana, joka virtasi omilta huuliltamme. Minkäänlainen vaikutus ei saanut tunkeutua mieleemme, 

jotta voisimme vastaanottaa jumalallisen sanoman mahdollisimman uskollisesti. Jos pysymme nöyrinä, 

Herra erottaa meidät rakkaudessa ja suosiossa kansansa edessä. Mutta jos kerran annamme 

turhamaisuuden tai itsekkyyden hallita meitä, Hän koskettaa meitä oikeudenmukaisuudellaan vetämällä 

inspiraationsa meiltä joksikin aikaa pois osoittaakseen meille, että ilman Häntä emme voi tehdä mitään, 

sillä ilman Häntä me emme ole mitään. 
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Sen jälkeen, kun Mestari antoi viimeisen viestinsä vuoden 1950 lopussa, en ole enää koskaan tuntenut 

mitään niistä erikoisista tuntemuksista, joita kannoin olemuksessani vuodesta toiseen harjoittaessani 

tehtävää Sanan kantajana. 

Tuosta päivästä lähtien suuri joukko veljiä omistautui tehtävälle kerätä mahdollisimman suuri määrä 

Herran meille antamia ilmoituksia ja ilmestyksiä, jotka oli onneksi kirjoitettu muistiin. Niistä koottiin 

kirja, joka oli tarkoitus saattaa suuren yleisön saataville ja joka on tähän asti ollut se lähde, josta 

ihmiskunta voi juoda totuuden vettä, jonka Mestari jätti tämän ja tulevien aikojen ihmisille rakkauden, 

valon, oikeudenmukaisuuden ja rauhan lahjaksi. 

Minulta, joka olin ansiottomasti Mestarin puolestapuhuja hänen ilmestyessään tässä muodossa, on 

pyydetty todistusta, ja olen yrittänyt tehdä sen näillä repliikeillä. Olen tehnyt sen kaikella vilpittömyydellä, 

johon olen kykenevä, ja toivon hartaasti, että tämä todistus toimisi kannustimena ja saavuttaisi 

luottamuksen ja uskon herättämisen niissä, jotka ottavat käteensä tämän kirjan, joka sisältää viestejä, jotka 

jumalallinen Mestari on hyvyydessään ilmoittanut tämän ajan ihmiskunnalle yhtä yksinkertaisten kuin 

arvottomien välittäjien kautta. 

Samalla lähetän sieluni syvyyksistä veljellisen tervehdyksen Herran nimessä veljilleni ja sisarilleni 

Saksassa, joiden ihmeellisestä hengellisestä heräämisestä Mestari ilmoitti meille inhimillisten välittäjiensä 

kautta." 
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Ohje 143 
1 Vahvistan henkeänne kestämään tulevan taistelun, sillä ideologioiden, oppien ja uskontunnustusten 

taistelu on suuri. Totisesti sanon teille, että kun spiritistien vaino alkaa, uusia apostoleja nousee esiin 

täynnä uskoa ja rohkeutta. He tulevat olemaan niitä, jotka julistavat, että olen todella ollut teidän 

kanssanne tänä aikana, ja he tulevat olemaan uranuurtajia ja profeettoja omissa kansakunnissaan. Heidän 

joukossaan tulee olemaan niitä, jotka kirjoittavat ylös inspiraatioitani, jotka ymmärtävät opetuksiani ja 

näkevät hengellisiä näkyjä. 

2 Tuona aikana ilmoitan itseni sekä miehille että naisille, nuorille, lapsille ja vanhoille miehille. 

3 Koko maailma saa ilmestyksiä, ilmestyksiä ja näkyjä, sillä kirjoitettu on, että jokainen silmä näkee 

minut. 

4 Olen tehnyt itseni tunnetuksi tiedemiehen työpaikalla, ja läsnäoloni on hämmästyttänyt häntä. Olen 

yllättänyt sota-armeijat kesken taistelun pysäyttämällä niiden etenemisen luonnonvoimien avulla. Olen 

osoittanut itseni vuodattamalla armoni kurjiin koteihin, joissa ei ollut enää leipää. Kun eräs nuorukainen 

tuli talon ovelle ja toi kädessään leivän, miehet ja naiset ihmettelivät: "Kuka tämä on?". 

5 Opiskelkaa työtäni, opetuslapset, sillä teidän on oltava vahvoja, jotta kaikkien näkyvien ja 

näkymättömien elementtien riehuessa voitte todistaa rakkautta koskevasta opetuksestani. Seitsemän lahjaa 

olen antanut teille tänä aikana, jotta henkenne voisi avautua ja jotta voisitte täyttää tehtävänne:  

Tässä meillä on Johtaja, Peruskivi, Äänenkantaja, Voimaantunut, Näkijä, Kultaiset sulat ja Pylväs*. Mutta 

tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun annan näitä lahjoja Israelin kansalle. Jopa silloin, kun kuljitte erämaan 

halki etsiessänne lupauksen maata, annoin teille samat lahjat. Mooses oli opas, ja samalla hän välitti sanani 

ja osoitti tahtoni kansalle. Hänen käsiinsä panin lakini kulmakiven, joka on sen temppelin perusta, jonka 

teidän on määrä rakentaa sydämiinne. Juudan heimo oli se vahva pilari, joka kannatteli kansanjoukkojen 

rohkeutta ja luottamusta. Leevin heimo oli niiden hengellisten työntekijöiden legioona, jotka saivat 

minulta mahdollisuuden pitää uskoa Herraan elossa. Historia, profetiat ja ilmoitukset kirjoitettiin ylös 

nimettyjen käsien toimesta, ja minun innoitukseni kautta profeetat näkivät tulevaisuuden Hengen silmin. 
* 1. johtaja: seurakunnan johtaja. 
2. Peruskivi: kokenut, neuvoa-antava vanhin. 
3. Äänenkantaja: ilmentymien välittäjä. 
4. Valtuutettu: Erityisesti vastuussa sairaiden parantamisesta. 
5. Näkijä: Henkilö, jolla on erityinen hengellisen näkemisen lahja. 
6. Kultaiset höyhenet: Ne, jotka vastaavat ilmoitusten kirjaamisesta (stenografinen pöytäkirja). 
7. Pylväs: Seurakunnan seitsemän todistettua vanhinta. 
Katso myös: Ohje 246, 31 (niteessä 9), jonka mukaan tuon ajan johtajat ovat viimeisiä. 

6 Tällä hetkellä hengellesi ei ole uusia lahjoja, sillä olet kantanut kaikkea sisälläsi siitä hetkestä 

lähtien, kun nousit minusta. 

7 Lähestyvät päivät, jolloin minä paljastan teille suuria opetuksia, joita ette ole tähän asti tunteneet; 

sillä ihmiset eivät tule paljastamaan niitä teille. On totta, että jokaisessa uskonnollisessa yhteisössä on 

lähettiläitäni, mutta he eivät ole niitä, jotka avaavat aarrekammioni, eivätkä varsinkaan ne, jotka ovat 

ottaneet tehtävän omasta tahdostaan, vaikka heitä ei ole tähän tehtävään tarkoitettu. Niillä, jotka olen 

lähettänyt tähän palvelukseen, on inspiraation kautta saatu viisaus. Ne, jotka eivät ole palvelijoitani, ovat 

ottaneet tietoa kirjoista. Toiset rukoilevat ja rakastavat*, toiset lukevat ja tutkivat, mutta mieli ei koskaan 

saavuta hengen korkeaa näkemystä**. Kun entiset puhuvat, he vakuuttavat, ravistelevat, hyväilevät ja 

parantavat. Jälkimmäiset hämmästyttävät, saavat ihailemaan, mutta ne eivät lohduta eivätkä pelasta. 
* Kääntäjät ovat lisänneet tekstiin suluissa olevat lisäykset. 

** Nykyisessä alkuperäisessä espanjankielisessä tekstissä ei tehdä eroa termien henki ja sielu välillä. Siellä se on 

aina "espiritu" = henki. Saksankielessä termi sielu on usein sopivampi ja joskus välttämätön. Jos se tuntui 

sopivalta, esim. ensimmäistä kertaa opetuksessa, tai jos molemmat termit olisivat oikeutettuja tietyssä mielessä, 

mutta kääntäjä päätti harkinnan jälkeen valita termin sielu, siitä ilmoitetaan tämän huomautuksen yläpuolella 

olevassa alaviitteessä. (Ks. myös: niteen II liite) 

8 Olkaa nöyriä, opetuslapsia, tehkää työtä odottamatta palkkiota. Olkaa iloisia rakkaudesta ja siitä, 

että taivaallinen Isänne rakastaa teitä. Älä kuvittele palkintoasi, sillä mielesi ei voi koskaan käsittää sitä. 
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9 Sanon teille jälleen kerran: Valmistautukaa. Ette tiedä, enkö yllättäisi teitä suurilla paljastuksilla 

tänä vuonna. Kuudennen sinetin valo valaisee teitä tällä hetkellä, ja on hyvä, että opitte nyt tämän 

mysteerin sisällön. Selitän nämä oppitunnit äänenkantajieni kautta. 

10 Apostolini Johannes kuuli ja kirjoitti ylös, mitä hän näki näyissä ymmärtämättä niitä. Tuon 

profeetan siunattu käsi jätti lupaukseni ja ilmestykseni kuvattuina vertauskuvina. Ja tällä hetkellä annan 

teille selityksen noista sanoista ja innoituksista, sillä vain minä yksin kykenen siihen. Mutta jotta voisin 

välittää tämän valon teille ja jotta voisitte ymmärtää tämän sanan, puhdistakaa itsenne, valvokaa ja 

rukoilkaa. 
* Pääsääntöisesti kutsun vieressä rukoilla ─ jopa ensin 

kulku ─ usein unohdettu "Watch". Se on ymmärrettävä monella tavalla: Ensinnäkin se muistuttaa Jeesuksen 

kolmelle opetuslapselleen esittämästä pyynnöstä pysyä hereillä tuona vaikeana hetkenä Getsemanessa juuri ennen 

pidätystään (Mt 26:36-46 ja muut). Se on myös pätevä pyyntö osallistua toisten kohtaloon hereillä olevalla 

tietoisuudella hyväntahtoisesti ja siten tukevasti, kuten tehdään myös esirukouksessa. Lisäksi se merkitsee myös 

hengellistä valppautta, jatkuvaa valmiutta kiinnittää huomiota hengen ja omantunnon usein hiljaisiin ja heikkoihin 

impulsseihin, tulla ajoissa tietoiseksi niistä ja ajatella, tuntea ja toimia lähimmäisenrakkauden ja laupeuden 

sisäisestä impulssista käsin; ei antaa itselleen egoistisen ja rakkaudettoman älyllisen ajattelun määrätä itseään, 

jonka päätökset ovat korkeammasta hengellisestä näkökulmasta katsottuna vääriä, eli sielua vahingoittavia, mikä 

yleensä huomataan vasta jälkikäteen, kun seuraukset tulevat näkyviin. Kontemplaation tai meditaation avulla 

voidaan harjoittaa erityisesti sisäistä, mentaalista ja myös emotionaalista rauhallisuutta ja tarkkaavaisuutta, jotta 

tämän maailman ja tuonpuoleisen ajatukset ja intuitiot sekä niiden vaikutukset tunteisiin ja tekoihin tulevat 

välittömästi tietoisiksi ja niitä voidaan hallita. (Ks. myös: Ohje 146, 60.) Tässä valossa olisi myös tarkasteltava 

osittain ristiriitaisia tutkimuksia, jotka koskevat eri medioissa, sarjakuvista televisioon ja internetiin, esiintyvien 

kirjoitusten ja kuvien vaikutuksia erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Valveilla oleminen tarkoittaa 

tarkkaavaisuutta, mikä tarkoittaa myös vastaanottavaisuutta sekä suhteessa ympäristöön ja lähimmäiseen että 

sisäisessä hengellisessä kommunikaatiossa, Jumalan tahdon aistimisessa (omantunnon ääni/inspiraatio). Tässä 

yhteydessä olisi mainittava myös unet, jotka tuodaan tietoisuuteen muistin kautta, ja niihin on mahdollista liittää 

tavallisen unen aikana jopa eräänlainen valveillaolo, d. 
eli herääminen kehon nukkuessa. Unien merkitys syvempien oivallusten mahdollisena lähteenä käy ilmi muista 

opetusten kohdista (esim. U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47) sekä raamatullisista teksteistä. Ne ovat myös 

riippuvaisia sielun kehityksestä ja hengellisestä kohotuksesta tai asenteesta (U. 100, 30). 

11 Totisesti sanon teille: jos ette ole vielä kuulleet korkeampia opetuksia, se johtuu vain siitä, että 

teiltä puuttuu korkeus ja puhtaus. Tehkää itsenne arvokkaiksi hyväntekeväisyydellä vastaanottamaan 

sydämiinne ne sivut, jotka Seitsemän sinetin kirja sisältää. 

12 Tulen lasteni luokse opettamaan teille hyveellisyyttä, jotta henkenne olisi vahva ja voitte voittaa 

lihanne taipumuksiin liittyvät kiusaukset. Avatkaa hengelliset silmänne ja nähkää, miten paljon asioita 

minulla on varastossa teitä varten aarrekammiossani. 

13 Työstän sydämiänne Sanallani, niin että muodostatte osan Pyhän Henkeni temppelistä. 

14 Rakkaat ihmiset: Mestari antaa teille opetuksen, ja sen merkityksessä on valo, joka valaisee 

henkenne. 

15 Nostatte itsenne minun puoleeni rukouksissanne tietäen, että Isänne kuulee teitä sen kautta, antaa 

teille voimaa ja auttaa teitä Simon Kyreneuksen tavoin kantamaan ristinne. 

16 Sanastani löydät kilven ja valovoimaisen aseen, jolla voit voittaa taistelusi. Valmistan teitä niin, 

että sielunne kehittymisen ja hengellisten lahjojenne avautumisen kautta pystytte vastustamaan kiusauksia. 

17 Eläkää hereillä, rakkaat ihmiset, käyttäytykää kuin opetuslapsilleni toisessa aikakaudessa annetun 

vertauksen viisaat neitsyet. Olkaa heidän kaltaisiaan, lamput palavat, jotta voitte aina asettaa uskonne ja 

toivonne minuun. Teissä on pyhäkkö, jonka olen valmistanut suurella rakkaudella tähän kolmanteen 

aikakauteen. Te olette Sanani vartijoita, ja olen muuttanut jokaisen mielen ja sydämen rakkauden, hyveen 

ja parantavan balsamin lähteeksi, joka virtaa kuin kristallinkirkas vesi ihmiskunnan keskuudessa. 

18 Suuri on sinun riemusi, Israel, koska olet nähnyt, että pystyit lohduttamaan murheellisia sydämiä ja 

että tuskan murtamat tunsivat rohkaisua sanastasi, kun olit varustautunut. Autuaita olette te, jotka 

suoritatte tehtävänne tällä tavoin. Jatka ponnistelujasi viedäkseni armoni ihmisille. Tulen sanani kanssa 

rohkaisemaan teitä tässä taistelussa. Opetan teitä rakentamaan ja palauttamaan sen, minkä ihmiskunta on 

aikojen kuluessa tuhonnut materialismillaan. Henkesi tuntee ajat, joissa se elää, se oppii kestämään 
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paremmin ja paremmin ne koettelemukset, joita se kohtaa tiellään, koska sen usko ja rakkaus Työtäni 

kohtaan ovat suuria. 

19 Rakkaat lapset, annan teille palkkionne taistelunne lopussa. Tällä hetkellä ette tiedä, milloin tai 

miten tämä tapahtuu, mutta totisesti sanon teille, että sanani toteutuu, ja olen tarjonnut teille lupauksen 

maan, jossa koette autuutta, virkistystä ja onnea. Tunnette täysin rauhani, sillä silloin henkenne on 

voittanut. 

20 Näytän teille jälleen kerran polun, jota henkenne on kuljettava; sillä on minun valoni, hyveet ja 

henkiset ihanteet, joiden avulla teidän on kuljettava polkuanne. Olen tullut tähän aikaan liekehtivän 

miekan kanssa - en tappamaan henkeä, vaan taistelemaan pimeyttä vastaan, joka on levinnyt ympärillenne. 

21 Katsokaa, tämä on Sanani voima, jonka paljastan teille rakkauden teoissa! Todistan Itsestäni sen 

avulla. Teen ihmeitä jokaisessa sydämessä muuttaakseni teidät valon lapsiksi, sillä Isänne on valo ja 

ääretön viisaus. Jokaiselle annan sanani, joka on laki. Mutta ymmärtäkää, etten pakota teitä voimallani 

tottelemaan sitä, ja katsokaa, että Sanani on vitsaus, joka haavoittaa sydäntänne. Ettekö tiedä, että minä 

Isänä en halua kipua lapsilleni? Ymmärtäkää, että puhdistan teidät opetukseni kautta ja parannan teidät 

haavoista, jotka tuotte eteeni; ja jos sanani tuomitsee teidät hetkeksi, se johtuu siitä, että olen täydellinen 

oikeudenmukaisuus ja säästän teidät siten tuskalta, jota aiheutatte itsellenne, kun unohdatte lakini 

täyttämisen. 

22 Haluan, että olet hengellisesti vapaa. Mutta älkää sortuko siveettömyyteen, johon ruumis teitä 

yllyttää, sillä olen antanut sen teille, jotta se olisi halukas työkalu, joka tukee sieluanne sen ylöspäin 

suuntautuvassa kehityksessä. Mutta siitä on tullut sen orja, jota sen pitäisi hallita. Opetan teitä sanallani, 

jotta ette anna intohimojenne myrskyn viedä itseänne ja osaatte hallita itseänne. 

23 Kansani, rakastakaa minua ja todistakaa minusta jokaisessa teossanne. Harjoitelkaa hyveitä ja 

levittäkää valoani. Annan sen virrata henkeenne ja ravitsen sitä iankaikkisen elämän leivällä; se nauttii 

elämän hedelmää, se saa viisauteni. Tämä on sanani ydin. Olette valmistaneet sydämenne kuin puhtaan 

maljan, ja annan Vereni virrata siihen pisara pisaralta. 

24 Kansani, ymmärtäkää sanani vertauskuvallinen merkitys ja virkistykää siitä. 

25 Aineelliset silmäsi eivät näe säteileviä kasvojani, mutta sinä ymmärrät minua sen sanan ansiosta, 

jonka henkesi ottaa vastaan. Sanani on värähtely, joka antaa rytmin kaikelle luodulle, niin että kaikki on 

täydellisessä harmoniassa. Siten henkenne antautuu Sanani voimalle, niin että voitte päästä pelastuksen 

portille ja sitten luvattuun maahan. 

26 Tässä on minun läsnäoloni! Katsokaa minun Henkeni voimaa, josta on tullut laki teissä itsessänne, 

laki, joka sanoo teille: rakastakaa toisianne. Tämän näkymättömän lain avulla yhdistän kaikki lapseni. 

Annan rakkauden liekin leimahtaa kaikista sydämistä, jotta kaikki voivat sulautua yhdeksi ihanteeksi. 

27 Mestarinne tuo teille rauhan ja pelastuksen sanoman, jota olette odottaneet niin kauan. Vain minä 

yksin voin auttaa teitä opetukseni avulla löytämään polun, joka johtaa teidät henkiseen kotiin. 

28 Te kuulette sanani ihmisen huulilta. 

29 Mitä tarvitset astuaksesi henkistymisen tielle? Jos teillä on rakkautta, nousette hyvin korkealle, ja 

jos luotatte minuun, ette kompastu elämässänne, ja sisällänne olevat kyvyt parantaa, puhua ja suostutella 

avautuvat, ja kaikki tämä palvelee henkenne kehitystä. 

30 Voitte kaikki seurata jalanjälkiäni, sillä teillä kaikilla on varusteet nousta ylös ja saavuttaa minut. 

Kuka sanoi teille, että toiset pääsevät sinne ja toiset eivät? 

31 En ole luonut eri hierarkioihin kuuluvia henkiä; heidät kaikki on luotu samalla tavalla, ja teillä 

kaikilla on Jumalallinen voiteluni. Silti te ette ole tänään kaikki yhtä puhtaita kuin silloin, kun teidät 

luotiin, ja siksi sanon teille, että teidän on puhdistettava itsenne. Sillä haluan, että se, mikä kumpuaa 

sydämistänne, on puhdasta, että tottelette innoituksiani, niin että työnne on epäitsekästä ja että 

vanhurskautenne heijastuu kaikissa teoissanne. Itsekkyys tai kateus eivät ole kohonneen hengen 

ilmentymiä. Kun olette puhdistaneet sydämenne ja tehneet valolle tilaa, silloin olette valmiita tekemään 

työni tunnetuksi, ja vasta silloin voitte olla totuuden välittäjiä, näkijöitä ja profeettoja. 

32 Universaalinen säteeni valaisee ihmisten henkeä, puhdistaa ja kohottaa heitä, sillä haluan teidän 

olevan pelkän inhimillisen yläpuolella ja tekevän ihmeitä, kuten olen opettanut teille. 
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33 Muistakaa, että olen hyväntahtoinen enkä ole tuominnut tekojanne. Annan teille apuani, tulen 

niiden avuksi, jotka kärsivät, niiden avuksi, jotka ovat eksyneet, enkä tuomitse heitä, sillä he voivat vielä 

tehdä parannuksen ja välttää uudet lankeemukset. En ole paljastanut ketään, olen vain varustanut henkenne 

niin, että voitte tuntea olevanne vastuussa jokaisesta teostanne ja että voitte nousta ylöspäin hyvittämällä 

rikkomuksenne ja rakentamalla tästä lähtien vakaalle pohjalle. 

34 Paranna sairaat uskon ja rakkauden kautta. Kehittäkää kykyjänne, jotta tiedätte, kuinka monilla 

armoilla olen valmistanut teitä, ettekä sano, että se, mitä pyydän teiltä, ylittää kykynne. 

35 Toivokaa vilpittömästi läsnäoloani, ja lähdette liikkeelle täynnä voimaa, saarnaten rakkautta. Opeta 

todisteiden avulla ja osoita, että rakkaus voi palauttaa sairaan ihmisen terveyden, sillä se on voimakkain 

ihmisen tuntema lääke. 

36 Kohota henkesi ja ajattele maailman miljoonia sairaita ihmisiä ja vuodata heidän päälleen 

rukouksesi balsamia. 

37 Kristus ei ole kuollut; hän elää ikuisesti antaakseen sieluille elämän ja ylösnousemuksen. Jos olette 

tulleet luokseni kärsien, ja kun lähdette tästä kokoontumispaikasta, etsitte kipuanne ettekä enää löydä sitä, 

se johtuu siitä, että olette perehtyneet Sanaani ja löytäneet siitä parantavan balsamin, joka on palauttanut 

teidät terveyteen ja rauhaan. 

38 Olen tullut tänä aikana näyttämään teille Laini ihmisten epäuskosta huolimatta. Ne, jotka olen 

valinnut muodostamaan heidän kanssaan apostolikuntani, ovat uskoneet kuultuaan Sanani, ja heidän 

uskonsa on horjumaton. Mutta ne, jotka minua kuultuaan ovat lähteneet pois ja jotka kieltävät, että Minä 

olen se, joka teen itseni tunnetuksi, kantavat jo rakkauteni siementä hengessään, ja ennemmin tai 

myöhemmin he palaavat luokseni. 

39 Jos teidät tuomittaisiin väärin minun asiani vuoksi ja teidät vakuutettaisiin siitä, että olitte väärässä 

- mitä vastaisitte? 

40 Sanotte minulle, että seuraatte minua loppuun asti, että olette sytyttäneet sydämessänne rakkauden 

valon ja että kestätte suurimmatkin koettelemukset todistaaksenne minusta; ja minä annan teille lujuutta, 

sillä suuret myrskyt nousevat sammuttamaan uskonne valon. 

41 Jos osoitat yksinkertaista ja rehellistä elämääsi tämän totuuden todistajana ja annat Hengen puhua 

auktoriteetilla, puolustat uskoasi, ja he uskovat minua. Vahvimmat aseet vihollisten voittamiseksi ovat 

rakkaus, harkitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus. Kunnioittakaa lähimmäistenne uskoa, mutta keventäkää 

heidän henkeään. Olkaa nöyriä älkääkä tehkö toisistanne vihollisia opetukseni vuoksi. Kaikki sanovat 

noudattavansa käskyjäni ja tekevänsä tekoja, jotka eivät ole arvokkaita minun edessäni. Valmistautukaa, 

älkääkä toimiko vastoin velvollisuuksianne. Puhun teidän kauttanne ihmiskunnalle, sillä jokainen valittuni 

on opetukseni äänitorvi, hyvän tahdon lähettiläs. 

42 Jos haluatte, että lähimmäisenne ottavat minut vastaan, kantakaa minua mukananne sydämenne 

pyhäkössä. Jätän totuuteni kirjan auki maailman luettavaksi. 

43 Haluan jättää teidät hengellisesti valmistautuneina ennen vuotta 1950, haluan antaa teille rauhan, 

kun jätän teille hyvästit. Tahdon, että saatte oikeuden saada viimeiset käskyni ja ohjeeni. 

44 Sen vuoden jälkeen, jolloin rakkauteni tulella merkityt 144 000 yhdistyvät, toinen aineessa, toinen 

hengessä - he ovat varustettuja, eikä mikään inhimillinen voima voi ottaa pois minun antamiani hengellisiä 

lahjoja tai antaa heille muita lahjoja. 

45 Siunattuja ovat ne, jotka ovat hengellistäneet itsensä tähän asti, jotka ovat antaneet sielunsa 

kehittyä seuraamalla ylöspäin johtavaa polkua, sillä he ovat valmiita teitä odottavaan muutoksen aikaan ja 

tarpeeksi vahvoja vastustamaan lahkoja ja uskonnollisia yhteisöjä. 

46 Olen tuonut opetukseni teidän tietoonne, joka on kuin minusta lähtevä virkistävä virta. Kukaan ei 

pysty pysäyttämään sen kulkua. Se on virrannut alas korkealta vuorelta ja tehnyt janoisen maan 

hedelmälliseksi. 

47 Olen kanssasi, eikä sinun tarvitse pelätä mitään. Inspiraationi virtaa ikuisesti, ja ikuisesti voitte 

ravita itseänne minusta. Tuon enkelin tavoin sanon teille tänään: Kunnia Jumalalle henkistyneen ihmisen 

tietoisuudessa ja rauha maan päällä ihmiskunnalle, kun se pyrkii luomaan rauhaa maailmaan. 

48 Rakkaat ihmiset, vuodatan teihin Sanani puhdistavaa tulta, jotta teillä olisi voimaa, valoa ja 

elämää. Lähetän teille ajatukseni tämän äänenkantajan kautta ilman, että ne voivat tahriintua, kun ne 
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kulkevat sen läpi. Jumaluus ei ole tahraantunut, kun se ilmenee ihmisaivojen kautta, vaikka se ei olisikaan 

hengellistynyt. 

49 Minun on toistettava opetuksiani usein, jotta "viimeiset", jotka tulevat jatkuvasti eteeni, ottaisivat 

ensimmäisen askeleen ja siitä hetkestä lähtien, tuosta ensimmäisestä oppitunnista lähtien, oppisivat 

tuntemaan tämän ilmentymän olemuksen. 

50 Tietäkää, että ne, jotka rakastavat toisiaan, voivat kommunikoida suurimpienkin etäisyyksien yli; 

minä rakastan sinua, ja sinä rakastat minua samoin. Hengellä ei ole esteitä; elämänmatkallanne teillä on 

monia tilaisuuksia kokea tämä. Opit rakastamaan minua, ja on hetkiä, jolloin tunnet saavuttaneesi 

todellisen rakkauden, jonka olen määrännyt valaisemaan sydäntäsi, jotta se antaisi sinulle voimaa 

matkallasi läpi elämän. 

51 En pyydä teitä tekemään sellaista, mitä ette tiedä tai mihin ette pysty. Jos tekisin niin, olisin 

epäoikeudenmukainen sinua kohtaan. Jos joku tietää saavuttamanne kehitystason, se olen Minä. 

Huomatkaa, etten pyydä teitä keskustelemaan kanssani hengestä henkeen ilman, että olette ensin saaneet 

siihen valmistautumisen. Annan teille tämän valmistelun, kun kommunikoin kanssanne äänenkantajien 

kautta, joiden aivojen kautta lähetän teille opetuksiani. 

52 Opetelkaa kuuntelemaan, oi opetuslapset, sillä kuunteleminen ei ole sama asia kuin kuuleminen. 

Kaikki kuulevat, mutta hyvin harvat osaavat kuunnella, ja tämä on ainoa tapa, jolla opetusteni totuus 

voidaan ymmärtää. 

53 Tietäkää, että Mestari ottaa itselleen tämän ihmisen ja hänen Jumalansa välisen hengellisen 

lähentymisen vaivan, kun hän lähettää teille ajatuksiaan, jotta ne valaisisivat teitä, kun ne loistavat 

alaspäin. Ulkoisesti kieli, joka tulee lähettäjien huulilta, on aivan liian yksinkertaista, mutta sen merkitys 

on täydellinen kuin Isänne, joka lähettää sen teille. Tämän teoksen tarkoitettu merkitys ylittää sen, mitä 

voitte kuvitella ja käsittää; siksi kuvitelkaa se jumalalliseksi, suureksi ja ikuiseksi. Se on enemmän kuin 

lohtu väsyneille, enemmän kuin balsamia sairaille. Se on korkein lahja hengelle, joka antaa sinulle 

Jumalan rakastamisen onnen ja todellisen elämän tuntemuksen. 

54 Tietäkää, että se, joka ymmärtää ja tunnistaa jotakin siitä, mikä on varattu niille, jotka nousevat 

hengellisesti, ei voi enää repiä henkeään pois siitä valosta, joka hänelle on ilmoitettu. Meni hän sitten 

tuntemattomiin maailmoihin tai palasi maan päälle kerta toisensa jälkeen - se, minkä hän kerran sai 

jumalallisena valonkipinänä, nousee aina uudelleen esiin hänen olemuksensa puhtaimmasta olemuksesta 

aavistuksena, jumalallisena inspiraationa. Toisinaan se herää henkiin kuin suloinen herätys tai kuin 

taivaallinen laulu, joka tulvii sydämeen iloa, kuin kaipaus palata hengelliseen kotiin. Tätä opetukseni 

merkitsee sieluille, jotka palaavat tähän elämään. Näennäisesti henki unohtaa menneisyytensä, mutta 

todellisuudessa se ei menetä tietämystään opetuksestani. 

55 Niille, jotka epäilevät, että se on Jumalallinen "Sana", joka puhuu teille tällä hetkellä ja tässä 

muodossa, sanon, että jos he eivät halua antaa Minulle tuota nimeä, jos he eivät halua liittää tätä Sanaa 

Jumalalliseen Mestariin, heidän pitäisi ryhtyä tutkimaan tämän opetuksen merkitystä ja mennä sen 

jokaisen ajatuksen pohjalle; jos he pohdiskellessaan kuulemaansa he päättelevät, että se sisältää valoa ja 

totuutta ihmiskunnalle, heidän pitäisi käyttää sitä maanpäällisten askeleidensa mittapuuna ja muuttaa 

elämäänsä sen avulla. 

56 Tiedän, että luovutan teille todellisen viisauden; se, mitä ihmiset uskovat, ei muuta totuuttani 

vähääkään. Mutta on välttämätöntä, että ihminen on varma siitä, mihin hän uskoo, mitä hän tietää ja mitä 

hän rakastaa. Ainoastaan tästä syystä alennun joskus ihmisyyden tasolle ilmentymissäni, jotta he 

tunnistaisivat Minut. 

57 Niille, joita jo kutsun opetuslapsiksi, minun on sanottava, että heillä on pyhä velvollisuus opettaa 

ja saattaa ymmärtämään tämä oppi niille, joita kutsun "pieniksi lapsiksi", sillä he eivät vielä ymmärrä sitä, 

mitä he näkevät tai kuulevat opetuksissani. Ollakseen opetuslapsiani ei riitä, että he ymmärtävät, heidän on 

myös tunnettava. On nimittäin monia, jotka, vaikka he ymmärtävät riittävästi opetuksia, jotka olen antanut 

heille Sanassani, eivät kykene tavoittamaan niitä, jotka eivät ole vielä kyenneet ymmärtämään jumalallista 

oppia. Huomaa, että lapseni tarvitsevat usein selityksiäsi ja kokemustasi. Kouluttakaa itsenne, jotta voitte 

opettaa heitä, ja saatte kokea, kuinka usko avautuu heissä ja Sanan lahja teissä. Teidän pitäisi sytyttää syvä 

usko, jossa on myös järkeä ja ymmärrystä. 
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* Tässä yhteydessä on muistettava, että aikaisemmin ja vielä nykyäänkin monet lait olivat ja ovat tuntemattomia. 

Tietämättömyyden ja virheiden vuoksi syntyi ristiriita uskon ja tiedon, uskonnon ja tieteen välille. Hengen oppi 

poistaa tämän ristiriidan, koska se mahdollistaa "sokean" uskon sijasta hengelliseen tietoon ja oivallukseen 

perustuvan uskon ─ tietävän uskon ja siten hengelliseen ja tuonpuoleiseen todellisuuteen laajentuneen ja 

valaistuneen tieteen. 

58 Ei ole totta, että te kaikki olette kovasydämisiä. Olen usein nähnyt teidän itkevän toisten puolesta 

ja kokenut, että vieras kipu repii sydämenne kappaleiksi. 

59 Tämä aikakausi avattiin säteeni ilmentymällä mielen elinten* kautta, jotka valittiin siihen, koska 

ne kantoivat tätä tehtävää sisällään. Älkää luulko, että heidät valittiin heidän puhtautensa vuoksi, sillä jos 

näin olisi, en olisi löytänyt yhtäkään. 
* "Äänenkannattajien" ajattelu- ja puhekyky. 

60 Tyydyttäkää itsenne jumalalliseen vahvistukseeni ja tuntekaa olonne turvalliseksi, koska olette 

kanssani. Huomenna, kun sydämenne herää rakkauteen ja kun lähimmäisenrakkauden tunne elävöittää 

sitä, tehkää se lakkaamatta lähimmäisillenne sitä, mitä minä olen tehnyt hänelle. 

61 Muistakaa se päivä, joka oli täynnä valoa ja riemua tämän Työn opetuslasten ensimmäisen 

kokoontumisen yhteydessä. Oli 1. syyskuuta 1866, kun Elian valo vuodatti inspiraationa Roque Rojasin* 

ympärille kokoontuneille. 
* Tämän ensimmäisen äänioikeutetun ja valtuutetun nimi lausutaan "Roke Rochas" (sveitsiläinen "ch"). 

62 Tuona päivänä vihittiin ne, joista tulisi ensimmäiset johtajat ja ensimmäiset äänenkantajat. Se oli 

inspiraation, ilmestysten, lupausten ja liittojen päivä. 

63 Nuo opetuslapset tunsivat itsensä hengellisesti siirretyiksi Siinain tai Taborin vuorelle, he 

muistivat ensimmäisen ja toisen aikakauden suuret ilmestykset. Eivätkä he erehtyneet aavistuksessaan, 

sillä Mooseksen, minun ja Elian hengellinen Läsnäolo oli heidän kanssaan, aivan kuten se oli ollut Taborin 

vuorella siinä hengellisessä näyssä, jonka jotkut opetuslapsistani näkivät - ilmestyksessä, jota ihmiset 

kutsuivat "Jeesuksen kirkastumiseksi". 

64 Teille, jotka kuulette minua tänä päivänä, sanon totuudessa, että Mooseksen hengellinen läsnäolo, 

minun läsnäoloni ja Elian läsnäolo on teidän kanssanne. Mitä sellaista toisen aikakauden ihmisillä oli, mitä 

teillä ei ole? Teillä on sama usko kuin heillä, aivan kuten minä sanon teille, että teidän keskuudessanne on 

epätäydellisyyttä ja syntiä, aivan kuten tuolloin oli. 

65 Tässä on kolmen sanansaattajan läsnäolo: Mooseksen, Jeesuksen ja Elian - hengellinen läsnäolo, 

joka on näkymätön ihmissilmille ja havaittavissa vain hengen aisteilla. Sen tähden minä sanon teille: 

Valmistautukaa, jotta voitte nauttia valosta, joka vuodatetaan henkenne päälle tällä hetkellä. 

66 Avaa sydämesi ja tunne Mooseksen läsnäolo siinä. Herkisty ja kuule hänen hengellinen äänensä, 

joka rohkaisee sinua jatkamaan matkaa, aivan kuten hän rohkaisi kansaansa ensimmäisellä kerralla, kun he 

kulkivat autiomaassa. 

67 Mooses ei ole toimettomana Isän helmassa, hänen Henkensä toimii lakkaamatta ja saa lain äänen 

kuulumaan jokaisessa hengessä. Hän kehottaa teitä olemaan todellisia uskon lapsia, jotta pääsisitte siihen 

maahan, joka on luvattu hengelle. 

68 Ihmiset, pitäkää sydämissänne kuulemanne oppitunti, jotta voitte aina nauttia hengellisestä 

läsnäolostani, joka on opastanut teitä koko elämänne matkan ajan. 

69 Rukoilkaa, sillä vastaanotan ajatuksenne, ja niin kauan kuin esirukouksenne jatkuu, annan 

siunauksiani ihmiskunnalle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 144 
1 Nostakaa henkeänne ja ylittäkää aineelliset kynnykset, jotta voitte yhdistyä Jumalalliseen 

Henkeeni. 

2 Miksi haluatte alistaa henkenne maan alaisuuteen ja riistää siltä siten hengelliset ilot? Älä unohda, 

että hän kuuluu toiseen maailmaan. 

3 Antakaa henkenne astua pyhäkkööni, jotta se voi siellä kyllästyä valolla ja olla sen jälkeen 

askeltenne opas, mestari ja sisäinen tuomari. 

4 Nämä ihmisjoukot täällä, jotka kuulevat Sanaani, ovat tänä aikana avanneet henkiset silmänsä 

valolle, sillä ei ole ollut yhtään ihmistä, joka olisi saarnannut sellaisella puhtaudella, totuudella ja 

vilpittömyydellä, jolla olen antanut teille opetukseni. Ihmiset ovat kaikkina aikoina vääristelleet totuuttani 

ja kätkeneet lakini ihmiskunnalta. 

5 Nyt olen nähnyt, että oppi, jota opetin teille toisella aikakaudella, on piilossa, epätäydellinen, eikä 

sitä ole tulkittu nykyisen henkisen kehityksenne mukaisesti, vaan ihmisten vuosisatojen takaisen 

ymmärryksen mukaisesti. Silti olen tullut luoksenne, ja kun näin teidät nälkäisinä, olen antanut teille 

runsaasti "leipää", jotta voisitte tyydyttää itsenne ja sen jälkeen antaa sen eteenpäin ihmisille, jotka ovat 

vielä tulossa. 

6 Muistakaa, että teitä odottaa uusi aika, että sanani loppuu ja että jäätte yksin opetukseni kanssa. Jos 

sitten osaatte valmistautua, voitte puhua minusta. Mutta jos tietämyksestänne huolimatta lankeatte 

kiusaukseen, jos vääristätte sanaani tai ette tulkitse sitä oikein, silloin huulillanne oleva opetukseni ei ole 

ravintoa lähimmäisillenne. 

7 Teillä on vielä aikaa rukoilla ja valmistautua tehtäväänne varten. Älkää odottako, että 

oikeudenmukaisuuteni koettelee teitä, älkää odottako, että tuska ja sota ruoskitaan teitä, kuten niitä 

veljeskansojanne, jotka kastelevat pellot verellä ja jättävät kodit kurjiksi. Tukekaa kansaanne 

rukouksillanne älkääkä antako sen tuhoutua Jerusalemin tavoin. Viljelkää teoillanne puutarhaa, jonka 

kukkia ovat anteeksianto, rakkaus, rukous ja hyväntekeväisyys. Tuo puutarha alkaa sydämistänne ja 

päättyy henkiinne. Omistakaa muutama hetki päivästä mietiskelylle, antakaa henkenne nousta, jotta 

inspiraationi saavuttaisi teidät. Teillä ei ole käsillä kirjoja, ja vain tuon inspiraation avulla voitte saada 

valoa tällä hetkellä. Muistakaa, että tulee hetki, jolloin teidän on todistettava totuudestani, ja että silloin 

teidän on turvauduttava siihen kirjaan, joka on sydämessänne. Opettele lukemaan tuota näkymätöntä 

kirjaa, jotta mielesi ei hämärtyisi. Uppoutukaa itseenne, niin että henkenne ääni voi tulla esiin huulillanne. 

8 Jokainen uskonnollinen yhteisö ja lahko valmistautuu, koska se ennakoi yhteenoton läheisyyttä. 

Sinä seisot heidän välissään, mutta silloin olet varustautunut, sillä käytän älyäsi tehdäkseni itseni 

tunnetuksi. 

9 Tänään näen sinut yhä heikkona, sillä kun sait lähimmäistesi kiittämättömyyden kiitokseksi 

rakkauden teoistasi, itkit hiljaa ja sanoit minulle: "Onko tämä se risti, jonka olet asettanut harteilleni?". 

Tähän vastaan teille toisella kysymyksellä: oletteko jo unohtaneet Jeesuksen esimerkin ihmisten 

keskuudessa? Jos maailma haavoittaa teitä, älkää syyttäkö sitä minulle, säälikää sitä, minä suljen haavanne 

uudelleen. 

10 Antakaa ihmisten pitää teitä köyhinä; jos olette nöyriä, minä teen teistä hengeltänne suuria. Ole 

hiljaa aina kun voit, mutta tee kovasti töitä. Todistakaa minusta, sillä minäkin todistan teistä. 

11 Jos henkesi tuntee tarvetta kohota, se johtuu siitä, että on hetkiä, jolloin se tuntee itsensä vieraaksi 

tässä maailmassa, jolloin se tuntee olevansa muukalainen. Se ymmärtää, että sen todellinen isänmaa, sen 

koti, on tuolla takana. 

12 Israelin kaksitoista sukukuntaa on hajallaan eri puolilla maailmaa. Ne yhdistyvät tehtävänsä 

täyttämisessä, vaikka ne ovatkin kaukana toisistaan. He etsivät äärettömyyttä odottaessaan uutta 

ilmestystäni. Mutta ennustukset täyttyvät, ja he näkevät valon. Heidän joukossaan on suuria henkiä, joilla 

on koulutettu mieli, jalo sydän ja vahva inspiraatio. Monet heistä tulevat luoksenne, ja hämmästytte heidän 

korkeaa henkisyyttään - vaikka he eivät olekaan kuulleet minua tällä hetkellä. Älä anna heidän yllättyä 

pienestä valmistautumisestasi. 
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13 Lähestyy aika, jolloin syntyy yhteisöjä, jotka yllättävät teidät hengellisyydellään ja hengellisten 

lahjojensa avautumisella, ja jolloin ilmestyy profeettoja, sillä Pyhän Henkeni valo säteilee jokaista henkeä 

ja jokaista älyä paljastaakseen sille ajan, jossa se elää, ja osoittaakseen jokaiselle sen tehtävän. 

14 Tämän kansakunnan portit avautuvat pian suojaamaan miehiä ja naisia, jotka tulevat vieraista 

kansoista. He kaikki tuovat mukanaan nälkää, tuskaa ja puutetta, ja teidän keskuudessanne he löytävät 

lämpöä, leipää ja lohtua. Valmistelkaa sydämenne ottamaan heidät vastaan rakkaudella. 

15 Kuinka moni teistä joutuukaan lähtemään vieraisiin maihin, ja teidän on sitten luotettava siihen, 

että ne ottavat teidät vastaan veljinään! 

16 Kun minä lähden teistä, teistä tulee yksi sydän. 

17 Puhukaa yhdessä valon henkien kanssa: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja rauha maan päällä 

hyvätahtoisille ihmisille." Näin soi enkelten ylistyslaulu. 

18 Ihmiset, valmistautukaa kuuntelemaan sanojani täydellisellä antaumuksella, niin ymmärrätte, että 

on ollut armo nähdä jälleen kerran Mestarin valo. Inspiraatiostani on tullut ihmisten sana, ja se etsii 

sieluja, jotka tarvitsevat sitä tai janoavat valoa. Suloinen lohdutus, joka kerran luvattiin teille, tulee tämän 

nöyrän ja hellän sanan olemuksessa, joka pyrkii vakuuttamaan teidät. Siinä on taivaallinen tuoksu, ja se 

saa sydämet sykkimään nopeammin, kuten toisen aikakauden opetuslasteni sydämet sykkivät nopeammin 

viimeisen ehtoollisen yönä. 

19 Tervetuloa opetukseeni. Tulette pelastuksenne lupauksen vuoksi, tulette Sanan vuoksi, joka näyttää 

teille todellisen elämän. Ottakaa minusta mallia, rakastakaa ristianne, suutelkaa elämänne ristiä, siunatkaa 

Isänne tahtoa. 

20 Käsken teitä rakastamaan ristiänne, sillä jos kapinoitte sitä vastaan kantaessanne sitä hartioillanne, 

kipu repii syvän haavan sydämeenne. Minä todella rakastan ristiäni, oi ihmiset; mutta tiedättekö, miksi 

minä kutsun ristiäni? Ristini koostuu teistä, oi ihmiset, joita rakastan niin paljon. 

21 Älä pilkkaa vaikeita vaelluksia; jokainen uusi kipu on uusi valo sydämessäsi, jokainen koettelemus 

saa kokemuksen kukat puhkeamaan olemukseesi. Ymmärrä: Kun kipu iskee sinuun, se johtuu siitä, että 

tarvitset sitä. Teidän on myös ymmärrettävä, että kun ilo valtaa teidät, te tarvitsette sitä myös. 

22 Autuaita ovat ne, jotka salaavat kärsimyksensä ja jakavat kaikki ilonsa lähimmäistensä kanssa, 

vaikka ne olisivat hyvin pieniä. 

23 Autuas on se, joka kivun hyväksyessään tietää, että se tekee hänet täydelliseksi ja johtaa hänet 

huipulle, koska hän on tullut tietoiseksi siitä, että kipu on ihmisen perintö, ja se puhdistaa hänet, jotta hän 

voi palata Isän luo. 

24 Annoin ihmiselle kaikki tarvittavat keinot rakentaa tikapuut heidän kanssaan rakkauden tekojen 

kautta, jotka johtavat hänet minun luokseni. Annoin hänelle perinnöksi viisauteni ja rakkauteni. Mutta 

koska hän ei käyttänyt näitä lahjoja hyväkseen, kipu on alkanut täyttää tätä tyhjiötä. 

25 Kehto on ihmiskunnan alku, hauta on sen loppu, ja näen, että te kärsitte enemmän kuin iloitsitte 

olemassaolonne aikana, joka yhdistää nämä kaksi äärimmäistä hetkeä. Sinä itket, kun synnyt, niin kauan 

kuin elät, ja lopulta, kun kuolet. Minä, joka seuraan teidän askeleitanne, haluan ja minun on pelastettava 

teidät. Opetukseni on ääni, joka kutsuu sinua löytämään rauhan tien. Minun lakini on aina ollut 

oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja rauhan laki. Se on näyttänyt teille tien ja tehnyt sen tunnistettavaksi, 

jotta voitte pelastaa itsenne. 

26 Monet tämän ajan ihmiset, kun he kuulevat sanan rakkaus toistuvan usein opetuksessani, sanovat 

itsekseen: "Millaista rakkautta, ihmettelenpä, he saarnaavat niin ahkerasti?"." Seuraajieni on sitten tehtävä 

teoksia, jotka selittävät ja selittävät, mikä on se rakkaus, jota olen opettanut ja innoittanut teitä. Toisella 

aikakaudella miehet kysyivät minulta myös, mikä oli sen rakkauden luonne, josta Jeesus puhui niin paljon 

ihmisille; ja Mestari, joka oli juuri istuutunut ruusupensaan viereen, jonka kukat olivat kuivuneet ja 

kuihtuneet, hyväili niitä kädellään saarnatessaan, ja nuo kukat heräsivät henkiin hänen hyväilynsä 

vaikutuksesta, ja kaikki, jotka olivat hänen ympärillään, liikuttuivat aidosti tällaisesta ihmeestä. Niin 

tapahtuu myös ihmisten sydämille, kun he osaavat rakastaa toisiaan. Ruusupensaat kukkivat jälleen ja 

kuihtuneet ruusut heräävät henkiin. 

27 Kaikki ihmiset eivät ole samaa mieltä, kun he saavat tämän valon, sillä kehityskausi ei ole kaikille 

ihmisille sama. Jotkut viettävät elämän polulla enemmän aikaa kuin toiset; tietäkää myös, että kaikki 
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ihmiset ovat jälkeenjääneet tiedossa ja ylöspäin suuntautuvassa kehityksessä, koska he ovat poikennut 

kehityksen polulta. 

28 Ihminen on elänyt pitkään, mutta hän on saanut elämästään vain vähän hyötyä, ja tämä johtuu siitä, 

että hän on antanut suurimman merkityksen aineellisille tyydytyksille ja halveksinut rakkaudella ja 

oikeudenmukaisuudella elämisen taitoa. 

29 Tuon maailmalle uuden oppitunnin, joka on kuin jumalallinen sade, joka herättää henkiin 

kuihtuneet sydämet ja elvyttää pysähtyneet tai sairaat sielut. 

30 Muistakaa, että sanoin teille: "Pyytäkää, niin teille annetaan", ja siksi te tulette tänne monien 

pyyntöjenne kanssa. Mutta nyt sanon teille, että teidän on opittava pyytämään ja saamaan: Pyydä nöyrästi 

ja ota vastaan nöyrästi. 

31 Sydämenne sanoo minulle: "Mestari, kuinka usein luulet meidän loukanneen sinua typerillä ja 

tietämättömillä pyynnöillä?" Mutta sanon teille, että ette ole loukanneet minua, kun teitte sen 

tietämättömyyttänne. 

32 Tietämättömyytenne vuoksi osoitan jälleen kerran olevani Mestari keskuudessanne, ja niinpä olen 

täällä opettamassa ja korjaamassa opetuslapsiani rakkaudella. 

33 Teidän on hyvä kiirehtiä kutsuuni, sillä kaikki kohtalot perustuvat minuun. Maailma ei määrää 

niitä teille, eivätkä maan lait määrää kohtaloanne. Myös tahdonvapaudellanne on rajansa, ihminen ei ole 

riippumaton. Minä olen ainoa itsenäinen Yksi, jonka olemukseen kaikki luotu perustuu. Silti sanon teille, 

että janoan täydellisyyttänne. 

34 Miksi näen teidän kävelevän masentuneina läpi tämän elämän kuin epäonnistujia? Nostakaa 

kasvonne ylös, uskokaa kohtaloonne, katsokaa aina eteenpäin, sillä siellä, horisontissa, näette minut. 

35 Ihmiskunta, tunnustakaa opetukseni. Sen välittämä hengellisyys tekee ääneni kuultavaksi sinulle 

yksinäisyyden tai tuskan hetkinä. Se antaa teille tuntemattomia voimia koettelemuksen tunteina, ja kun 

maailman höpinä on väsyttänyt mielenne ja tunnette surua sydämessänne, kuulette taivaallisen konsertin 

äärettömyydestä. Sitten, kun heräät hurmioituneena, kysyt: "Mistä kirjasta olen oppinut tämän?". Mutta 

minä sanon teille: "Viisauden ja rakkauteni kirjassa". 

36 Kun näin tapahtuu, teillä on henki-henki -vuoropuhelua. Silloin olette astuneet Herran temppeliin. 

37 Henkesi on kohottava, jotta kehosi vahvistuu ja tukee sinua taistelussa elämästä. Jos todella 

luottaisitte minuun, teidän ei tarvitsisi koputtaa turhaan lähimmäistenne oville, joiden sydämet ovat lähes 

aina sulkeutuneet avuliaisuudelta. 

38 Opetukseni takoo henkeäsi. Tehkää yhteistyötä Isänne kanssa, kouluttakaa lastenne sydämet minun 

opetuksessani. 

39 Tänään te olette minun opetuslapsiani, huomenna he ovat teidän lapsianne. 

40 Ajattele niitä, jotka menettävät isänsä ollessaan vielä lapsia. 

41 Ajattele niitä, jotka eivät ole koskaan kokeneet äidin hellyyttä. 

42 Ainoastaan minun lakini tie pystyy korvaamaan heidän puutteensa ja johdattamaan heidät 

pelastuksen portille. Siksi merkkini on tuhoutumattomasti painettu kaikkiin elämänne polkuihin. 

43 Rakastettu kansa, huomenna, kun sana siitä, että olen ollut luonanne, leviää, monet tulevat 

kuulustelemaan teitä. Jos tuolloin elämä kodeissanne on puhdasta ja jos omistautumisenne Isälle on 

sellaista kuin olen opettanut teille, ettekö ajattele, että se on paras vastaus, jonka voitte antaa, ja paras 

todiste siitä, että olette kuulleet sanani? 

44 Tänä aikana, jolloin ihmisten pahat teot myrkyttävät jopa ilman, maan ja veden, kuinka harva 

onkaan sellainen, joka ei ole pahan tai pimeyden saastuttama! 

45 Kuka teistä, kun he kohtaavat hyveessä ja rauhassa elävän yhteisön, pystyy kieltämään, että Isä on 

opettanut heitä? Kaatuneet monarkit voivat tulla suremaan menetettyä valtaansa, ja he voivat saada 

mielenrauhansa takaisin tämän kansan helmassa, kun he ymmärtävät maallisten turhuuksien vääryyden. 

Paikalle tulee pappeja lahkoista ja uskonnollisista yhteisöistä, jotka kokiessaan tämän seurakunnan 

hengellisyyden ja sen vilpittömän Jumalanpalvonnan tuntevat sydämessään oman omantuntonsa tuomion, 

joka moittii heitä heidän virheistään. 
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46 Tuo kansa on Herran, joka antaa äänensä kuulua kaikkien maan kansojen yli ja valloittaa ne 

totuuden valolla; ja kun se on valloitettu, se saa heidät liittymään tuohon perheeseen, sillä kaikki henget 

ovat Jumalan kansan lapsia. 

47 Tänään tiedätte, ketä kuuntelette, ja valmistatte henkeänne vastaanottamaan tämän Taivaan leivän 

hänessä. Valmistaudutte henkeenne, koska hän, joka opettaa teitä, ei ole ihmisopettaja. Hän ei ole oppinut, 

ei filosofi, ei tiedemies eikä maanpäällinen kuningas, ja silti hän on enemmän kuin kaikki nämä yhteensä. 

Edessäsi on kirja, joka opettaa sinulle tien täydellisyyteen. 

48 Opetuslapseni tietävät kaiken tämän, mutta "viimeiset", jotka ovat juuri saapumassa, yllättyvät 

löytääkseen Minut tämän aineellisen köyhyyden keskeltä; ja silloin on tarpeen kertoa heille, että Minulla 

ei ole mitään maan päällä, ja kun asuin keskuudessanne, elin nöyrästi, sillä näin opetin teitä ymmärtämään, 

että valtakuntani ei ole tästä maailmasta ja että etsin ihmissydämiä. "Kruunua", jonka näette päässäni, en 

pannut päälleni itse, vaan miehet tekivät sen, ja se oli tehty orjantappuroista. 

49 Tulkaa luokseni ja uskoutukaa minulle kaipauksenne, tunnustakaa heikkoutenne ja pyytäkää 

minulta voimaa. Tässä minä olen kanssanne, en siirry pois lasteni luota ja seuraan teitä kaikkialle, minne 

menettekin, sillä jopa silloin, kun joudutte vankilaan, olen siellä lohduttamassa teitä. Kun lähdet pitkälle 

matkalle, sinulla on Minun seurani. Kun sairastut, sinulla on Minut päämääräsi hoitajana ja lääkärinä. Kun 

olet yksinäinen, annan sinun tuntea läsnäoloni. 

50 Tunne minut täällä, kun kasvatan siementäni. Olen puhunut teille väsymättä siitä lähtien, kun Elia 

ilmoitti uudesta ajasta Roque Rojasin suun kautta. Monet ovat hylänneet siemenet ja työvälineet, mutta 

minä jatkan pelloillani työskentelyä. Mutta jos jotkut uskovat, että tulen aina kommunikoimaan tällä 

tavalla, he ovat väärässä, sillä aika, jolloin kuulette Minut tässä muodossa, on jo käynyt lyhyeksi. On 

välttämätöntä, että tämä ilmentymä päättyy, jotta voitte alkaa hengellistää itseänne, olla suoraan 

yhteydessä Henkeni kanssa, ja voitte nähdä Herranne hengellisen kohotuksenne pilvessä. 

51 Ettekö ole vielä huolissanne tämän sanan puuttumisesta? Oletteko jo keränneet tarpeeksi itsellenne 

ja lähimmäisillenne? Vai luuletteko, että tämä työ päättyy lähtöpäivääni? 

52 Minä hävitän hartauden muodot, riitit ja perinteet, jotta tulevina aikoina voitte rajoittaa itsenne lain 

täyttämiseen ettekä toimisi kuten menneinä aikoina, jolloin omistitte kaiken innostuksenne perinteille ja 

juhlille ja jätitte lain sivuun. 

53 Ettekö tiedä, kuinka paljon Mooseksen henki itki tuonpuoleisessa, kun hän näki rakastamansa 

kansan uskottomuuden ja heikkouden. Hänen siemenensä kastettiin myöhemmin Vapahtajan verellä. 

54 Miten löysin ne ihmiset, joille olin jättänyt perinnön heidän patriarkkojensa nimissä? Jaettu, 

erotettu kahteen valtakuntaan (Juudeaan ja Galileaan), jotka pitivät toisiaan muukalaisina. Tulin 

yhdistämään heidät, enkä vain heitä, vaan kaikki maan kansat. Jätin tänne kaiken, mitä toin mukanani; 

maailmasta otin mukaani vain kiittämättömyyttä ja tuskaa. Jätin maailmalle Sanani ikuiseksi perinnöksi, 

samoin kuin Vereni, joka vuodatettiin viimeiseen pisaraan asti. Ruumiini upposi maahan, ja henkeni 

vuodatin apostolieni keskuuteen. Tämä oli minun testamenttini. Kuolemani jälkeen ihmiset antoivat 

minulle tunnustusta. Siemeneni iti ja levisi muihin kansoihin. Vainoojani olivat sen jälkeen sotilaitani. Ne, 

jotka olivat pilkanneet minua, siunasivat minua myöhemmin. 

55 Kristillisen siemenen kukoistus merkitsi kansoille rauhan ja moraalin aikakautta. Hyve kantoi 

hedelmää, päämäärä ja ihanne olivat taivas. Myöhemmin heikkous palasi, ainoa näennäinen pitäytyminen 

opetuksessani - täyttymys, joka pettää maailmaa juhlallisuuksilla ja loistavilla rituaaleilla, jotka tekevät 

vaikutuksen ihmisiin mutta eivät tyydytä Isää eivätkä kohota henkeä. 

56 Kaaos on palannut, koska ei ole hyveellisyyttä, ja missä ei ole hyveellisyyttä, ei voi olla totuutta. 

Tämä ei johdu siitä, että Isän Moosekselle antama laki ei olisi voimassa, eikä siitä, että Jeesuksen opetus 

olisi sovellettavissa vain menneisiin aikoihin. Molemmat ovat hengelliseltä sisällöltään ikuisia lakeja, 

mutta ymmärtäkää, että ne ovat kuin lähde, jonka vettä kenenkään ei ole pakko juoda, vaan jokainen, joka 

lähestyy tätä rakkauden lähdettä, tekee sen omasta vapaasta tahdostaan. 

57 Ensimmäisellä kerralla annoin lain kansalle, jotta kaikki heimot voisivat elää siinä yhtenäisinä. 

Mutta kun tulin, löysin heidät erimielisiksi, tuomitsemaan väärin toisiaan, häpäisemään minun lakiani ja 

lankeamaan epäjumalanpalvelukseen. 
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58 Opetukseni rakkaudesta tuli myöhemmin, jotta kaikki kansat yhdistyisivät yhteen lakiin. Mutta 

nyt, kun palaan ihmiskunnan pariin, näen sen jälleen kerran jakautuneen lahkoihin, uskonnollisiin 

yhteisöihin, ideologioihin ja teorioihin. Kukin näistä harjoittaa uskoaan omien ajatustensa tai etujensa 

mukaan. Kaikki väittävät rakastavansa samaa Jumalaa, mutta silti he ovat erillisiä. Mutta minä sanon 

teille: joka ei rakasta lähimmäistään, ei rakasta minua. On totta, että kaikki sielut eivät kulje tietään 

samalla askeleella, koska niiden kehitystaso on erilainen; mutta kuka ihminen, joka tuntee lakini ja 

opetukseni, ei tiedä, että ne sisältävät keskinäisen rakkauden niiden olemuksen ytimenä? Monet kutsuvat 

itseään kristityiksi, mutta sanon teille vielä kerran, että se, jolla ei ole rakkautta, ei voi olla kristitty. 

59 Totisesti sanon teille, että maailma ei tunne monia oppini hengellisiä opetuksia, sillä sen sijaan, 

että se olisi etsinyt opetusteni tulkintaa, jotta se voisi soveltaa niitä sen jälkeen, se on tyytynyt riitteihin ja 

perinteisiin. Tämä on syy siihen, miksi ihmiskunnan keskuudessa on tapahtunut suuria kärsimyksiä ja 

syntynyt konflikteja, joihin ihmiset eivät löydä ratkaisua. 

60 Oliko tämän ajan kaaos jotakin ihmiskunnan ennakoimatonta? Ei, se ilmoitettiin heille, jotta he 

voisivat välttää sen. Annoin näitä aikoja koskevan ilmoituksen opetuslapselleni Johannekselle, jotta jos 

olisitte osanneet tulkita sitä, jos olisitte antaneet sille sen arvon, joka sillä on, sen sijaan että olisitte 

sivuuttaneet sen välinpitämättömästi, olisitte tienneet, että tämä aika kuuluu Ilmestyskirjan kuudenteen 

sinettiin, olisitte valvonneet ja rukoilleet ja suojelleet itseänne suurilta pahoilta. 

61 Katsokaa, kuinka Sanani valmistaa teitä tuleviin aikoihin. Siksi kehotan teitä käyttämään sitä. Sillä 

tämä ilmestys menee ohi aivan kuten Mooseksen kohdalla, joka kulki erämaan läpi eikä päässyt 

Kanaaniin; aivan kuten Jeesuksen kohdalla, joka kulki maailman läpi ja päätti elämänsä matkan ristillä. 

62 Valmistelen teitä aikaa varten, joka seuraa tämän ilmentymän loppua. Jokaisessa 

kokoontumispaikassa on silloin oltava kirja, joka sisältää Sanani, jotta voitte kokoontua yhteen ja 

virkistäytyä lukemalla sitä. 

63 Aivan kuten valitsin ne, jotka ilmaisevat Sanani tällä hetkellä, valitsen myös ne, jotka välittävät 

sen lukemisen kautta, kun en enää ilmene tässä muodossa. Mutta kerron teille jo nyt, että loppujen lopuksi 

ette voi korjata yhtään siementä, jos tyydytte vain kuuntelemaan opetuksiani ilman aikomusta panna ne 

käytäntöön. Teidän on ymmärrettävä, että opetukseni ei ole sitä varten, että käyttäisitte sitä tilaisuutena 

luoda tapoja ja perinteitä, vaan että pitäisitte sitä todellisena tapana täyttää henkenne velvollisuus ja 

todistaa siitä tekojenne kautta. 

64 Vuoden 1950 jälkeen kansani syventyy tämän opetuksen tutkimiseen ja tekee merkittäviä 

johtopäätöksiä. 

65 Kirjat, joita "kultasulat" parhaillaan luovat jumalallisen sanelun mukaisesti, ovat erittäin arvokkaita 

kuin äärettömän arvokkaat jalokivet. Sillä joka kerta, kun avaatte ne kokouksissanne, niiden sisältämä 

henkiuute on kuin taivaan tuulahdus sielujenne ja kärsimystenne yllä. Tämä kirja paljastaa sinulle monia 

salaisuuksia, jotka on lukittu Seitsemän sinetin kirjaan. 

66 Teidän tulisi tutkia näitä opetuksia joutumatta keskustelemaan niistä, ja silloin Pyhän Hengen valo 

valaisee teitä, niin että voitte antaa oikean selityksen siitä, mikä aiemmin oli tuntunut teille mysteeriltä. 

67 Koko tämän ilmentymän aikana ilmoitettu vuosi on jo lähellä, kun jätän teille jäähyväiset, ja 

tahtoni on luovuttaa teille kaikki se, mitä minulla on teille sanottavana. Älkää hukatko yhtäkään 

opetuspuheistani, älkää hukatko yhtäkään sen tavua, sillä annan teille nyt tämän Uuden testamentin 

viimeiset sanat, joiden kautta kaksi edellistä ja tulevat sanat ymmärretään. 

68 En antanut teille julistukseni alussa selitystä seitsemästä sinetistä, koska ette olisi silloin 

ymmärtäneet minua. Mutta nyt olen tuonut valoa tähän mysteeriin, jotta voitte ymmärtää sen ja vapautua 

kaikesta tietämättömyydestä, epäilyksestä tai erehdyksestä. 

69 Maailma kiinnostuu lopulta kaikista näistä jumalallisista ilmoituksista, ja koska se kuulee 

tulkintanne, se etsii teitä kysyäkseen teiltä kysymyksiä. Kun tämä tapahtuu, piiloudutteko te muilta 

ihmisiltä? Sinä, joka olet aina saanut minun ilmestykseni ennen muita - kiellätkö sinä ne? 

70 Älkää nukkuko, älkää horjuko tai jakautuko. Älkää antako ihmisten huomata, että teillä on vain 

ulkoisia asioita, sillä silloin näette, että lähimmäistenne sijaan viholliset tulevat hyökkäämään 

kimppuunne, ettekä voi olla varmoja siitä, etteivätkö he vihamielisyytensä kautta halua opettaa teille, mitä 
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tarkoittaa minun lakini täyttäminen ja totuuden kunnioittaminen. Silloin te kysytte: "Herra, oletko antanut 

oikeudenmukaisuutta antavan käsivartesi vihollisilleni?" 

71 Olen käskenyt teitä tekemään työtä itsenne eteen, jotta kaikkialla, minne katsotte, löydätte vain 

veljiä ja sisaria. Haluan, että jumalallinen merkki, jonka olen asettanut teille, on valo, joka auttaa teitä 

tunnistamaan teidät uusiksi opetuslapsikseni. 

72 Kuinka kaunista onkaan, kun henkesi palaa Isän luo ja näyttää Hänelle täyttämänsä tehtävän. 

Tämän onnen kuvan on kokenut täällä maailmassa lapsi, joka on palannut Isän kotiin tottelevaisesti 

toteltuaan isänsä antamaa ohjetta. Mikä ilo syleilee molempien sydäntä, kun he syleilevät toisiaan - isää, 

kun hän tietää, että häntä on toteltu ja kunnioitettu, ja lasta, joka näkee isänsä ylistävän ja ottavan hänet 

vastaan. 

73 Onko teillä mitään käsitystä siitä, millainen juhla tulee olemaan hengelle, joka palaa taivaallisen 

Isän kotiin? Mikä on se suudelma, jolla Isä ottaa lapsensa vastaan, ja mikä on niiden olentojen riemu, jotka 

asuvat tuossa kodissa? 

74 Älkää pysähtykö turvalliselle tielle, ihmiset, lähestykää sitä, älkääkä kääntäkö katsettanne 

taaksepäin, ennen kuin saavutte suurelle portille, jossa odotan teitä ottaakseni teidät vastaan. 

75 Olkaa innokkaita, oppikaa sytyttämään sydämissänne uskon liekki ja luottamaan Minuun, jotta 

voitte aina olla samaa mieltä niiden koettelemusten kanssa, jotka lähetän teille. 

76 Minä valistan teitä. Lukemattomat valonsäteet laskeutuvat ihmiskunnan ylle tuodakseen valoa 

sinne, missä aiemmin olitte luoneet pimeyttä. Uuden aikakauden aamunkoitto on ilmestynyt ja kutsuu 

kaikkia heräämään ja palaamaan luokseni. Kutsun teitä, sillä hetki on jo lähestymässä, jolloin minun on 

kerättävä siemeneni maasta, kuten olen teille ilmoittanut. 

77 Te, kuulijani, olette nähneet Sanani ilmenevän, olette nähneet miesten ja naisten lunastuvan sen 

vaikutuksesta, olette nähneet niiden, jotka olivat kuolleet uskossa ja toivossa, palaavan elämään, olette 

nähneet niiden, jotka olivat sairaita ruumiillisesti ja sielullisesti, parantuvan. Syynä on se, että olen 

palannut luoksenne auttamaan teitä ja tekemään vaelluksestanne vähemmän surullista. Valvokaa ja 

rukoilkaa, ettei mikään estä tai viivytä saapumistanne Isän luo. Tulkaa rakkauden ja uhrautumisen tielle, ja 

jos kohotatte henkenne Isän puoleen ja pyydätte Minulta voimaa, kuulen teitä ja vahvistan teitä, kunnes 

saavutte pyhiinvaelluksenne lopulliseen määränpäähän, jossa annan teille rauhan. 

78 Ymmärtäkää kaikki se, mitä olen opettanut teille aikojen kuluessa. Hyvittäkää se mielellänne; 

mutta minä myös sanon teille: opettakaa lähimmäisiänne sillä rakkaudella ja kärsivällisyydellä, jolla minä 

olen teitä opettanut. 

79 Olette etsineet minua erilaisista uskonnollisista yhteisöistä ja lahkoista, joita ihmiskunta on luonut, 

mutta haluan teidän luopuvan rituaaleista ja hävittävän sydämistänne kaikki fanaattisuuden jäljet. Tulkaa 

luokseni hengessä, rakastakaa minua vilpittömästi, kunnioittakaa lakejani ja noudattakaa niitä, ja tällä 

tavoin tarjoatte minulle todellista palvontaa. 

80 Tulkaa luokseni, te kärsivät, yksinäiset ja sairaat ihmiset. Te, jotka raahaatte synnin kahleita 

mukananne, te nöyryytetyt, vanhurskauden nälkäiset ja janoiset, olkaa kanssani; minun läsnäolossani 

monet pahoistanne katoavat, ja tunnette, että taakkanne on kevennetty. 

81 Jos haluatte saada haltuunne hengen tavarat, annan ne teille. Jos pyydätte Minulta maallisia 

tavaroita, jotta voisitte käyttää niitä hyväksenne, annan ne teille, koska toiveenne on jalo ja 

oikeudenmukainen. Silloin teistä tulee hyviä taloudenhoitajia, ja minä annan teille näiden tavaroiden 

lisääntymisen, jotta voitte jakaa ne lähimmäistenne kanssa. 

82 Katsokaa ihmisiä, kuinka he ovat väsyneitä ponnistelemaan turhaan löytämättä olemassaolonsa 

tarkoitusta. He näyttävät minulle elämän ilman ihanteita, koska he ovat eksyneet hyveen tieltä ja etsivät 

nautintoa vain siellä, missä epäluonnollisuus ja kuolema vallitsevat. He eivät kyenneet löytämään elämän 

iloa rakkaudesta, avuliaisuudesta ja hyväntahtoisuudesta. He eivät ole kuunnelleet Isän pyyntöä, joka 

rakastaa heitä niin paljon ja joka haluaa vain rauhaa ja pelastusta kaikille. 

83 Uskonnollisiin yhteisöihin ja lahkoihin jakautunut maailma kutsuu minua tällä hetkellä, koska se 

pitää minua poissaolevana tai ainakin etäisenä. Vaikka olen hänen kanssaan, hän ei ole tuntenut 

läsnäoloani. Mutta teille sanon, että yksi kerrallaan te tulette Herran esteeseen, ja siellä te kaikki olette 

yhdessä, kun olette ymmärtäneet opetukseni. 
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84 Hoida tätä siementä ja jatka eteenpäin. Valo tulee olemaan oppaanne, ja perässänne tulevat ne 

suuret joukot, jotka annan teidän haltuunne. 

85 Menkää rukouksen siivillä levittämään valoa lähimmäistenne keskuuteen. Menkää vankiloihin ja 

sairaaloihin ja jättäkää mukavuutenne sinne. 

86 Kun olet väsynyt, tule luokseni, sillä minä vahvistan sinua. Älkää pelätkö, minä olen anteeksianto, 

armo ja todellinen oikeus. 

87 Minä olen lähde, joka virtaa puroina pelloille siementen ja työntekijöiden halussa. 

88 Maa on valmis, jotta ihmiset voivat kiirehtiä ja aloittaa oman osuutensa työstä. 

89 Pelto odottaa sinua; viljele sitä rakastavasti ja vilpittömästi, ja sitten kun näet, että hyvä siemen 

alkaa kantaa hedelmää, hävitä rikkaruohot, jotka voisivat häiritä sen kehittymistä. Hävittäkää kaikki, mikä 

on peräisin myrkyllisestä kasvista, älkääkä ryhtykö toimettomiksi, sillä silloin ette saa hyvää satoa. 

90 Näytä minulle pellot, kun kultaiset korvat loistavat. Sitten voitte korjata sadon ja täyttää 

viljavarastot niin, että kullekin sielulle määrätty määrä sieluja ei joudu nälkään elämänmatkallaan. 

91 Ihmisten keskuudessa vallitsevat epäjumalanpalvelukset hylätään väärinä. Opetuksissa, jotka olen 

paljastanut teille, on totuuden syy, ja ne tullaan lopulta tunnustamaan. 

92 Tutkija etsii syytä kaikkeen, mitä on ja mitä tapahtuu, ja toivoo tieteellään todistavansa, ettei 

luonnon ulkopuolella ole mitään periaatetta eikä totuutta. Pidän heitä kuitenkin kypsymättöminä, 

heikkoina ja tietämättöminä. 

93 Kun kaksitoistavuotias Jeesus joutui kestämään väkijoukon kysymyksiä, katseita ja tuomioita, hän 

ei ollut lukenut yhtään kirjaa. Silti hän piti opetuspuheen, joka oli täynnä viisautta, sillä tuon lapsen 

mielessä loisti Korkeimman valo, ja hänen huulillaan kukoisti Jumalan Sana. Sanon tämän teille, koska 

tekin voitte tehdä näin, kun joudutte kohtaamaan kuulustelut ja oikeudenkäynnit, joihin joudutte. Silloin 

voitte vakuuttaa, koska puhutte Jumalan opetuksista, joilla on aina periaate, looginen perusta ja oikeutus. 

Ei ole mitään ihmettä, jolla ei olisi loogista ja luonnollista syytä, mitään ei tapahdu ilman syytä. Yksikään 

lehti puussa ei liiku ilman minun tahtoani. 

94 Teiltä kysytään: "Kun otetaan huomioon, että Herran majesteettisuus on niin mittaamattoman suuri 

- miksi Hän käyttää mitättömintä kuolevaista levittämään viisauttaan?" 

95 Tähän teidän on vastattava, että Jumalan rakkaudella lapsiaan kohtaan ei ole rajoja, ja siksi 

ihminen on usein kykenemätön ymmärtämään sitä. 

96 Teidän on oltava nöyriä, sillä jos Mestarinne jätti valtakuntansa asuakseen tässä maassa ja 

osoittaakseen olevansa nöyrä, teidän on oltava minun kaltaiseni niiden edessä, jotka ovat vertaisenne. 

97 Jos olisi tarpeen palata materiaan, kuten toisella aikakaudella, tulisin, vaikka tietäisin, että minun 

olisi kuljettava tuota kärsimyksen polkua, joka on tuskallista ruumiille ja hengelle. Mutta nyt tulen 

hengessä, ja teidän on varustettava itsenne, jotta voitte käsittää jumalallisen totuuteni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 145 
1 Katso, jumalallinen Henki on jälleen keskuudessanne. 

2 Tulkaa luokseni, rakkaat lapset, levätkää pyhiinvaelluksestanne poluilla ja erämaiden halki, sillä en 

minä ole se, joka tulen luoksenne, vaan te, jotka olette tulleet luokseni. 

3 Minä, teidän Luojanne, näytän ihmisille nöyryyteni, nöyryyteni ja rakkauteni kaikkia lapsiani 

kohtaan. Toisella aikakaudella lähetin "Sanani" tulemaan ihmiseksi keskuudessanne, ja hän kutsui itseään 

"Ihmisen Pojaksi" antaakseni teille todisteen nöyryydestäni. 

4 Paljastan itseni parhaillaan luomakunnan etuoikeutetun olennon, ihmisen, kautta, jotta voitte kuulla 

sanani veljienne ja sisartenne mielielimen kautta. 

5 Kuinka kaukana te luulette minun olevan teistä, ja kuinka lähellä minä todellisuudessa olenkaan! 

6 Sinussa otan vastaan koko ihmiskunnan, joka tänä päivänä jättää jäähyväiset toiselle vuodelle, 

jonka olen sille uskonut. 

7 Te ette tiedä, miten minä osoitan itseni teille sinä päivänä - joko Isänä, Mestarina tai Tuomarina. 

8 Yllätän sinut ja tunkeudun sydämesi sisimpään. 

9 Totuuden nimessä sanon teille, että Jehova, "Sana" ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala, Ainoa, joka on 

kaiken luodun alku ja loppu, kaiken olemassa olevan alfa ja omega. Puhun teille Isänä ja opetan teitä 

Mestarina. Hellyyteni laskeutuu lihasi ja henkesi päälle. 

10 Maria, teidän universaalinen äitinne, asuu minussa, ja hän antaa rakkaille luoduilleen mitä 

hellyyttävimpiä hyväilyjä. Hän on ollut sydämissänne jättääkseen niihin rauhansa ja pyhäkön valmistelun. 

Maria valvoo maailmaa ja levittää siipensä sen ylle kuin haikara vartioidakseen sitä navasta navaan. 

11 Otan vastaan kaikelta luomakunnalta kunnianosoituksen, joka tulee minulle kiitokseksi. 

12 Tunkeileva katseeni tuntee miehen ja naisen sydämen lapsuudesta vanhuuteen. Ilmestyn 

näkymättömästi kansakunnissa, maakunnissa, eri kirkoissa ja niiden ruumiittomien olentojen keskuudessa, 

jotka yhä asuvat maan päällä. Henkinen läsnäoloni saa ihmiset vapisemaan, sillä he eivät tiedä, mitä 

tulevaisuus tuo ihmiskunnalle tullessaan. 

13 Nyt kosketan ihmistä hänen tahdonvapaudessaan. Hän haluaa tehdä tahtonsa, mutta kaikki 

tapahtuu minun tahtoni mukaan. 

14 Kehitys vaikuttaa kaikkiin sieluihin, ja koska he kehittävät hyveellisyyttä ja intuitiota, tämä valo 

saavuttaa heidät. 

15 Ymmärrätte, että maailmassa ei ole rauhaa, että siellä on nälkää ja janoa, puutetta ja kurjuutta. 

Mutta kysyn teiltä: Miksi? 

16 Onko se siunausten rikkaus, jonka olen sijoittanut tähän maahan, kadonnut? Ovatko 

maailmankaikkeuden järjestys ja lait muuttuneet? Eikö kuninkaallinen tähti enää anna valoa ja elämää? 

Eikö lähteissä ole enää vettä, pelloilla hedelmällisyyttä ja puissa hedelmiä? Eikö teidän aivoissanne ole 

tiedon valoa eikä sydämissänne ole tunteita? Eikö sinun hengessäsi ole enää voimaa, niin ettet enää voi 

nostaa kasvojasi minun puoleeni?". Miksi te sitten käyttäydytte kuin viholliset, kun te kaikki olette 

lähtöisin minusta? 

17 Myös jumalallinen Henki itkee, mutta nyt minun kyyneleeni eivät putoa maailman päälle; minä 

annan sille anteeksi. He kaatuvat jumalallisen vaippani päälle. 

18 Ottakaa minulta viljan tähkä, se on rakkauden, rauhan ja hyväntahtoisuuden vehnä. Viljelkää sitä 

ja tehkää siitä leipää, joka elättää sielunne. 

19 Kädessäni on miekka, mutta se ei ole murha-ase: se on totuus. Joka haluaa olla totuuden sotilas, 

ottakoon sen oikeaan käteensä, ja hän on sen valossa voitokas kaikissa taisteluissa. 

20 Ihmisten henki etenee etsiessään opetusta, jonka annan teille tällä hetkellä. Pyhiinvaeltajia alkaa jo 

saapua. 

21 Teidän on oltava hereillä, sillä oppineet koettelevat teitä. Älkää lannistuko siksi, että olette 

mitättömiä, sillä se, mitä itseään suurina pitäneet oppineet piilottivat tai mitä heidän ei annettu ymmärtää, 

paljastui aina alhaisille. 
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22 Liittykää yhteen, niin että kun teitä vainotaan, Punainen meri aukeaa ja päästää teidät läpi. Mutta 

teidän, oi ihmiset, on täytettävä rakkauden lakini. Haluatko anteeksiantoni? Minäkin haluan, että annatte 

anteeksi kanssaihmisillenne. 

23 Te olette uskoneet kuolleet minulle, ja minä sanon teille: kuolleenne elävät minussa. Olet antanut 

minulle rakkautesi, mutta pyydän sinua osoittamaan sen armona kanssaihmisillesi. 

24 Ihmiskunta, auringonsäteet lähestyvät jo ja valaisevat maailmanne kasvoja kertoakseen teille 

valollaan, että uusi päivä on koittava teille arvokkaana ajanjaksona, jotta voitte sen aikana työskennellä 

edistyksenne hyväksi ja saavuttaa todellisen rauhan, kuten hyväntahtoisille ihmisille kuuluu. 

25 Kuunnelkaa Isäänne, levätkää hetki, te vaeltavien sielujen ihmiset. Autuas on se, joka kuuntelee 

minun sanaani, rakastaa sitä ja uskoo siihen, sillä hän on Isän arvoinen lapsi, koska hän pitää ahkerasti 

kiinni minun laeistani ja opetuksistani noudattaakseen niitä rakkauden tekojen kautta. 

26 Tällä hetkellä te kaikki kuuntelette tarkkaavaisesti sanojani, eikä mikään hyödytön ajatus häiritse 

ajatteluanne. Jotkut kuuntelevat innoissaan, toiset syyllisyydentunteensa vuoksi, toiset taas roikkuvat 

jokaisen sanani varassa. 

27 Ihmiskunta, jota tällä hetkellä edustaa tämä seurakunta täällä, on kulkenut vuoden, joka oli kuin 

tuskan varjo niille, jotka itkivät, ja kuin ystävällinen käsi niille, jotka ottivat sen suosion vastaan - sekunti 

teidän henkenne ikuisuudelle. Mutta aika tekee tehtävänsä, sillä aika olen minä, joka olen ollut ja tulen 

olemaan kaikkien lasteni kanssa ikuisesti. 

28 Tänä päivänä on hetki, jolloin jokainen sielu tuntee jumalallisen läsnäoloni hengessään, ja mitä 

suurempi tehtävä sillä on mukanaan, sitä voimakkaampi on ääni, joka puhuu sille sen sisällä. 

29 Vuosi 1945 vei mukanaan sodan viimeiset varjot. Sirppi niitti tuhansia olemassaoloja, ja tuhannet 

sielut palasivat henkiseen kotiin*. Tiede hämmästytti maailmaa ja sai maan vapisemaan tuhoaseillaan. 

Voittajat tekivät itsestään voitettujen tuomareita ja teloittajia. Kipu, kurjuus ja nälkä levisivät ja jättivät 

jälkeensä leskiä, orpoja ja kylmää. Rutto kulkee kansakunnasta toiseen, ja jopa luonnonvoimat antavat 

oikeudenmukaisuuden ja närkästyksen äänensä kuulua niin paljon pahaa kohtaan. Sivistyneeksi itseään 

kutsuvan ihmisen jättämä jälki planeetalle on tuhon, kuoleman ja hävityksen romukenttä. Tämä on se sato, 

jonka tämä ihmiskunta tarjoaa minulle. Mutta kysyn teiltä: Onko tämä sato sen arvoinen, että se tulee 

minun viljavarastoihini? Ansaitseeko jumalattomuutesi hedelmä sen, että Isäsi hyväksyy sen? Totisesti 

sanon teille, että tämä puu on kaikkea muuta kuin se, jonka olisitte voineet istuttaa, jos olisitte 

noudattaneet sitä jumalallista käskyä, joka käskee teitä rakastamaan toisianne. 
* Espanjalainen "valle" tarkoittaa kirjaimellisesti laaksoa ja tarkoittaa usein: tuolla puolen, (henkinen) maailma, 

elintila, koti(maa), kotona. 

30 Ihmiset ovat kovia ja periksiantamattomia naapureitaan kohtaan, aivan kuten Mooseksen aikana, 

jolloin oli tapana vastata iskuun vastaiskulla. Tänään sanon teille, että jos teillä on tällainen käsitys 

oikeudenmukaisuudesta, teitä mitataan samalla mittapuulla, jolla te mittaatte naapureitanne. 

31 Mutta annan teille anteeksi, siunaan teitä ja annan teille aikaa kasvattaa rakastavasti opetukseni 

siunattua siementä. Minä olen suuri soturi. Kuka kiirehtii ryhtymään tämän asian sotilaaksi? Käyn sotaa 

rauhan avulla. Ja minä tuhoan pahuuden hyvän miekalla. 

32 Jokainen, joka elämänsä hiljaisina tunteina päättää seurata minua hyvyyden tiellä, on sotilaani, ja 

annan miekan hänen käsiinsä, jotta hän voi taistella ja voittaa. Tämä miekka on totuus, jota vastaan ei ole 

yhtään vihollista, joka voisi vastustaa sen valoa. 

33 Tämä on riemun päivä, rakas Israel, sillä Iankaikkinen on kanssanne opettamassa teitä rakastamaan 

ja antamaan anteeksi toisillenne. Olen antanut teille opetukseni ja tullut luoksenne täynnä iloa; mutta olen 

myös kärsinyt, koska unohdatte minut hetkeksi. 

34 Ota vastaan rauhani. Vielä kerran siunaan ja annan teille anteeksi. Sydämenne ovat heittäytyneet 

jalkojeni juureen uhriksi, polttouhriksi, huudoksi rauhasta ja anteeksiannosta koko maailmalle. Mestarin 

opetus on jälleen kerran palanut kuin valon soihtu mielissänne ja hengessänne. 

35 Se on valon ja pimeyden välisen taistelun aika, joka saa maan kansakunnat kiinni 

valmistautumattomina - vierailujen ja sovitusten aika, puhdistuksen ja vanhurskauden aika. Näen kaikki 

kansat hämmennyksessä. Kaikki lahkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat jakautuneet. Mutta nyt on aika, 

jolloin asetan jälleen kerran eteenne Totuuden kirjan. 
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36 Te sanotte, että uusi vuosi on tulossa, mutta minä sanon teille: Henki ei ole ajasta riippuvainen. 

Aika on ikuisuuden ja Hengen alainen. 

37 Autuas on se, joka on kuullut sanani ja rakastaa sitä, joka ymmärtää julistukseni ja säilyttää 

sydämessään muiston siitä, mitä on nähnyt ja kuullut. 

38 Uskovaiset ja epäuskoiset kuuntelevat minua. Sekä ne, jotka rakastavat minua, että ne, jotka 

pilkkaavat minua, kuuntelevat sanaani. Heränneet ja nukkuvat, ahkerat ja laiskat, henkistyneet ja 

aineellistuneet, he kaikki kuuntelevat rukoushuoneissani, jotka ovat Pyhän Hengen temppeli, temppeli, 

jossa ei ole aineellisia alttareita, temppeli, jossa ei ole inhimillisiä turhuuksia. 

39 Kuinka kauan te olette vaeltaneet, ihmiset! Kuinka usein oletkaan eksynyt tieltäsi! Kuinka paljon 

oletkaan etsinyt! Kuinka monta asiaa oletkaan tutkinut! Olet noussut hyvin korkealle ja pudonnut kuiluun. 

40 Tässä kuitenkin Jehova, Ikuinen, Tuntematon, Unohdettu, kysyy kansalta: "Oletteko te nyt 

väsyneitä?". Pysähdyttekö nyt synnin tiellä? Ettekö ole vielä tarpeeksi pettynyt? Haluatko yhä olla suuri 

tässä maailmassa? Ettekö tiedä, että suuruus piilee nöyryydessä? 

41 Minä olen Isä ja minä olen antaja. Minä olen se, joka olen sanonut ihmisille kaikkina aikoina: 

"Pyytäkää, niin teille annetaan." Tässä on minun käteni; siinä on vanhurskauden valtikka, kultainen tähkä 

ja valon miekka. Ottakaa mitä haluatte, mutta kupin pohjalle jää yhä katkerin hiiva. Mutta uusi vuosi tuo 

mukanaan myös lupauksen rauhasta. 

42 Haluatteko, että taivasten valtakunta tulee luoksenne, kuten olen luvannut teille? Minun tahtoni on 

sinun! 

43 Minä annan teille anteeksi, syntinen ihmiskunta, koska olen rakastava Isä. Ota kultainen tähkä ja 

viljele tätä vehnää. Moninkertaistakaa se satakertaisesti ja virkistäkää henkenne sadonkorjuussa. Se on 

rakkauden, harmonian, veljeyden, rauhan ja hyväntahtoisuuden vehnää. Kanna sitä itsessäsi! Leivo 

jokapäiväinen leipäsi tästä vehnästä ja anna se veljellesi. Se on anteeksiannon, rakkauden ja ystävyyden 

vehnä. 

Ymmärrättekö minua, ihmiset? 

44 Tänä päivänä vedän verhon pois tulevaisuudesta ja valmistelen teitä. Katsokaa, kuinka suuret 

ihmisjoukot ja -junat etenevät etsimään tätä kansaa, kuinka legioonat virtaavat eteenpäin tätä valoa 

etsiessään. Pyhiinvaeltajat kolkuttelevat ovellesi. Herätkää, ihmiset! Tiedemies kiirehtii tutkimaan sinua, 

kyseenalaistamaan sinua. 

45 Olet kunnioittanut salaisuuksiani ja tunkeutunut niihin vain, kun olen kutsunut sinua. Tunnet minut 

niin pitkälle kuin olen sallinut sinun tuntea, ja tulet vähitellen lähemmäksi ja lähemmäksi minua. 

46 Te kuulutte valittujeni joukkoon tänä aikana. Jotkut teistä on kutsuttu lapsuudessa, toiset 

nuoruudessa, jotkut vasta vanhuudessa, mutta jokaiselle on uskottu tehtävä ottaen huomioon, kuinka kauan 

hän vielä elää maan päällä. 

47 Ei ollut sielua, joka olisi tullut luokseni ja joka ei olisi uskonut minulle huolta. Sinusta näytti siltä, 

että kipu, jonka kanssa saavuit, oli este elämässäsi, mutta sen jälkeen tulit tietoiseksi siitä, että se oli vain 

askel, joka toi sinut lähemmäs minua. Sitten siunasitte tuon koetuksen, jonka kautta henkenne sai niin 

paljon enemmän iloa. 

48 Teidän on hyvä siunata sitä tuskaa, joka toi teidät lähemmäksi minua, sillä sen kautta opitte 

etsimään minua ja pyytämään minulta. Myöhemmin opitte rukoilemaan ja lopulta suorittamaan 

hengellisen tehtävän, jotta voisitte harjoittaa rakkautta ja laupeutta koskevia opetuksiani veljillenne. 

49 Siitä lähtien olet nähnyt ihmeen toteutuvan elämässäsi, sillä vaikka syöt samaa leipää kuin 

ennenkin, se ei enää maistu sinulle katkeralta, vaan makealta ja miellyttävältä; vaikeudet, joita kohtasit 

matkallasi ja jotka saivat sinut pilkkaamaan tai menettämään uskosi, eivät enää saa sinua lannistumaan, 

koska et enää pidä niitä ylitsepääsemättöminä, eivätkä ruumiilliset kärsimyksesi, jotka ennen lannistivat 

sinut, enää saa sinua lannistumaan. 

50 Se on uskon voima, se on henkistymisen ja uudistumisen vaikutus. 

51 Menneisyydessä monet henkiset vaikutelmat menivät ohitsenne huomaamatta, koska etsitte vain 

aistienne tyydytystä, ja aistivaikutelmilla on usein taipumus materialisoida sielu. Nyt alatte löytää uuden 

elämän, alatte löytää kaiken teitä ympäröivän olemuksen, kauneuden, merkityksen ja totuuden. 
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52 Kun kuuntelette opetustani, ajattelustanne tulee anteliaampaa, muutatte vanhoja tapojanne palvoa 

minua ja parannatte elämäänne. Olet jo lakannut pyytämästä niin sinnikkäästi kuin ennen, ja opit 

rukoilemaan ja tuntemaan, mitä sanot minulle rukouksessa. Kun siis sanoitte minulle: "Herra, tapahtukoon 

minulle sinun tahtosi", syy oli se, että ymmärsitte sanojenne merkityksen ja valmistauduitte 

vastaanottamaan minulta vain sen, mitä minä määrään. Mutta kuulijoiden joukossa on aina "viimeisiä", 

koska uusia sydämiä tulee jatkuvasti näihin kohtaamispaikkoihin kaipaamaan elämän vettä. Minun on 

puhuttava heille eri tavalla, jotta he ymmärtäisivät Minua ja tuntisivat itsensä samalla ymmärretyksi. 

53 Muistakaa, että otin jokaisen teistä vastaan samalla tavalla, kun hän tuli tänne ensimmäistä kertaa 

kuulemaan sanaani. Joillekin en puhu hengellisestä tehtävästä, koska he eivät ymmärtäisi Minua, vaan 

puhun heille kärsimysten taakasta, jota he kantavat elämässään ja jonka painon alla he tuntevat itsensä 

ahdistetuiksi ja masentuneiksi. Opetan heitä ratkaisemaan vakavia koettelemuksia, joita he ovat 

kohdanneet perheessään ja sen ulkopuolella. Lohdutan heitä heidän kärsimyksissään, annan heille 

parantavan balsamin, joka palauttaa heidät terveiksi, rohkaisen heitä ja täytän heidät toivolla. 

54 Silloin sairastunut tuntee, että taivaasta katsellaan hänen kipuaan ja että tämä katse on hänen Isänsä 

katse, joka vapauttaa hänet kärsimysten taakasta, jota hän kantaa mukanaan. Sydän, joka ei ole tuntenut 

hellyyttä, ymmärrystä tai hyväntahtoisuutta maan päällä, tuntee yhtäkkiä olevansa Sanani kosiskelun 

ympäröimä. Se rakastaa äärettömällä rakkaudella ja tuntee niin kauan pidätellyn tuskansa virtaavan 

vyöryinä. 

55 Sekä yksinäinen tai väärinymmärretty mies että mies, josta on tullut intohimojen tai paheiden orja, 

hylätty nainen että nuori tyttö, joka pelkää kohdata elämän, sekä perheen isä tai äiti, joka tuo kaikki 

ongelmansa eteeni, että orpo, jolla ei ole maailmassa turvaa - kuulen heitä kaikkia, ja työstän heidän 

sydämensä Sanani hienolla taltalla. 

56 Tiedän, että kun käsittelen kaikkea, mikä painaa häntä, olipa se sitten inhimillistä tai aineellista, 

käsittelen hänen sieluaan, koska näin vapautan hänet taakastaan, koska näin valmistelen hänelle tietä, jota 

hänen on kuljettava sen jälkeen, ja koska näin sytytän hänessä uskon lampun. 

57 Rakkauteni lähde virtaa ylitsesi näinä hetkinä ja antaa sinulle anteeksi ja siunaa sinua. 

58 Otan teidät kaikki vastaan tänä päivänä, jotta voitte kuulla Sanani ja virkistyä siitä. 

59 Jos näiden joukkojen joukossa on tekopyhiä ja fariseuksia, koronkiskojia, aineellisten 

hyödykkeiden tai jopa moraalisten hyödykkeiden, kuten kunnian, tai hengellisten hyödykkeiden, kuten 

uskon ja rauhan, ryöstäjiä, minä hellin teitä kaikkia, ikään kuin olisitte kaikki tahrattomia; sillä minä olen 

teidän Isänne, joka janoaa teidän uudistumistanne ja rakkauttanne. 

60 Juuri kaikkein eksyneimpien ja laista kauimpana olevien kohdalla todistan Sanani voiman kerta 

toisensa jälkeen. Siksi puhuin teille yksityiskohtaisesti tänä aikana - ohjeella, joka on täynnä rakastavaa 

oikeudenmukaisuutta ja äärettömän viisaita opetuksia pelastaakseni teidät kuiluista ja johdattaakseni teidät 

ylös huipulle. Sillä kuilut ovat täynnä pimeyttä, eikä siellä voi koskaan tietää totuutta. Huiput sen sijaan 

loistavat viisauden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden valossa. 

61 Oikeudenhuudot ja nuhtelut kohdistuvat itsepäisiin, tyhmiin ja niihin, jotka pysyvät pahassa. Mutta 

tiedän, milloin rakkauden sana riittää saamaan heidät kääntymään. 

62 Tämä seurakunta on jatkuvasti kosketuksissa näillä kahdella tavalla. Rakkaus riittää ohjaamaan 

henkisesti* ja fyysisesti tottelevaisia, kun taas niille, jotka eivät ota rakkautta vastaan, tarvitaan kipua, jotta 

heidät saataisiin takaisin kohtuuteen ja järjestykseen. 
* Mitä sanottiin toisessa alaviitteessä kohdassa 143.7, pätee vastaavasti myös adjektiiveihin henkinen ja 

psyykkinen. Vaikka nämä kaksi termiä ovat usein suurelta osin päällekkäisiä, kaksoismääritelmästä "henkinen-

henkinen" sekä nykyaikaisemmasta "psyykkisestä" "henkisen" sijasta pidättäydyttiin. 

63 Hitaasti ja askel askeleelta, sitä mukaa kuin uudistuminen näyttäytyy heille, he siirtyvät niiden 

joukosta, jotka puhdistavat itsensä tuskan kautta, niiden joukkoon, jotka kohottavat itseään henkistymisen 

kautta. 

64 Te kaikki kuulette minut, ja te kaikki pysytte hiljaa. Omatuntosi kirja on avoinna henkesi ja mielesi 

edessä. Se näyttää teille todellisen polun ja tekee teille tunnistettavaksi vapaaehtoisesti valitsemanne 

polun. Mutta tällä hetkellä yleisön henki on herännyt kuullakseen viimeisetkin sanani. 



U 145 

27 

65 Tässä, tämän sanan edessä, ei ole ihmistä, joka ei vapisisi sisäisesti ja ulkoisesti olemuksessaan, 

toisin sanoen hengessä ja lihassa. Kun hän kuuntelee minua täällä, hän ajattelee elämää, kuolemaa, 

jumalallista oikeutta, ikuisuutta, hengellistä elämää, hyvää ja pahaa. 

66 Kun hän kuulee ääneni, hän tuntee sisällään henkensä läsnäolon, ja hän muistaa, mistä hän on 

tullut. 

67 Siinä lyhyessä ajassa, jonka hän kuuntelee minua, hän tuntee olevansa yhtä kaikkien 

lähimmäistensä kanssa ja tunnistaa heidät olemuksensa syvyyksissä todellisiksi veljikseen ja sisarikseen, 

veljiksi ja sisariksi hengellisessä iankaikkisuudessa, jotka ovat hänelle vielä läheisempiä kuin ne, jotka 

ovat vain lihan mukaan, koska tämä on vain väliaikaisesti maan päällä. 

68 Ei ole yhtään miestä tai naista, joka minua kuullessaan ei tuntisi, että minä tunnistan hänet. Siksi 

kukaan ei uskalla peitellä tai kaunistella tahrojaan edessäni. Ja teen heidät tietoisiksi, mutta paljastamatta 

ketään julkisesti, sillä olen Tuomari, joka ei koskaan paljasta. Minä sanon teille, että paljastan 

keskuudessanne aviorikoksia, lapsenmurhia, varkauksia, paheita ja sairauksia, jotka ovat kuin spitaali 

niiden sielussa, jotka ovat tehneet syntiä. Mutta en todista teille Sanani totuutta ainoastaan näyttämällä 

teille, että pystyn paljastamaan sydämenne rikkomukset. Haluan myös todistaa teille opetusteni voiman 

antamalla teille aseet, joilla voitte voittaa pahuuden ja kiusaukset, opettamalla teille, miten saavutatte 

uudistumisen, ja herättämällä olemuksessanne halun hyvään, korkeaan ja puhtaaseen sekä ehdottoman 

vastenmielisyyden kaikkea alhaista, väärää ja sielulle haitallista kohtaan. 

69 Te miehet ja naiset, joista olen muodostamassa uutta kansaani, te rakastetut joukot, jotka itkette 

sisäisesti hiljaisuudessa tällä siunatulla hetkellä, lepääkää kanssani, tuntekaa, kuinka anteeksiantoni 

laskeutuu päällenne, puhdistaa teidät virheistänne ja vapauttaa teidät taakastanne, niin että voitte aloittaa 

uuden olemassaolon. 

70 Olkaa rauhassa, näen vilpittömän katumuksen niissä, jotka ovat tulleet tietoisiksi rikkomustensa 

vakavuudesta ja jotka tuolla hetkenä pyytävät Minulta repaleisin sydämin anteeksiantoa; etten laita heitä 

maksamaan rikkomuksistaan mittaamalla niitä samalla mittapuulla, jolla he ovat mitanneet maailmassa, ja 

jotka lopulta anovat Minulta mahdollisuutta todistaa katumuksensa Minulle. Kuinka en tuntisi häntä, joka 

itkee todellista katumusta, ja kuinka voisin kieltää häneltä sen tilaisuuden, jota hän pyytää minulta niin 

suurella tuskalla. Samoin tunnen myös ne, jotka eksyttävät itsensä väärällä katumuksella, mutta en minua, 

sillä minä näen läsnäolonne tuolle puolen. Heidät alistan koettelemuksille niin kauan kuin on tarpeen, jotta 

he heräisivät täysin omantuntonsa kutsuun. 

71 Tunnette nyt kaikki hellittelyni, rakkauteni ja rauhani, sillä olette tulleet hengelliselle 

juhlaillalliselle Mestarin taloon, ja on vain oikein, että te kaikki nautitte Isänne anteeksiannon ja rakkauden 

ruoasta. 

72 Rakkauden vaippani leviää maailmankaikkeuden ylle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 146 
1 Opetuslapset, olen silittänyt otsaanne ja hälventänyt syviä murheitanne, ja te olette nostaneet 

katseenne minuun ja sanoneet minulle: "Oletko sinä ollut täällä, Herra?" 

2 Teidän on keskitettävä huomionne Sanaani, sillä kun minua todella kuunnellaan, avaan 

aarrekammioni ja vuodatan viisauteni opetuslapsilleni. Kysytte Minulta: "Mistä johtuu niin suuri 

kärsivällisyytenne ja niin suuri jumalallinen rakkautenne?" Minä vastaan teille: monet teistä ovat maan 

päällä vanhempia, ja te kaikki olette olleet lapsia. Kuka isä on toivonut lapselleen tuskaa, vaikka hän on 

saanut tältä mitä raskaimman loukkauksen, mitä julmimman kiittämättömyyden? Tuon isän sydämeen on 

tullut syvä haava, kipu on lävistänyt häntä, ja joskus jopa viha on hämärtänyt hänen mielensä, mutta tuon 

lapsen katumuksen sana tai nöyryyden teko on riittänyt painamaan hänet jälleen sydämeensä. Kun te 

ihmisinä teette näin, miksi olette hämmästyneitä siitä, että rakastan ja annan teille anteeksi täydellisesti? 

3 Loin sinut rakastamaan sinua ja tuntemaan, että sinua rakastetaan. Tarvitset minua yhtä paljon kuin 

minä sinua. Se, joka sanoo, etten tarvitse sinua, ei puhu totta. Jos näin olisi, en olisi luonut teitä, enkä olisi 

tullut ihmiseksi pelastaakseni teidät tuon uhrin kautta, joka oli suuri rakkauden osoitus; olisin antanut 

teidän kadota. Mutta teidän on ymmärrettävä, että jos ravitsette itseänne rakkaudellani, se on vain sitä, että 

tarjoatte samaa Isällenne, sillä sanon teille yhä uudelleen: "Minä janoan, minä janoan rakkauttanne." 

4 Kuinka sinun ei pitäisi olla poissa minusta ja kuinka minä en tuntisi poissaoloasi, koska olet osa 

henkeäni? Ymmärrättekö, miksi pyydän teitä tutkimaan Sanaani ja jopa tapaa, jolla olen tullut? - Jotta ette 

ihmettelisi sitä tosiasiaa, että ilmoitan itseni syntisten ruumiiden kautta. Sinun syntisi ei voisi olla este 

rakkaudelleni. Tulin puhdistamaan teidät ja tuomaan teidät lähemmäksi Minua. Jotkut ovat ymmärtäneet 

tämän ja toiset eivät. Siksi niiden miesten ja naisten joukossa, jotka ovat kuunnelleet minua tänä aikana, 

on niitä, jotka ovat julistaneet kovaan ääneen, että olen palannut ihmisten luokse, sekä niitä, jotka ovat 

sanoneet, että tämä on mahdotonta. 

5 Läsnäoloni ei ole koskaan vetäytynyt teistä. Se on minun Sanani, jonka vuodatan päällenne 

lupaukseni täyttymyksenä. Rakkauteni ja valoni säteilevät tästä Sanasta. Tällä hetkellä opetan teitä, mutta 

kun tulee vuosi 1950, jonka on Tahtoni mukaan määrä olla tämän ilmentymän viimeinen, lopetan tämän 

ilmentymismuodon ilman, että Henkeni eroaa teistä. 

6 Vain jotkut sydämet ovat valmiita tähän aikaan. 

7 Odotinko toisella aikakaudella, että maailma kääntyisi ja lähden vasta sitten? Lähdin pilkan, 

halveksunnan, julmuuden ja epäilyksen keskeltä. Tiesin, että kuolemani oli välttämätön, jotta maailma 

nousisi elämään. Tänä aikana lähden uudestaan hämmennyksenne, tyrmistyksenne ja epäilyksenne 

hetkillä. Mutta Sanani, joka on testamentattu ihmiskunnalle rakkauden testamenttina, ravistelee maailmaa 

vielä kerran. 

8 Aatteiden, uskontunnustusten, uskontojen, oppien, filosofioiden, teorioiden ja tieteiden sota tulee, 

ja minun nimeni ja minun opetukseni tulee olemaan joka huulella. Minun paluustani keskustellaan ja se 

tuomitaan, ja sen jälkeen suuret uskovat nousevat ja julistavat, että Kristus on jälleen kerran ollut ihmisten 

keskellä. Tuolloin rohkaisen noita sydämiä äärettömyydestä ja teen ihmeitä heidän tiellään vahvistaakseni 

heidän uskoaan. 

9 Ihmiskunta muistaa tänään sitä päivää, jolloin itämaan tietäjät tulivat Betlehemin seimen luo 

palvomaan jumalallista lasta. Tänään jotkut sydämet kysyvät minulta: "Herra, onko totta, että nuo 

mahtavat ja viisaat herrat kumartuivat eteesi ja tunnustivat jumaluutesi?" 

10 Kyllä, lapseni, tiede, valta ja rikkaus tulivat ja polvistuivat läsnäoloni eteen. 

11 Myös paimenet, heidän vaimonsa ja lapsensa nöyrine, terveine ja yksinkertaisine lahjoineen ottivat 

vastaan ja toivottivat tervetulleeksi maailman Vapahtajan ja Marian taivaallisen hellyyden symbolina. Ne 

edustivat nöyryyttä, viattomuutta ja yksinkertaisuutta. Mutta ne, joilla oli pergamenttikääröissään profetiat 

ja lupaukset, joissa puhuttiin Messiaasta, nukkuivat sikeästi aavistamatta edes, kuka oli tullut maailmaan. 

12 Epäilette joskus sitä, mitä apostolieni kirjoittama historia kertoo teille, koska elämääni ympäröi 

monia vääriä legendoja. Nyt kerron teille, että se, mitä he kirjoittivat ylös, oli totuus, ja lisäksi se oli 

ehdottoman välttämätöntä teidän pelastuksenne kannalta. Kaiken tämän minä nyt vahvistan, mutta se, mitä 

ihmisten mielikuvitus on luonut, tuhotaan ikuisesti Sanani totuudella tänä aikana. Tavalliset ihmiset ovat 
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tulleet Sanani luo ja tuovat sydämessään nöyryyden ja vaatimattomuuden lahjan. Myöhemmin tieteellinen 

maailmanne, rikkaat ja mahtavat kumartavat näkymättömän Läsnäoloni edessä. 

13 Vaikka olen kohdannut teidät aineellisempana kuin menneinä aikoina, hengen kautta saavutettu 

kehitys antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden ymmärtää uutta henkistä ilmenemismuotoani. Vaikka 

ihminen uskoisi olevansa kuinka kaukana Jumaluudestani, katso, hän on vain yhden askeleen päässä siitä. 

Jotkut väittävät, että minua ei ole olemassa. Mutta älkää antako tämän tehdä vaikutusta. Nämä ihmiset 

puhuvat näin, koska he ovat muodostaneet minusta epätodellisia käsityksiä. Kun he pettyivät tieteeseensä 

tässä suhteessa ja kun en ollutkaan sellainen kuin he luulivat, he kielsivät minut. Mutta kuinka suuri 

onkaan heidän halunsa tietää, olenko todella olemassa. 

14 Ihminen ei ole vielä löytänyt itseään, hänen on vielä tunnistettava itsensä hengellisesti saadakseen 

ratkaisun moniin hämmentäviin arvoituksiin ja vastauksen moniin kysymyksiin. Nyt on aika, jolloin hän 

voi ja hänen pitäisi löytää, löytää ja tunnistaa itsensä. Kun tämä tapahtuu - miten selvästi hän sitten tuntee 

läsnäoloni! 

15 Olen sallinut teidän ottaa lyhyeksi ajaksi yhteyttä tuonpuoleisiin olentoihin, mitä en hyväksynyt 

toisella aikakaudella, koska ette olleet silloin valmistautuneet siihen, eivät he eivätkä te. Minä olen 

avannut tämän oven tänä aikana, ja sen avulla teen profeettojeni ilmoitukset ja jotkut lupaukseni todeksi. 

Vuonna 1866 tämä näkymätön ovi avautui teille ja myös valittujen mielen elimistölle, jotta he voisivat 

tehdä tunnetuksi viestin, jonka Valon Henget toisivat ihmisille. Ennen tuota vuotta tulivat maan kansojen 

ja kansojen keskuudessa tunnetuksi henget, jotka olivat ennakkomerkkejä minun tulemisestani. 

16 Olette tehneet suuria ponnisteluja tieteen alalla ja olette olleet syvästi unessa hengellisen suhteen. 

Mutta olen tullut opettamaan teille jumalallista tiedettä, jonka juurena on rakkaus ja josta kumpuaa armo, 

viisaus ja veljeys. Tieteenne on lähentänyt kansoja toisiinsa, ylittänyt ajan ja etäisyydet, se on 

ymmärryksen hedelmä. Mitä outoa sitten on siinä, että maailmat lähenevät toisiaan mielen kautta ja että 

ikuisuus saavutetaan mielen kautta? Jokainen, jolla on halu kulkea tätä tietä, pukekaa sydämensä 

kunnioituksella, valvokaa, rukoilkaa ja olkaa kuuliaisia omantuntonne kutsulle. 

17 Olen kertonut teille, että kanssakäyntinne henkimaailman kanssa tässä aineellisessa ja 

konkreettisessa muodossa on lyhyt, sillä vuonna 1950 tämä oppitunti ja kokemus päättyy. Mutta jos 

käytätte sitä asianmukaisesti, se jättää teille lukemattomia hedelmiä, joista yksi on se, että valmistaudutte 

hengeltä hengelle käytävään keskusteluun, suoraan kommunikointiin ilman, että tarvitsette apuvälineitä, 

jotka väliaikaisesti annoin mielellenne. Vain rakkaus vetää teidät silloin toisiinne. 

18 Opetan teitä tässä muodossa, jotta ette joutuisi sekavien tieteiden, uuden fanaattisuuden tai 

taikauskon uhriksi. Siksi teillä ei ollut toisella aikakaudella lupaa tutustua tällaisiin opetuksiin, jotka 

annettiin tässä muodossa, koska ette olisi ymmärtäneet niiden hengellistä sisältöä. Kristus on luvannut 

teille ja Elia on täyttänyt sen tänä aikana. Vuoden 1950 jälkeenkin henkiset olennot jatkavat aineellista 

ilmenemistä maailmassa. Tämä saa monet epäilijät uskomaan ja monet henkiolennot heräämään. Mutta 

tämän kansan pitäisi olla kuuliainen ja antaa tämänkaltaisen ilmentymän päättyä heidän kohdallaan 

oikeaan aikaan. Myöhemmin nämä opetuslapset lähtevät kansojen pariin ja kitkevät lujalla kädellä kaiken 

ihmisten keskuudessa kasvaneen rikkaruohon, niin että vain kokemuksen valo jää jäljelle hedelmällisenä 

vehnänä. Pyhän häpäisemisen jälkeen tulevat ne, jotka opettavat kunnioittamaan sitä, mikä on puhdasta. Ja 

sitten, kun henkistyminen vallitsee ihmisten sydämissä, he tuntevat mielensä nousevan muihin 

maailmoihin ja tuntevat näiden tunkeutuvan heidän sydämiinsä. Silloin ihmiset ovat saavuttaneet 

hengellisen kohotuksen, joka antaa heille mahdollisuuden tuntea taivasten kuningaskunnan läsnäolon 

sydämessään. 

19 Rakkauden siteet, jotka ovat yhdistäneet teitä maan päällä, tulevat entistäkin tiiviimmiksi niiden 

kanssa, jotka liittyvät teihin hengellisesti ikuisuudessa. Näin muodostuu universaali perhe, jossa ei enää 

ole mitään eroja. 

20 Teidän keskuudessanne on ollut myös hämmentyneiden, pimeydessä elävien olentojen ilmentymiä. 

He ovat tulleet sen lahjan ovista, jonka olen antanut teille. Mutta kuka voisi pitää näitä ilmentymiä pahoina 

tai tuomita tämän opetukseni epärehelliseksi? Ettekö ajattele, että tämä lahja palvelee hyvän tekemistä, ei 

ainoastaan ihmisten keskuudessa, vaan myös niiden keskuudessa, joiden sielut ovat pimennetyt? 
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21 Jokainen, joka tuomitsee nämä opetukset vääriksi, on tutkinut huonosti Jeesuksen teoksia toisella 

aikakaudella. Hengellinen elämä on samanlaista kuin aineellinen elämä, jossa on myös risteyksiä, 

vierailuja ja kiusauksia, kuten tässä elämässä, jota elätte. Aina kun ovi avautuu hyvän tekemiseen, 

hädänalaiset ryntäävät sinne, kuten tapahtui Jeesuksen kanssa toisella aikakaudella ja kuten tapahtuu 

niiden kanssa, jotka ovat saaneet tuon lahjan tänä aikana. Siellä haluan nähdä armonne. 

22 Siunaan sinua, sillä kun riivatut tulivat luoksesi, et kutsunut heitä paholaisen riivaamiksi, vaan näit 

riivatussa sovittavan kanssaihmisen ja häntä hallitsevissa ahdistuneita veljiä ja sisaria, jotka hämmentävät 

häntä. 

23 Tulevaisuudessa näiden olentojen ei enää tarvitse käyttää aivojasi todellisuuden ymmärtämiseen. 

Heille riittää, että he ottavat ajatuksenne vastaan mielessään, jotta he näkevät valon. 

24 Tämä on jo viimeinen ajanjakso, jolloin olen kanssanne tässä muodossa. Uskokaa siihen ja 

uskokaa myös, etten palaa tähän maailmaan tehdäkseni Sanani aineellisesti kuultavaksi, saati sitten 

tullakseni ihmiseksi. 

25 Varustautukaa, sillä teille tulee huhuja ihmisiltä, jotka väittävät, että minä olen palannut, että 

Kristus on tullut maan päälle. Teidän on silloin pysyttävä uskollisina ja 

Sano: "Herra on hengessä kaikkien lastensa kanssa". Jos kuitenkin nukutte ettekä henkistä itseänne, 

kiellätte sen, että Minä vedin sanani pois (ihmisten äänenkantajien kautta puhutun); ja koska teistä tulee 

pilkkaajia ja tottelemattomia, te kutsutte säteeni kansanjoukkojen päälle ja sanotte heille: "Pyydetään 

Häntä, joka antoi meille sanansa, jatkamaan puhumistaan meille. Tarjotkaamme hänelle lauluja ja virsiä, 

että hän kuulisi meitä." Mutta totisesti sanon teille: Minun säteeni ei palaa ihmisen ymmärryksen elimeen, 

sillä minä en tue teidän hulluuttanne. Mitä seurauksia sillä olisi? - Että näennäisen valon sanat saattaisivat 

teidät hämmennyksiin! Eikö sydämesi halua sitä? Valmistautukaa sitten tuohon koettelemukseen, ja 

kuuliaisuutenne ja nöyryytenne päälle loistaa inspiraationi valo. 

26 Ilmoitan teille, että sekasorto tulee vallitsemaan hyvin pian, jos näiden yhteisöjen sulautuminen 

yhdeksi yhteisöksi ei tapahdu ennen vuotta 1950, sillä tulee olemaan niitä, jotka sanovat, että Mestari 

jatkaa itsensä tunnetuksi tekemistä, ja sitten voi tätä kansaa! Ettekö ole vielä pohtineet tätä uhkaa? 

Veljeyden ja yhtenäisyyden henki ei ole vieläkään herännyt teissä, ja odotatte, että tapahtumat yhdistävät 

teidät. Mutta jos odotatte tätä, näette sen sijaan ruttoa, sekasortoa, sotia ja luonnonvoimien tuomion 

puhkeavan, kunnes maailmassa ei enää ole rauhallista paikkaa - ei maan pinnalla eikä sen sisällä, ei 

merellä eikä taivaalla. 

27 Ihmiset, aloitin Sanani tänä päivänä täynnä ystävällisyyttä, mutta sitten siitä tuli ankara, koska on 

välttämätöntä varoittaa teitä vaaroista ja korjata virheenne ajoissa. Mutta päätän opetussanani ystävällisiin 

sanoihin. 

28 Opetuslapset, älkää unohtako, että sinä päivänä, jolloin ihmiset muistavat Kristuksen syntymää, 

olen avannut silmänne entistä laajemmalle, jotta voitte tulla luokseni hengellisen omistautumisen, 

nöyryyden ja kuuliaisuuden tiellä. 

29 Tänään te ette ole tuon ajan paimenten tavoin tarjonneet minulle maitoa, hunajaa ja leipää 

rakkauden ja ilon lahjana. Eivätkä tämän ajan kuninkaat ja oppineet tuo minulle suitsukkeita, kultaa ja 

mirhaa. Kaikki ojentavat sielunsa minun puoleeni, jotta voisin asettaa heihin rakkauden uhrin. 

30 Tällä hetkellä tulen ihmisen ymmärryselimen kautta luoksenne Sanassani toivottaakseni teidät 

tervetulleeksi ja kertoakseni teille, että olen antanut teille anteeksiantoni ikuisesti. 

31 Odotan sinussa uutta siementä. Kuunnelkaa minua, jotta teistä voisi tulla valon siemen. 

32 Monet teistä haluavat kuolla, koska olette väsyneitä ja vailla ihanteita maan päällä. On totta, että 

ruumiin kuolema on sielun uusi syntymä, mutta se ruumis, joka teillä on, puhdistaa teidät. Rukoilkaa ja 

valvokaa, niin ette heikkene. Minä olen teissä. Kun sanotte, että Kristuksen veri laskeutui ihmiskunnan 

päälle, ajatteletteko, että se on vain symboli vai symboli? Mitä ajattelisitte, jos kertoisin teille, että sekä 

vereni että ruumiini merkitsevät teille tien, jolla te kaikki voitte täyttää teille uskotun tehtävän? Ja jos 

Henkeni tulvii jokaiseen teistä - miksi ette tunnusta itseänne veljiksi, vaan sen sijaan inhoatte itseänne? 

Ettekö ole koskaan ajatelleet, että mitä ikinä teette lähimmäisillenne, teette myös minulle? 
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33 Älkää jatkako Jeesuksen inhimillisen syntyperän etsimistä, sillä se ei paljasta teille Ruumiini 

täydellisyyttä. Tutustukaa niihin suuriin ilmestyksiin, jotka annoin teille silloin ja nyt, ja ymmärrätte, mitä 

kerron teille tällä hetkellä. 

34 Älkää tarttuko maailman kirjoihin, joita ei ole kirjoitettu jumalallisella innoituksella, vaikka ne 

puhuisivatkin minusta. Muistakaa, että se, mikä tulee ihmismielestä, voi sisältää virheitä, mutta se, mikä 

tulee taivaasta, ei voi johtaa teitä harhaan. Vartioi ilmestyksiäni suuremmalla innolla kuin vartioisit helmiä 

tai timantteja. 

35 Ihmiset väittävät kirjoissaan, että Jeesus oli esessorien kanssa saadakseen tietojaan. Mutta hänellä, 

joka tiesi kaiken ja joka oli olemassa ennen kuin maailmat syntyivät, ei ollut mitään opittavaa ihmisiltä. 

Jumalallinen ei voinut oppia mitään inhimilliseltä. Missä tahansa olinkaan, se oli opettamista varten. 

Voiko maailmassa olla ketään Jumalaa viisaampaa? Kristus tuli Isältä tuodakseen jumalallisen viisauden 

ihmisille. Eikö Mestarinne antanut teille tästä todisteen, kun hän kahdentoista vuoden ikäisenä 

hämmästytti silloiset teologit, filosofit ja lainopettajat? 

36 Jotkut ovat syyttäneet Jeesusta kaikkien ihmisten heikkouksista ja heittelevät mielihyvin 

sydämissään kantamaansa likaa mieheen, joka on jumalallinen ja virheetön. Nämä eivät tunne minua. Jos 

kaikki luonnon ihmeet, joita katselette, eivät ole mitään muuta kuin jumalallisten ajatusten aineellisia 

ruumiillistumia - ettekö ajattele, että Kristuksen ruumis oli Isänne rakkauden ylevän ajatuksen 

aineellistuma? Niinpä Kristus rakasti teitä vain hengellä, ei lihalla. Totuuttani ei voi koskaan väärentää, 

koska se sisältää absoluuttista valoa ja rajatonta voimaa. 

37 Paljastan tällä hetkellä näiden yksinkertaisten ja kouluttamattomien mielten kautta Jeesuksen 

sanojen rakastavan ja unohtumattoman äänen, joka ei tee kipeää. 

38 Ihmiset ovat uskaltaneet tuomita ilman kunnioitusta ja rakkautta niiden korkeimpien olentojen 

elämää, jotka Jumala on lähettänyt ihmisille, käyttäen omaa sanaani petollisuutensa perustana. Kun 

kutsuin opetuslapsiani veljiksi eräässä tilanteessa, se ei ollut ainoa kerta, enkä kutsunut heitä yksin. Maria 

kantoi neitseellisessä kohdussaan Jeesuksen ruumista. Valittu Äiti, puhtain Äiti, virheetön lilja oli 

Jumalassa olevan äidillisen hellyyden ruumiillistuma. Miksi Jeesus, joka kutsui itseään Jumalan pojaksi, ei 

kutsuisi ihmisiä veljiksi, koska hekin ovat Jumalan lapsia? Milloin teillä on vihdoin tarvittava mielen 

kypsyys, joka antaa teille mahdollisuuden antaa oikean merkityksen tulkinnan jumalalliselle ja 

inhimilliselle? Ymmärtäkää, että tämä on ainoa tapa tietää, missä ovat virheet ja missä loistaa totuus. 

39 Ihmiset eivät voi kertoa teille Minusta totuudenmukaisemmin kuin Minä, vaikka antaisinkin teille 

nämä opetukset ihmisten kautta. Ottakaa huomioon, että he ovat haltioissaan, kun puhun heidän kauttaan. 

Opetukseni tullaan vielä ymmärtämään; ihmiskunta tulee ylistämään sen olemusta, joka on laki. Sitä ennen 

rikkaruohon siemen tuhoutuu. Mutta milloin kutsutte kaikkia ihmisiä veljiksi? Milloin näet heissä Isäsi 

lapsia? Ainoa todistus, joka voi tuoda teidät syliini, on se, että olette pystyneet olemaan Jumalan lapsia ja 

lähimmäisenne veljiä. 

40 Te, jotka olette niin paljon huolissanne kodistanne - miksi ette ole yhtä paljon huolissanne kodista, 

joka teidän on valmisteltava hengellenne ikuisuudessa? Te, jotka sytytätte valon kotiinne, jotta ette olisi 

pimeydessä - miksi ette sytytä sydämenne lamppua, jotta ette asuisi pimeydessä? 

41 Kun olette siihen valmiita, puhun yksityiskohtaisesti ja selkeästi kolmesta "ajasta" ja seitsemästä 

vaiheesta tai aikakaudesta, jotta ette sekoita näitä kahta. 

42 Katso, tässä on paljastava ja yksinkertainen sanani. Ymmärrä se ja anna sen muuttua toiminnaksi. 

43 Tämä on armon hetki, jolloin Pyhän Henkeni valo leviää kaikkiin maailmoihin, valo, joka on 

jumalallista viisautta jokaiselle hengelliselle olennolle. Ja te, jotka kuulette sanaani ja virkistäydytte 

Totuuden Hengen viisaudella, löydätte kaikesta tästä opetusteni merkityksen, valmistautukaa todella, sillä 

teidän on opetettava monille minun lakiani. 

44 Laini on oikeudenmukaisuuden ja rakkauden polku, jolle kutsun ihmisiä jälleen kerran, jotta he 

voivat hallita perheitä ja kansakuntia sillä rakkaudella ja oikeudenmukaisuudella, josta puhun teille. 

Kaikkien luotujen asioiden alkuperä ja loppu perustuvat tähän lakiin. Tahtoni on, että kaikki asiat elävät 

harmoniassa ja että te kehityttekin henkisesti tässä luomakunnassa, aivan kuten luonnon eri valtakunnat 

kehittyvät, jotta voitte saavuttaa henkenne edistymisen. 
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45 Ihminen on moraalisesti ja hengellisesti pysähtynyt. Hän on luonut Jumalan palvonnan ja 

elämäntavan, jota hän pitää parhaana, ja hän on langennut rutiiniin, joka tylsistyttää ja väsyttää hänen 

henkeään ja saa hänet fanaattiseksi riiteissä ja seremonioissa, jotka huijaavat hänen aistejaan. Katsokaa 

toisaalta, mikä on aineellisen luonnon muodostavien valtakuntien kehitystaso. Tunnista niiden järjestys, 

harmonia ja täydellisyys. 

46 Teidän on ymmärrettävä, että te - joilla on henki - olette Isän rakkain luomistyö, koska hän on 

antanut teille hengellisen olemuksen, hengelliset ominaisuudet ja kuolemattomuuden. 

47 Sielulle ei ole olemassa kuolemaa, kuolemaa sellaisena kuin te sen ymmärrätte, eli olemassaolon 

lakkaamista. Ruumiin kuolema ei voi olla sielun kuolema tai loppu. Juuri silloin se avaa silmänsä 

korkeammalle elämälle, kun taas sen ruumiillinen kuori sulkee ne ikuisiksi ajoiksi suhteessa maailmaan. 

Se on vain siirtymähetki tiellä, joka johtaa täydellisyyteen. Jos ette ole vielä ymmärtäneet sitä tällä tavalla, 

se johtuu siitä, että rakastatte tätä maailmaa edelleen hyvin paljon ja tunnette olevanne tiiviisti sidoksissa 

siihen. Teitä ahdistaa lähteä tästä kodista, koska pidätte itseänne sen omistajina, mitä teillä on siinä; ja 

joillakin on myös epämääräinen aavistus jumalallisesta oikeudenmukaisuudestani, ja he pelkäävät astua 

hengelliseen maailmaan*. 
* Espanjalainen "valle" tarkoittaa kirjaimellisesti laaksoa ja tarkoittaa usein: tuolla puolen, (henkinen) maailma, 

elintila, koti (maa), kotona. 

48 Ihmiskunta on rakastanut tätä maailmaa aivan liikaa - aivan liikaa, koska sen rakkaus oli 

harhaanjohtavaa. Kuinka moni onkaan menehtynyt sen vuoksi! Kuinka paljon sieluja onkaan 

materialisoitunut samasta syystä! 

49 Vasta kun olette tunteneet kuoleman askeleet lähellä, kun olette olleet vakavasti sairaita, kun olette 

kärsinyt, vasta silloin olette muistaneet, että olette vain askeleen päässä tuonpuoleisesta, siitä oikeudesta, 

jota pelkäätte vain tällaisina kriittisinä hetkinä; ja silloin teette valan Isälle ja vannotte rakastavanne, 

palvelevanne ja tottelevanne Häntä maan päällä. 

50 Kipu puhdistaa teidät, kipu on taltta, joka muokkaa ihmisen sydäntä niin, että se saavuttaa 

henkisyyden. Jotta tuskanne ei olisi hedelmätöntä, uskon soihdun on valaistava teitä, jotta teillä olisi 

hengellistä kohotusta ja kärsivällisyyttä koettelemuksissa. 

51 Olette paras hedelmä, joka on tullut minusta, universaalista puusta. Täyttäkää aina rakkauden 

lakini, jotta voin nauttia teistä. 

52 Jos tyhjennät elämässäsi katkeruuden maljan lähimmäistesi vuoksi, anna heille takaisin sama 

malja, mutta täynnä hunajaa. Aivan kuten Kristus, joka niitti vain tuskaa ja katkeruutta niiden ihmisten 

keskuudessa, joita hän niin paljon rakasti, ja joka vielä ristillä roikkuessaan ja väkijoukon pilkatessa ja 

tarjotessa hänelle sappea ja etikkaa, avasi kylkensä rakkauden lähteenä antaakseen verensä lapsille 

ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän viiniksi. 

53 Toisella kerralla Mestari lähti pois opetuslastensa luota muutamaksi tunniksi, ja kun hän palasi, 

hän huomasi, että he puhuivat keskenään. Sitten hän kysyi heiltä: "Mitä olette oppineet opetuksestani?" Ja 

yksi heistä vastasi: "Mestari, kun et ole kanssamme, tutkimme sanojasi, mutta emme aina onnistu 

ymmärtämään niitä." "Mestari, kun et ole kanssamme, tutkimme sanojasi, mutta emme aina onnistu 

ymmärtämään niitä." Silloin Mestari sanoi heille: "Katsokaa merta, katsokaa, kuinka valtava se on. Niin 

on myös Isän laki. Se on kaiken luodun alku ja loppu, mutta minä annan teidän ymmärtää sen niin pitkälle 

kuin se on minun tahtoni."" 

54 Ihmiskunta kulkee tällä kolmannella aikakaudella eri poluilla eikä löydä totuutta. Lähetän sille 

viestejä ja merkkejä, mutta se on sokea. Luonnonvoimien kutsut ja sodat eivät ole riittäneet todistamaan 

Kristuksen paluuta ihmisten keskuuteen. 

55 Olen harvojen joukossa, jotka opettavat henkistämisen sanomaani, jonka ihminen saa tuntea tänä 

aikana. Ja niiden joukosta, jotka ovat tulleet kuuntelemaan minua, olen valinnut uudet opetuslapset, joista 

tulee työni sanansaattajia ja lähettiläitä maailmassa. 

56 Siksi näette, kuinka väsymättä ja sinnikkäästi opetan opetuksiani, sillä haluan jättää teidät 

vahvoiksi. Tämä sana on kuultava koko maan päällä. 
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57 Jos työskentelette vilpittömästi ja rakkaudella, saatte aikaan työn, joka tekee teistä arvokkaita 

minun rinnallani, koska olette työskennelleet kuumeisesti istuttaaksenne moraalia, rakkautta ja 

henkistymistä ihmisiin. 

58 Annan ihmisten ottaa esimerkkisi huomioon ja tunnustaa sen. Silloin tulevat sukupolvet seuraavat 

askeleitanne horjumatta. 

59 Jos haluatte saavuttaa rauhan, täyttäkää lakini, niin teillä on se hengessänne, ja ruumiin kuoleman 

hetki, jonka ajankohtaa ette tiedä, tulee kohtaamaan teidät rauhassa. 

60 Varo, ettet saastuta mieltäsi epäpuhtailla ajatuksilla. Se on luova, ja jos annat suojaa huonolle 

ajatukselle, se vetää sinut alemmille tasoille, ja sielusi peittyy pimeyteen. 

61 Noudattakaa tarkoin lakiani, sillä minä olen asettanut sen teidän sisimpäänne. Tiedätkö, miksi 

poistin materiaalisymbolit? Koska te itse olette Isän rakkauden symboli. 

62 Valmistautukaa sisäisesti aina, kun osallistutte johonkin opetukseeni, ja kun saatte oppitunnin, 

miettikää, miten käytätte sitä, sillä muuten sydämissänne oleva hengellinen siemen jää hedelmättömäksi, 

ettekä ole ainoastaan epäonnistuneet jumalallisen siemenen käyttämisessä, vaan olette myös 

epäonnistuneet oman aikanne käyttämisessä. 

63 Kokoontukaa sisäisesti, ennen kuin tulette kuuntelemaan minua, niin ettette lähde 

kokoontumispaikoiltani samojen sairauksien kanssa, joiden kanssa tulitte tänne. Silloin voitte sanoa 

sisäisellä tyytyväisyydellä, että olette osanneet käyttää Mestarinne opetuksia. 

64 Jos et keskity kuunnellessasi etkä huolehdi siitä, että sovellat opetuksiani, et koskaan pysty 

näkemään hedelmää, jonka sanani voi tuottaa keskuudessasi. Mutta jos toisaalta ponnistelette 

toteuttaaksenne opetuksiani, sovellatte niitä teoissanne ja elätte niiden mukaan, niin näette vähitellen, 

miten pääsette hengellisestä pysähtyneisyydestänne ja edistytte kehityksen polulla - sillä polulla, joka 

johtaa henkenne askel askeleelta kohti todellista suuruutta. 

65 Sanani puhuu rakkaudesta, ja tämä rakkaus tulee ilmaista veljeyden, yhtenäisyyden, tasa-arvon, 

harmonian ja rauhan soveltamisena elämäänne. Mutta jotta voisitte inspiroitua kuuliaisuuteen Sanaani, 

teidän on ensin uskottava ilmentymäni totuuteen. 

66 Jos ette usko minua nyt, kun ilmoitan itseni näiden luotujen mielen kautta, mitä tapahtuu, kun 

puhun teille tulevien aikakausien suurten inspiroituneiden hengen kautta? 

67 Te kaikki haluatte pelastaa itsenne. Te kaikki haluatte paeta hengen sovituksia, ja te kaikki 

haaveilette taivaasta. Kerron teille kuitenkin, että ponnistelunne kaiken tämän saavuttamiseksi on melko 

vähäistä, ja että usein sen sijaan, että etsisitte keinoja ja keinoja, jotka voisivat auttaa teitä saavuttamaan 

sen, te pakenette samaa. 

68 Uskotte, että taivas on alue äärettömyydessä ja että voitte päästä sinne, jos teette vilpittömän 

parannuksen rikkomuksistanne fyysisen kuolemanne hetkellä, koska luotatte siihen, että sillä hetkellä 

saatte anteeksiannon ja että minä johdatan teidät taivaan valtakuntaan. Siihen te uskotte. Minä taas sanon 

teille, että taivas ei ole tietty paikka, alue tai koti. Sielun taivas on sen korkea tunnemaailma ja sen 

täydellisyys, sen puhtauden tila. Kenen varassa on siis se, että pääset taivaaseen - minun, joka olen aina 

kutsunut sinua, vai sinun, joka olet aina ollut kuuro? 

69 Ääretöntä, jumalallista ei enää rajoiteta. Ettekö ymmärrä, että taivas ei olisi enää ääretön, jos se 

olisi - kuten uskotte - tietty koti, alue tai paikka? Teidän on aika käsittää henkinen korkeammalla tavalla, 

vaikka mielikuvituksenne ei voikaan käsittää koko todellisuutta. Mutta sen pitäisi ainakin lähestyä sitä. 

70 Olkaa aina tietoisia siitä, että henki, joka saavuttaa hyvyyden, viisauden, puhtauden ja rakkauden 

korkeat asteet, on ajan, kivun ja etäisyyksien yläpuolella. Se ei rajoitu asumaan yhteen paikkaan, vaan se 

voi olla kaikkialla ja löytää korkeimman ilon olemassaolosta, tunteesta, ymmärryksestä, rakkaudesta ja 

rakastetuksi tulemisesta kaikkialla. 

71 Tämä on hengen taivas! 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 147 
1 Otan vastaan kansani, teidät, jotka tulette luokseni toivoen Sanani hyvyyttä, lievittääkseni elämän 

murheita. Annan teille Jumalallisen Sydämeni hellyyden ja siunaan teitä. 

2 Nyt on aika, jolloin toimitan Totuuden Sanani tässä muodossa tällä planeetalla - tuskan laaksossa, 

jossa te, oi ihmiskunta, kärsitte. 

3 Raskaan unenne ja ahdistuksenne ylitse, jota käytte läpi, ilmestyy jälleen kerran Laini, joka haluaa 

herättää teidät, valaista maan, toisessa aikakaudessa antamani lupauksen mukaisesti. 

4 On kirjoitettu, että minun valoni loistaa maailmalle, kaikki sielut kääntyvät, lapset ja vanhukset 

profetoivat ja naiset ja miehet näkevät hengellisiä näkyjä, kun ihmiset ovat saavuttaneet suuren 

turmeluksen asteen. 

5 Ymmärtäkää, että elätte jo niitä aikoja, jolloin Sodoman ja Gomorran synti on levinnyt, jolloin 

vanhemmat arvioivat lapsia väärin ja lapset nousevat vanhempia vastaan. Juuri silloin valoni valaisee sinut 

kuin toivon ylevä majakka tulevaisuuden säteilevänä aurinkona. 

6 Lupasin teille, että säteeni laskeutuisi alas ja jumalalliset ajatukseni muuttuisivat sanoiksi, jotka 

lohduttaisivat ja vahvistaisivat teitä ahdistuksessanne ja hylätyksi tulemisessanne, kun te kolme tulette 

yhteen Isän nimessä. Sillä minä olen jumalallinen "Sana", joka rakasti ja rakastaa ihmiskuntaa ennen 

ristinkuolemaa ja sen jälkeen. 

7 Maailma on järkyttynyt, koska sen ajattelu on sairasta, eivätkä ihmiset hajamielisyydessään tiedä, 

olenko Minä Mestari vai en. Ihmiset ovat kerta toisensa jälkeen menettäneet tasapainon 

oikeudenmukaisuuden ja totuuden välillä; he ovat ajautuneet äärimmäisyyksiin. Aikoinaan te palvoitte 

Jumalaa kaikenlaisissa aineellisissa muodoissa, jotka olivat silmienne edessä: tähdissä, elementeissä ja 

käsin tehdyissä epäjumalissa. Nykyään ihminen tuntee itsensä mahtavaksi, korottaa persoonallisuuttaan ja 

häpeää sanoa "Jumala". Hän antaa Hänelle muita nimiä, jotta hän ei vaarantaisi omahyväisyyttään, jotta 

hän ei putoaisi sosiaalisen asemansa jalustalta. Siksi minua kutsutaan Kosmiseksi Älyksi, 

Maailmankaikkeuden Arkkitehdiksi. Mutta olen opettanut teitä sanomaan Minulle: "Isä meidän", "Isäni", 

kuten opetin teille toisella aikakaudella. Miksi ihmiset luulevat alentavansa tai vähentävänsä 

persoonallisuuttaan, kun he kutsuvat minua "Isäksi"? 

8 Mestari kysyy teiltä, rakkaat opetuslapset: Mikä on teidän osanne tässä maailmassa? - Isä on 

antanut sinulle kaiken, mitä sinulla on, jotta voit käyttää sitä kulkiessasi maan päällä niin kauan kuin 

sydämesi sykkii. Koska henkenne on peräisin Jumaluudestani, koska se on Taivaallisen Isän henkäys, 

koska se on Henkeni atomin inkarnaatio, koska myös ruumiinne on muodostettu minun lakieni mukaisesti 

ja koska annoin sen teille henkenne välineeksi, mikään ei kuulu teille, rakkaat lapset. Kaikki luotu kuuluu 

Isälle, ja hän on tehnyt teistä sen väliaikaisia omistajia. Muistakaa, että aineellinen elämänne on vain yksi 

askel ikuisuudessa, se on valonsäde äärettömyydessä, ja siksi teidän on kiinnitettävä huomiota siihen, mikä 

on ikuista, mikä ei koskaan kuole, ja se on henki. 

9 Muistakaa, että kaikkien tämän maailman kauneuksien on määrä kadota ja tehdä tilaa muille. 

Mutta henkesi jatkaa ikuista elämää ja katsoo Isää kaikessa kirkkaudessaan - Isää, jonka kohdusta sinä 

tulit. Kaikkien luotujen asioiden on palattava sinne, mistä ne ovat tulleet. 

10 Jumalan rakkaus on ääretöntä, ja mitä enemmän haluatte sitä vähentää, sitä suuremmaksi se nousee 

edessänne ja sitä sinnikkäämmin se ilmestyy tiellenne. Olette halunneet inhimillistää Hänet etsimällä 

Häntä eri muodoissa, ja olette palvoneet Häntä ihmiskätten tekemän kivisen pyhäkön rajoissa. Mutta minä 

sanon teille: älkää etsikö niin pientä Jumalaa. Etsikää häntä hänen Pyhän Henkensä suuruudessa - ylevänä, 

jumalallisena, majesteettisena, kaiken sen omistajana, mitä oli, mitä on ja mitä tulee olemaan. 

11 Jos mietit yhä ajatuksissasi, onko mahdollista, että Jeesus Nasaretilaisen valonsäde valaisee 

parhaillaan tätä syntistä maailmaa sanansa kautta, tämä ääni kysyy sinulta: Milloin sitten lääkärin on 

tultava, jos ei silloin, kun potilas on vakavasti sairas? Tänään maailma pyörii syvässä tuskassaan, sieluissa 

on tuskaa ja kuoleman kolinaa. Siksi on oikea aika, jonka Isä on valinnut valaistakseen ja kohottaakseen 

sieluja profetioiden täyttymyksenä tämän rauhan ja rakkauden viestin kautta. 

12 Ihminen on unohtanut Luojansa ja halunnut elää vain materiaa varten. Tänään Mestari tulee ja 

sanoo teille: "Opettele käyttämään henkesi kykyjä, jotta maailman ja atomien, äärettömyyden loiston ja 
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sen, mitä ei enää ole lainkaan havaittavissa, Herra olisi myös ajatustesi Herra, jotta hän loistaisi ja 

heijastuisi valon kodissasi ja jotta valo ympäröisi ja valaisisi sinut kuin kaikki tähdet." Tämä ei kuitenkaan 

ole totta. 

13 Älkää enää kysykö itseltänne, miksi olen kanssanne. Anna jumalallisen Henkeni värähtää 

rakkaudesta kaikkia luotuja kohtaan. Lähestykää tätä hengellistä juhla-ateriaa, jonka tarjoan teille tällä 

hetkellä, pöytää, jossa sanojeni hellyys kutsuu teitä nousemaan lujalla askeleella polulla kohti todellista 

valoa. Kiirehtikää, lapseni, sillä annan teille tämän perinnön vain muutaman hetken kuluttua. 

14 Kuulen kuolevan valituksen ja äidin valituksen surun ja pelon hetkinä. Henkeni, joka on joka 

paikassa, ihmisen olemassaolon sisällä ja ulkopuolella, vastaa heille: Älkää pelätkö, kuulen 

vetoomuksenne, tässä olen! 

15 Kolmannen aikakauden rakkaat opetuslapset, kutsun teitä loistamaan kanssani, olemaan maailman 

valo ja työtovereitani tässä jumalallisessa tehtävässä, jossa siemenpeltoa viljellään henkistämällä, 

myötätunnolla, armolla ja rakkaudella, kuten olen opettanut teille. Kastele tätä siementä myötätunnon 

kyynelillä, joita vuodatat, kun tunnet lähimmäisesi tuskan, myös katumuksen kyynelillä. He iloitsevat 

jumaluudestani, ja heillä on syvän katumuksen ja uskon ylevä voima. En pyydä teitä tekemään sitä 

suonienne verellä, sillä sillä sillä ei ole minulle mitään arvoa. 

16 Ihminen sokeudessaan etsii minua väärillä poluilla, ja jos hän ei inhimillistä minun jumaluuttani, 

hän jumaloi omaa ihmisyyttään. Siksi ääneni sanoo hänelle: "On aika, että kuulet minut ja tunnet minut 

sydämesi syvyyksissä". Muistakaa, että rakkauteni on aina läsnä ahdistuksissanne ja iloissanne. Mutta kun 

sydämesi haluaa sanoa minulle: "Olen tuntenut sinut", sinä hiljennät sen. Kun henkenne haluaa nousta 

luokseni, pidättelette sitä maanläheisyytenne raskailla kahleilla. 

17 Älkää joutuko epätoivoon koettelemuksissa. Kantakaa ristinne antaumuksella, niin kuin olen 

opettanut teitä kantamaan sitä. Uskokaa ja muistakaa, että mikään ei jää minulta huomaamatta ja että 

kaikki olemassa oleva lasketaan, jopa meren viimeinen hiekanjyvä ja kaukaisin tähti. Jopa sanani 

vuorisaarnassa laskettiin, vasaraniskut, jotka lävistivät käteni ja jalkani, kun minut naulattiin 

kidutuspuuhun, kruunun piikit, jotka ihmiskunta painoi jumalallisiin ohimoihini, ja viimeiset sanani 

ristillä. 

18 Älkää koskaan tunteko oloanne hylätyksi, älkääkä viekö elämäänne turhaan, sillä Isä on laskenut 

teidänkin päivänne. 

19 Unohtakaa hetkeksi kärsimyksenne ja olkaa armollisia, myötätuntoisia ja rakastavia, jotta voitte 

ilmaista Isän voimaa ja rakkautta itsenne kautta. 

20 Jos olet tuntenut itsesi liian pieneksi, jotta Jumala voisi käsitellä sinua, sanon sinulle: Ajattelette 

näin itsekkyytenne vuoksi, joka ei salli teidän ymmärtää Isänne suuruutta. Muistakaa kaikki se, mitä 

maalliset vanhempanne tekevät ohjatakseen askeleitanne, kun olette pieniä, ja kuinka he suojelevat teitä. 

Mutta kaikkien maan isien ja äitien rakkaus yhdessä on vain heikko heijastus Jumalan rakkaudesta sinua 

kohtaan. Ymmärtäkää, kuinka paljon Taivaallisen Isänne täytyi rakastaa teitä tullakseen tähän maailmaan 

ja kärsiäkseen opettamaan teille oikeaa tietä ja antamaan teille iankaikkisen elämän. Olet kallein olento, 

Hänen luomistyönsä ylevä teos. Vaikka olette atomeja, olette suuria hänen silmissään. Teissä hänen 

valtakuntansa on ruumiillistunut ja maailmankaikkeus on symbolisoitunut. Voitte löytää itsestänne taivaan 

ja kirkkaan auringon, mutta ette ole ymmärtäneet, miten tuntea itsenne, ja siksi sanon teille tänään: 

tarttukaa sanaani, antakaa minun valaista sisäinen taivaanne ja elää sisällänne. Antakaa tekojeni kukoistaa 

sydämissänne ja kantaa hedelmää, jotta Isänne saisi kirkkauden ja jotta hän voisi toteuttaa jumalallisen 

suunnitelmansa kaikkien sielujen pelastamiseksi. 

21 Ihmiskunta materialismissaan sanoo minulle: "Onko sitten varmaa, että hengen valtakunta on 

olemassa?"." Mutta MINÄ vastaan teille: Oi epäuskoiset, te olette kolmannen aikakauden Tuomas. Sääli, 

myötätunto, hellyys, ystävällisyys ja anteliaisuus eivät ole aineen ominaisuuksia, sen enempää kuin ne 

armolahjat, joita kannatte sisällänne kätkettynä. Kaikki ne tunteet, jotka ovat painautuneet sydämeenne ja 

mieleenne, kaikki nuo kyvyt kuuluvat henkeen, ettekä saa kieltää sitä. "Liha" on vain rajallinen väline, 

mutta henki ei ole: se on suuri, koska se on Jumalan atomi. 

22 Etsikää Hengen istuinta olemuksenne ytimessä ja suurta viisautta rakkauden kirkkaudessa. 
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23 Oppikaa minulta, jotta teistä tulisi hyviä kylväjiä rakkauden pelloille. Juuri silloin, kun ihmiset 

eivät rakasta toisiaan eivätkä ole tietoisia siitä hetkestä, jona he elävät, olen tullut luoksenne lupaukseni 

mukaisesti. 

24 Opetan teitä uudestaan ja herätän uinuvat tunteenne ja kykynne, jotta voitte asettaa kaiken hyvän, 

mitä teissä on, jumalallisen lakini palvelukseen. 

25 Julistukseni loppu on jo lähestymässä, ja siihen asti saavutatte todellisen henkistymisen ja 

opetukseni tuntemuksen. 

26 Tällä hetkellä kokemianne ilmenemismuotoja ette tule todistamaan uudelleen. Ne ovat olleet vain 

valmistelua suoralle henkiselle yhteydelleni teihin. 

27 Aina kun henkenne nousee luokseni, tunnette todella läsnäoloni. 

28 On jo aika, että työni tulisi tunnetummaksi. Mutta teidän arkuutenne ei ole sallinut tätä. Pelkäät 

usein puhua. Mutta vuoden 1950 jälkeen työni tunnetaan ja ymmärretään maailmanlaajuisesti. 

29 Työssäni opettajana tänä aikana minua on tukenut henkinen maailma, joka on jättänyt esimerkin 

veljeydestä, ylentämisestä ja täyttymyksestä tämän kansan keskuudessa. Nyt teidän on tehtävä samoin. 

30 Sanani on taistellut uskonnollista fanaattisuuttanne vastaan. Rakkaudella olen siis vakuuttanut 

teidät siitä, että henkenne voi saavuttamassaan kehitystasossa luopua kaikista ulkoisista kultteista ja 

rituaalimuodoista. 

31 Halusin jättää teidät veljinä ja sisarina yhteen, sillä taistelun aika lähestyy, ja haluan teidän 

saavuttavan hengen lujuuden ja moraalisen voiman. 

32 Muistakaa, että matkallanne kohtaatte kurjuuden ja tuskan kuvia. Tapaat eläviä kuolleita ja 

pimeyden riivaamia. Tulette näkemään niitä, joiden sydän on kivettynyt ja jotka ovat joutuneet 

intohimojensa uhreiksi. 

33 Sanon teille jo nyt: Älkää pelätkö mennä heidän luokseen. Jos ruumiisi kärsii sairauksista, jotka 

ovat sinulle vastenmielisiä tai tarttuvia, älä pelkää tartuntoja tai sielun sairauksia. Älkää unohtako älkääkä 

epäilkö, että armoni suojelee teitä, niin että tämäkin voi olla toinen todistus epäuskoisille. Etsikää sairaat ja 

hädänalaiset ja johdattakaa heidät lääkäreiden Lääkärin luokse kohotuksellanne, neuvoillanne ja 

rukouksillanne. Jos teette niin, saatte aikaan ne lahjat, jotka olen teille uskonut. 

34 Teillä on vielä paljon kamppailtavaa itsenne kanssa, jotta saisitte sielunne avautumaan ja 

kehittymään. Teidän on lisättävä lähimmäisissänne tahtoa palvella minua. 

35 Yhdistäkää tutkimuksenne tulokset ja Sanani tulkinta, jotta Jumalan palvonta ja teot olisivat 

kaikille samat. 

36 Kun ihmiset lähestyvät teitä ja kysyvät, mihin mielikuvitusmaailmanne perustuu, teidän pitäisi 

näyttää heille tämä puoli jumalallisesta rakkaudesta teostenne, sanojenne ja kirjoitustenne kautta. 

37 Tämä tehtävä on uskottu Pyhän Hengen opetuslapsille. Työskennelkää, ja saatte nähdä 

ponnistelujenne kruunun. 

38 Näen hengessäsi halun tuntea tuonpuoleisen. Ette enää tyydy elämään ja huolehtimaan siitä, mikä 

kuuluu tähän maailmaan. Tuska, kyyneleet ja koettelemukset ovat tuottaneet teille pettymyksen, irrottaneet 

teidät aineellisesta ja asettaneet teidät henkisen ylöspäin suuntautuvan kehityksen tielle. 

39 Lentäkää rukouksen siivillä hengen alueille, jotta voitte siellä kyllästyä rauhaan ja valoon. 

40 Antakaa opetuksilleni niiden todellinen merkitys unohtamatta, että ihmiset, joita käytän 

puhuakseni teille, ovat vain tahdon välineitä. 

41 Olette viisauden alttarin edessä, jonka vartijoiksi ja vastuuhenkilöiksi nimitän teidät. Varokaa, ettei 

sitä häpäistä, mutta varokaa tulemasta tekopyhiksi, sillä olen nähnyt monia, jotka ovat kuin valkoiset 

haudat, jotka näyttävät puhtaalta valkoisuudeltaan ulospäin, mutta kätkevät sisäänpäin vain mätää. 

42 Te, jotka työskentelette pellollani, kannatte sanaani mukananne kuin siementä, kylvätte ja hoidatte 

sitä, niin kuin olen opettanut teille. Te tulette olemaan toisen aikakauden opetuslapsieni seuraajia ja 

julistamaan evankeliumiani eri kansakunnissa. 

43 Kuinka paljon teidän onkaan ponnisteltava pehmentääksenne kovaa ihmissydäntä ja kuinka paljon 

teidän on kestettävä koettelemuksia löytääksenne uskon! Vain usko ja sinnikkyys opetukseeni johtavat 

sinut voittoon. Jos teistä tulee heikkoja, olette menettäneet tämän tilaisuuden pelastaa itsenne ja kannatte 

hengessänne tuskaa siitä, että olette alistuneet uskottomien vaikutuksen alaisiksi. 
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44 Olette kuuliaisesti seuranneet kutsua, jonka esitin teille, jotta tulisitte luokseni, ja tulette tänne 

sairaina, alttiina ja nälkäisinä. Olette etsinyt minua tietämättä, mikä on paras tapa näyttää itsenne Isänne 

edessä. Mutta minä sanon teille: tulkaa opetuslapsiksi, lapseni, ja pysykää luonani. 

45 Jo ennen kuin teette pyyntönne, tiedän, mitä haluatte pyytää Minulta, mitä teiltä puuttuu; silti 

annan teille vain sen, mikä on teidän parhaaksenne, sillä te itse ette tiedä, mikä on teille hyödyksi. Jos 

luotat Minuun ja suostut tahtooni, annan sinulle sen, mitä sinulta puuttuu, ja sydämesi kertoo sinulle, että 

se, mitä saat, on sitä, mitä tarvitset, ja silloin annat Minulle oikeuden hallita kohtaloasi. 

46 En vaadi teiltä maksua hyvistä teoistani. Rakastan sinua ja täytän vain velvollisuuteni isänä. Jos 

taas maailma tekee sinulle palveluksen, se ei tee sitä lievittääkseen tuskaasi, vaan saadakseen ihailua, 

saadakseen kiitosta itselleen, eikä tämä nöyryyttävä hyväntekeväisyys ole ansiokasta. Olen opettanut teille 

rakkauden huomaamatonta toimintaa, myötätuntoisia tekoja, jotka kunnioittavat sitä, joka ne tekee, ja sitä, 

joka ne vastaanottaa - niitä tekoja, jotka koskevat vain kahta sydäntä ja jotka pyrkivät rauhoittamaan ja 

lohduttamaan ja joiden ainoa todistaja on Jumaluuteni. 

47 Kaikkien teidän, jotka seuraatte minua, tulisi etsiä toivoa pelastuksesta ja palkkiota tulevassa 

elämässä koetuista vaikeuksista. Silloin olette täynnä luottamusta, kärsivällisiä koettelemuksissa, suostutte 

hyvitykseen, ja vielä enemmän, olette onnellisia, koska pystytte maksamaan vanhat velkanne, hyvittämään 

virheenne ja vapautumaan vakavista rikkomuksista. 

48 Tällä hetkellä tunnet olosi kohentuneeksi, koska nautit sanoistani. Sinulla ei ole salaisuuksia 

minulta, kutsu minut sisään sydämeesi, jotta voin tuntea kaiken, mitä siinä on; ja jätän sen sisälle kuin 

kuihtuvaan kukkaan rakkauden sanani, joka on elvyttävä kaste. Niin kuin olette valmistautuneet tänään, 

niin teidän on aina tehtävä. Pitäkää opetukseni muistissanne ja ymmärtäkää niitä, ja toimikaa sitten niiden 

mukaisesti. 

49 Älkää ajatelko, että muita palvelemalla alennatte itseänne ja että persoonallisuudestanne tulee 

heikompi. Olen jo sanonut teille, että on parempi antaa kuin ottaa, ja jos annatte osan (hengellisestä) 

perinnöstänne, keräätte sielullenne todellista arvoa tuottavia teoksia. Se, mitä olen antanut sinulle, ei ole 

yksin sinun. Olen tehnyt teistä suuren henkisten lahjojen rikkauden edunvalvojia, jotka voitte antaa 

lähimmäisillenne. 

50 Tämä ääni, jonka kuulette, on sama ääni, jonka maan ensimmäiset asukkaat kuulivat, sama ääni, 

jonka Israelin kansa kuuli alkuaikoina ja joka sai Mooseksen vapisemaan. Ettekö tunnista sitä sen 

luonteesta? 

51 Kun olette valmiita kommunikoimaan kanssani hengestä henkeen, ne profeettojen sanat käyvät 

toteen, jotka sanoivat: "Miehet ja naiset astuvat hengelliseen elämään, jota ei ole ennen sitä aikaa tunnettu, 

heidän silmänsä katsovat maallisen tuolle puolen ja kaikki muuttuu. Olette niiden joukossa, jotka on 

kutsuttu kokemaan uuden aikakauden alku, joka johtaa ihmiskunnan toteuttamaan sen todellisen 

päämäärän, jota varten se on luotu. Tuona aikana lapseni tulevat rakastamaan ja tuntemaan minut, ja he 

tulevat rakastamaan toisiaan. Tämä on päämäärä, jonka olen näyttänyt ihmiselle ja jonka hän tulee 

saavuttamaan. Ilmoitan sen jo teille. 

52 Tulkaa Mestareiden Mestarin luo nykyaikana, levätkää maallisesta työstänne elämän puun lehtien 

alla. Ravitkaa itseänne iankaikkisen elämän leivällä ja sammuttakaa janonne kristallinkirkkaalla vedellä, 

jota vuodatan puroina henkenne päälle. 

53 Otan teidät vastaan antaakseni teille lämpöni Isänä, opetukseni Mestarina ja parantavan balsamin 

kaikkien lääkäreiden lääkärinä. Löydätte kaiken minusta, eikä teillä ole mitään syytä valittaa, sillä en 

hylkää teitä. Varkaan tavoin lähestyn sydäntäsi varpaillaan ja virkistäydyn hiljaa, kun löydän sinut 

valmiina. Kun pohditte työtäni, opetan henkeänne olemaan yhteydessä jumaluuteeni rukouksissanne. 

Sitten paljastan sinulle totuuden ja annan sinulle kaiken, mitä tarvitset polullasi. 

54 Teille ja myös ihmiskunnalle tulee vaikeita aikoja, suuren onnettomuuden aikoja, ja jos ette ole 

varustautuneet, teistä tulee heikkoja uskossanne ja luottamuksessanne siihen, mitä kerron teille tällä 

hetkellä. Tulevaisuudessa näette ennustusteni toteutuvan. Muistakaa, etten petä teitä. Rohkaisen teitä 

hyvissä aikeissanne ja sanon teille: Menkää tätä tietä. Mutta jos teille tulee paha ajatus, sanon teille: 

Pysykää poissa tältä polulta. Tee tätä ja pidättäydy tuosta. Minä näytän teille parhaan tien ja sanon teille: 

Syökää tätä hedelmää ja kieltäydykää toisesta, sillä tämä on hyvää, mutta toinen myrkyttää teidät. 
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55 Miksi uskosi jumaluuteeni ei siis syty voimakkaammin? Miksi ette anna sanojeni ohjata itseänne? 

Löydätkö siitä pahuutta ja huonoa opastusta sinulle? - Ei, kertokaa minulle sydämessänne. Tosiasiassa 

teidän henkenne puhuu minulle, tunnustaa minut, vyöttää itsensä minun voimallani ja tyydyttää itsensä 

minun viisaudellani, sillä se tietää hyvin, kuka on se, joka opettaa sitä ja käskee sitä. 

56 Puhuttelen henkeänne, hän on se, jonka olen kutsunut, sillä ääneni kuuluu hengellisesti kaikkialla 

maailmankaikkeudessa ja kutsuu jokaista henkeä. Sillä nyt on aika, jolloin teidän kaikkien on muistettava 

hengelliset opetukset, jotka ovat unohtuneet ihmissydämessä. 

57 Tahtoni on ollut vuodattaa Pyhän Hengen valo virtoihin, jotta maailma voi tunnistaa täydessä 

selvyydessä tien, joka johtaa henkistymiseen, ihmiskunnan uuteen nousuun ja edistykseen - tien, jonka 

näytän kaikille, tekemättä mitään eroa, tien, jolla ei ole maallisia nautintoja eikä materialismia, tien, jolla 

ei ole alhaisia intohimoja, ei aineellisia ristiriitoja ja joka johtaa vain jumalalliseen päämäärään, 

hengelliseen päämäärään. 

58 Mutta keitä ovat ne, jotka kulkevat tätä polkua? Ne, jotka haluavat vapautua materialismista, ne, 

jotka haluavat kulkea velvollisuuksien henkisen täyttämisen tietä, ne, jotka haluavat olla palvelijani, 

toverini. Sillä minulla on maita, ja niihin pääsevät kaikki, jotka haluavat palvella ihmisiä, sillä kun he 

palvelevat ihmisiä, he palvelevat minua. 

59 Ymmärtäkää inspiraationi ja jumalallinen haluni, jotta voitte askel askeleelta valmistautua ja 

pystyä vastaanottamaan sen, mitä minulla on annettava jokaiselle teistä tällä kolmannella aikakaudella. 

Sillä annan parhaillaan suuria toimeksiantoja, testamenttaan hengille heidän perintöosansa ja vaikutan 

heidän kehoihinsa niin, että henki ja aine voivat nousta yhdessä tehtävänsä täyttämiseksi. 

60 Minä teen sinusta linnoituksen maailman kansojen keskuudessa. Sinun kauttasi lähetän viestejä 

väsyneille, pysäytän luonnonvoimat, jotka ovat päässeet valloilleen. Yhden palvelijani kautta, jolla on 

hengessään Jumaluuteni kolmiomainen symboli ja joka kohoaa rukouksessaan uskossaan, pysäytän 

ihmiskuntaa ympäröivän kaaoksen. 

61 Minä jatkan teidän valmistamistanne ja annan teille valoa, jotta voitte oppia ymmärtämään 

opetustani ja tällä tavoin vähitellen saavuttaa hengellisen tiedon korkeuden. Uskon teille Sanani ytimen, 

viisauteni, jotta teistä voi huomenna tulla suuria Sanani tulkitsijoita. 

62 Poistan virheenne, tietämättömyytenne ja henkisen jälkeenjääneisyytenne. Annan teille uuden 

tilaisuuden tulla lähemmäksi Minua tiedon ja vakaumuksen valon kautta, ja silloin pystytte puolustamaan 

itseänne ja työtäni. Minun lakini, jonka olen antanut teille kolmena ajanjaksona, teidän ei pidä enää salata. 

Tämä laki annetaan kansalle kaikessa puhtaudessaan, totuudellisuudessaan ja viisaudessaan, sillä jokainen, 

joka noudattaa lakia, uudistuu lyhyessä ajassa. Israelin (uusi) kansa saa saman varustuksen, ja se on se 

kansa, joka opastaa kaikkia, jotka ovat sen tiellä, puhdistamaan itsensä. 

63 Rakkaat ihmiset, olen aina paljastanut itseni voimassani, valossani ja viisaudessani, ja jos ihmiset 

eivät ole nähneet minua sellaisena kuin olen, se johtuu siitä, että he eivät ole ajatelleet suuruuttani eivätkä 

ole nähneet sitä. He ovat vain hämmentyneet siitä, heidän mielensä on sumentunut, eivätkä he löydä 

ratkaisua ristiriitaisiin ajatuksiinsa. Mutta tulee aika, jolloin kaikki tuntevat ja näkevät minut - 

jumalallisessa, puhtaassa, näkymättömässä, hengellisessä. 

64 Hankkikaa ansioita tekojen kautta, jotka kohottavat teitä ja tekevät teidät kelvollisiksi minun 

edessäni, sillä valmistautumisenne mukaan te lähestytte Isää. 

65 Siksi käsken teitä valmistautumaan, sillä teidän on tultava Isän luo, enkä halua, että ilmestytte 

sinne synnin tahroissa. 

66 Annan teille rakkauden aseen. Tämän aseen avulla voit voittaa kaikki esteet, voit poistaa kaikki 

virheet, vihan ja pahansuopaisuuden. Rakkauden avulla voitte saada aikaan suuria tekoja. Tarttukaa tähän 

aseeseen, sillä sen avulla johdatan ihmisiä, se on ase, jolla taistelen tällä kolmannella aikakaudella, ja sen 

avulla teette ihailtavia tekoja lähimmäistenne parissa tahtoni mukaisesti. 

67 Ihmiset, kuunnelkaa Minua ja seuratkaa Minua, poistakaa antamallani voimalla kaikki se, mikä 

vastustaa askelianne, niin matkanne lopussa teistä tulee voittaja, olkaa taistelija, joka voittaa taistelussa. 

Sillä vaikka ette vielä olisikaan suuressa vastakkainasettelussa, olette varmasti huomenna, ja silloin, 

ymmärtäen teille uskotun tehtävän ja täysin tietoisena vastuustanne, lähdette liikkeelle ja ravistatte kaikki 
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hereille, ja välitätte opetukseni ilosanomaa, joka antaa rohkeutta ihmisten sydämiin, niin että he nousevat 

ja seuraavat teitä tiellänne. 

68 Opetan teitä parhaillaan taistelemaan ja saavuttamaan voiton, jotta voitte antaa tämän esimerkin 

lähimmäisillenne. 

69 Olet puun suojaavan latvuksen alla ja syöt herkullisinta ruokaa, jota kukaan ihminen ei voi sinulle 

tarjota. Mestari voi kuitenkin antaa sen teille, sillä minä olen kattanut pöydän ja valmistanut hedelmät, ja 

Elia on koonnut teidät yhteen, jotta tulisitte kylläisiksi, virkistykseksi ja ravinnoksi hengellenne ja 

ruumiinne vahvistukseksi. 

70 Olen tullut jälleen suurena soturina taistelemaan kansani pelastamiseksi. Olen ilmestynyt 

syvimpään pimeyteen hajottaakseni sen Pyhän Henkeni valolla, jotta kansani voisi nähdä minut kaikessa 

kirkkaudessani, kaikessa voimassani. 

71 Olen jo puhunut teille toisella aikakaudella vertauksissa ja vertauskuvissa, ja nyt on ollut tahtoni 

tehdä Sanani merkityksestä maanläheisemmin konkreettista, jotta te kaikki ymmärtäisitte Minua. Sillä 

minä olen sanonut teille, että tänä aikana jokainen syntinen ja ei-syntinen silmä katsoo minua. Nyt suuret 

väkijoukot kuulevat sanani, iloitsevat ihmeistäni, ja heidän mielensä kykenee ymmärtämään opetukseni 

täydellisesti. Minä valistan sivistymättömien mieliä, jotta he voivat ymmärtää sanaani. Siksi puhdistan 

teidät kaikesta, mikä voisi hämmentää teitä, jotta voitte vapaan älykkyytenne avulla, jota valoni on 

kouluttanut, tehdä Sanani ytimen omaksi ja tehdä sen tunnetuksi kaikkialla, niin kuin minun tahtoni on. 

72 Tiedemiehet ovat oppirakennelmineen luoneet vapaan tahtonsa mukaan monia tapoja johdattaa 

henkensä minua kohti. Mutta sanon teille, että olen sallinut ihmisille kaiken tämän, jotta he - etsittyään 

minua materialismissaan - voisivat pysähtyä ja miettiä hengellistä; sillä he ovat unohtaneet, että heillä on 

henki, joka on osa minun henkeäni. 

73 Taistelen sitä sekaannusta ja erehdystä vastaan, johon ihmiskunta on sortunut luottaessaan vain 

materiaan ja eläessään sitä varten. Siksi olen ilmestynyt kaikessa nöyryydessä tälle Kolmannelle 

Aikakaudelle asuakseni yhdessä kanssanne - nyt ei enää fyysisesti vaan hengellisesti, jotta teistä tulisi 

kaltaiseni ja jotta herättäisitte henkenne yhä enemmän ja enemmän, ja sen hallussa olevat lahjat 

avautuisivat siinä ja paljastuisivat ruumiin kautta. Haluan nimittäin vahvan kansan, johon panen kaiken 

luottamukseni, jolle annan suuret tehtävät, suuret toimeksiannot - kansan, joka ei heikkene ensimmäisestä 

koettelemuksesta eikä kavahda tunkeilijaa; joka pitää vihollista Herran työssä kokemattomana ja 

tietämättömänä veljenä, niin että se lähestyy häntä ilman pelkoa ja opettaa häntä rajattomalla rakkaudella 

ja avuliaisuudella, kehottaa häntä, opastaa häntä ja puhuu hänen hengelleen, hänen sydämelleen. 

74 Taisteluni on suuri, sillä haluan nähdä kansan, joka tuntee olevansa vastuussa teoistaan, aktiivisen 

kansan, jossa heijastuvat hyvät teot, rakkaus, nöyryys, jumaluuteni tunnustaminen, kolminaisuuden ja 

Marian hengellisen työn ymmärtäminen. Kansa, joka tarttuu vain rakkauden, laupeuden ja valon aseisiin. 

Näin haluan nähdä kansani, näin haluan jättää heidät varustetuksi ihmismielen kautta tapahtuvan 

julistukseni päättymisen jälkeistä aikaa varten vuonna 1950 - Jumaluuteni määrittämä päivämäärä; ja 

koska sanaani ei voi ottaa takaisin, lopetan julistukseni ihmismielen kautta tuolloin. 

75 Te ette saa jättää huomiotta tätä kohtaloa ettekä yritä pitää sädettäni keskuudessanne ja 

henkimaailmaani kanssanne. Sillä voi, voi teitä, jos teette näin! Sillä silloin se ei ole minun henkeni, se ei 

ole minun säteeni, joka valaisee teitä. Vuoden 1950 jälkeen ilmoitan itseni jokaiselle, joka osaa 

valmistautua hengellisesti, jokaiselle, joka henkistää itsensä, niin että hän voi olla kanssani yhteydessä 

hengestä henkeen. Sillä silloin kaikki saavat innoitukseni, eivät ainoastaan ne, joita olen kutsunut 

jakkaraksi - ei, kaikki saavat innoitukseni totuudellisuudessaan ja olemuksessaan, koska tämä on minun 

tahtoni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 148 
1 Paina sanani syvälle henkeesi, sillä jokainen niistä on osa kirjaa, jonka asetan eteesi tällä kertaa ja 

jota voit opiskella ja jonka avulla voit myöhemmin opettaa lähimmäisiäsi. 

2 Sinulla ei ole vielä kaikkea viisautta mielessäsi eikä kaikkea armoa hengessäsi. Siksi on 

välttämätöntä, että saatte opetukseni. Minun polkuni ei ole kukkainen polku, vaan taistelun ja suurten 

koettelemusten tie. Siksi pyydän teitä rukoilemaan ja mietiskelemään, jotta ymmärtäisitte minua. 

3 Ihmiskunta tunnistaa apostoleikseni ne, jotka nöyrästi tuovat opetukseni heille. Haluan 

oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta kaikissa teoissanne, jotta teitä kunnioitettaisiin. Aatteiden sota 

lähestyy ja puhkeaa kaikissa kansakunnissa. Jokainen teistä on sotilas, mutta tätä asiaa puolustaaksenne 

teidän on käytettävä rakkauden, suostuttelun ja laupeuden aseita. Monet hämmentyvät, kun he kuulevat 

todistuksesi, ja sanovat, että Jumalallisen Mestarin on mahdotonta puhua ihmisille. Mutta teidän on sitten 

selitettävä rakkautta koskeva opetukseni saamanne opetuksen avulla. Minun valoni loistaa sinuun, ja minä 

puhun sinun suusi kautta. 

4 Hyvin harvat ovat niitä, jotka taistelevat hengellisen ihanteen puolesta tänä aikana, sillä ihmiskunta 

on menettänyt herkkyytensä ja unohtanut velvollisuutensa Jumalaansa kohtaan. 

5 Näen lapset ilman iloa, ilman rauhaa, kuinka he täyttävät mielensä aineellisella tiedolla eivätkä ole 

oppineet mitään hengellisistä laeista ja voimista, ja heidän murheellinen henkensä pyytää, rukoilee armoa, 

mutta sen anomusta ei kuulla. Heidän vanhempansa eivät ole valmiita opastamaan heitä. Naiset ovat 

pyytäneet Minulta äitiyden lahjaa, jota en ole antanut kaikille, ottamatta huomioon heidän vastuutaan, ja 

mitkä ovat seuraukset? - He eivät kyenneet opettamaan lapsiaan, he eivät muokanneet heidän sydämiään 

eivätkä valistaneet heidän henkeään, eikä se voinut kehittyä. 

6 Te, jotka olette rakentamassa nykyistä maailmaa, joudutte kokemaan suuria vaikeuksia, mutta 

tulevat sukupolvet tulevat niittämään ponnistustenne hedelmiä. Jättäkää heille uskon ja syvien 

vakaumusten perintö, auttakaa heitä nousemaan ylös rakkauden tekojenne kautta. 

7 Olette kuulleet Mestarin kutsun, joka odottaa teitä jälleen kerran antaakseen teille sanansa, joka on 

jumalallista hyväilyä. Tämän armon eivät ole saaneet ainoastaan ne, jotka tulivat ensimmäisinä, vaan myös 

ne, jotka tulivat viimeisinä, ovat olleet arvokkaita vastaanottamaan tämän opetuksen, joka kehittää 

ihmiskunnan käsitystä Jumalasta. Olen sanonut teille, että olen ollut kanssanne kaikkina aikoina, mutta 

totisesti sanon teille: Niiden "ensimmäisten" uskollisuuden kautta, joille annoin ensimmäiset ohjeeni, 

olette saaneet armon "viimeisinä". 

8 Tämän päivän sanani on sama kuin menneiden aikojen sanani, vain ilmenemismuoto on erilainen. 

Huomenna en enää puhu teille siinä muodossa, jossa puhun teille nyt. Kansojen tavat muuttuvat juuri 

tämän kehityksen vuoksi, mutta olkaa aina valmiita vastaanottamaan viestit, jotka Herra lähettää teille. 

Teidän kaikkien pitäisi tietää, että olen aina kanssanne. 

9 Tämän ajan ilmestykseni ovat olleet ja ovat jatkossakin keskustelun aiheena kirkoissa ja lahkoissa. 

Mutta spiritualismi tulee voittamaan, sillä sen puhtaus tekee Työni suuruuden tuntuvaksi, ja te todistatte 

näistä opetuksista elämäntapanne kautta, joka on esimerkki ja opetus kanssaihmisillenne. 

10 Joskus toistan ohjeitani painaakseni ne tuhoutumattomasti sydämeenne, ja löydätte niistä Mestarin 

jäljen. 

11 Tämä viesti on tarkoitettu kaikille yhteisöille, ei vain niille, joita kutsutte spiritualisteiksi. 

12 Tämän työn ytimestä tulee perusta, jolle kaikki lait perustuvat, ja tällä tavoin maailma astuu 

ymmärryksen, veljeyden ja jälleenrakentamisen aikaan. Vain rakkauden aseilla ihmiset pystyvät 

murtamaan nykyään heitä erottavat esteet. Ainoastaan näiden periaatteiden avulla kansojen hallitsijat 

pystyvät yhdistämään tämän ajan ihmiset. Silloin näemme, kuinka vahvat ojentavat kätensä heikoille ja 

kuinka jälkimmäiset auttavat vahvoja jälleenrakentamaan itseään, molemmat yhdistyneinä yhdeksi 

perheeksi: Kristuksen perheeksi, joka tuntee kohtalonsa ja päämäärän, joka sitä odottaa - ikuisuuden. 

13 Opetuslapseni eivät ole yksin levittämässä opetustani, vaan myös hengelliset joukkoni ovat 

hajallaan eri puolilla maailmaa ja työskentelevät ihmisten mielissä ja sydämissä edistääkseen työtäni 

ihmisten keskuudessa. 
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14 Teidän silmänne eivät enää näe näiden profetioiden toteutumista, mutta teille suodaan 

mahdollisuus nähdä valmistellut pellot ja sirotellut siemenet, jotka itävät tulevien sukupolvien hengessä. 

Näin maailma kulkee omaa tietään tunnustamalla Luojan ylimmän auktoriteetin, sillä ilman Luojan tahtoa 

ei liiku edes puun lehti. 

15 Valmistautukaa, sillä pian elätte suurten hengellisten tapahtumien aikaa. Tähän asti on ollut vain 

valmisteluvaihe, mutta nyt on aika kohdata maailma, joka pitää itsepintaisesti kiinni omista ideoistaan, 

käsityksistään, kulteistaan ja opeistaan. 

16 Menkää ja puhukaa minun työstäni, josta kaikki minua etsivät löytävät minut. En suosi ketään. 

Julistakaa siis, että Mestari odottaa kaikkia lapsiaan, ettei kukaan myöhästy oveltani, sillä kaikkien 

pelastuksen on tapahduttava. 

17 Totisesti minä sanon teille, että maailma on teitä vastaan, ja sitä varten minä valmistan teitä, jotta 

osaisitte puolustaa uskonne asiaa rakkauden ja laupeuden aseilla. Minä sanon teille, että teistä tulee 

voittajia, vaikka voittoanne ei tunneta. Nyt uhrisi ei ole veriuhri, mutta koet silti panettelua ja 

halveksuntaa. Mutta Mestari on siellä puolustamassa ja lohduttamassa teitä, sillä ketään opetuslasta ei 

jätetä. 

18 Kannatte symbolisesti kärsimyksen ristiä, joka muistuttaa teitä aina siitä rististä, jonka Minä 

kannoin teidän syyllisyytenne tähden; ja vaikka ette kärsisikään marttyyrikuolemaa Minun vuokseni, 

teidän on kuitenkin harjoitettava luopumista. 

19 Minä teen tuon ristin sinulle helpommaksi, sillä Jumalallisena Apuna autan sinua kiipeämään 

elämäsi vuorta, kunnes saavut Herrasi läsnäoloon, joka on täynnä ansioita. 

20 Kuunnelkaa tarkasti sanaani, sillä se on ravintoa, joka ravitsee teitä. Älkää enää valittako nälästä 

tai köyhyydestä, sillä minä elätän teitä ja annan teille voimaa. 

21 Kaikkia niitä, jotka tuovat pienen perintönsä maan päällä silmieni eteen ja odottavat minulta 

rohkaisun sanaa, lohdutan sanoilla: Olkaa tyytyväisiä siihen, mitä teillä nyt on, älkääkä tavoittelko ajallisia 

hyödykkeitä, vaan tavoittelkaa iankaikkista elämää. Tehkää tekoja, jotka kestävät, rakentakaa uskon ja 

rakkauden järkkymättömälle perustalle, ja teillä on rauha maailmassa. Loput minä annan teille sen lisäksi, 

eikä yksikään lapseni tule hukkumaan. Toistan vielä kerran teille nuo sanat: "Linnut eivät kylvä, eivät niitä 

leikkaa, eivät ne kudo, mutta silti niiltä ei puutu ruokaa eikä suojaa." 

22 Tähän asti olette opiskelleet kanssani opetuslapsina, mutta tulee päivä, jolloin lähdette tästä maasta 

ja viette rakkauden sanaani muihin paikkoihin, ja näin tehdessänne sytytätte rakkauden tulen monissa 

sydämissä, jotka kutsuvat minua ja jotka hiljaa odottavat paluuteni hetkeä ryhtyäkseen työhön. He auttavat 

sinua innokkaasti työssäsi. Menkää ulos hyvinä kylväjinä. Voita minulle mahdollisimman monta sydäntä. 

Jokainen otetaan vastaan kuin siemen sinulta. Syntiset, jotka olette käännyttäneet, fyysisesti tai henkisesti 

sairaat, jotka olette parantaneet, ovat ansioita, jotka tuovat teidät lähemmäksi minua. 

23 Tuokaa sanani elämän siemenenä, vartioikaa sitä ja huolehtikaa siitä, että se kukkii hengessänne ja 

siinä, joka sen vastaanottaa. Vartioi sitä ja niitä, jotka ovat vastaanottaneet siemenen, jotta työsi olisi 

vanhurskas. Mitä siemenelle tapahtuisi, jos se hylättäisiin itämisen tai kehittymisen aikana? 

24 Vaikuta rukouksillasi sydämiin, jotka ovat kaukana sinusta. Antakaa kaikki, mikä on suoran 

toiminta-alueenne ulkopuolella, henkimaailman haltuun, niin nämä olennot vievät työnne päätökseen, ja 

kaikki on järjestyksessä, harmoniassa ja täyttymyksessä. 

25 Kaikki tekosi ja tehtäväsi tulevat olemaan aikalaistenne ja tulevien aikalaistenne tiedossa. 

Huolehtikaa siis siitä, että opetukseni valo valaisee askeleenne. 

26 Valitut henget ovat hajallaan ympäri maailmaa, ja olen nähnyt heissä pelkoa lakieni rikkomisen 

vuoksi. He haluavat työskennellä sen eteen, että maa täyttyisi kuuliaisista olennoista, jotka kunnioittavat 

minua, ylistävät minua ja yhdistyvät hengellisesti kanssani. Annan heidän kuulla ääneni lakkaamatta, 

opastan ja johdatan heitä niin, että he muistavat Mestarinsa esimerkin. 

27 Kaikki maailmankaikkeudessa on täydellisellä tavalla ennalta suunniteltua. Kaikkialla on 

tiennäyttäjiä ja profeettoja, jotka minun innoittamina täyttävät tehtäväänsä. Työskennelkää hengellisesti ja 

fyysisesti, jotta voitte elää sopusoinnussa teitä ohjaavien lakien kanssa. Molemmista töistä saatte 

oikeudenmukaisen palkkion. Mutta älkää antako hyväntekeväisyystyönne tai lohdutustyönne saada 

aineellista korvausta älkääkä vaatiko hengellistä palkkiota maan päällä tekemästänne työstä. 
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28 Vahvista uskoasi, niin että voit tehdä henkesi arvoisia tekoja. Uskokaa itseenne ja puhukaa minun 

nimessäni, sillä huuliltanne ei tule teidän sanojanne vaan minun sanojani, jotta voitte tuntea, että olen 

kanssanne. 

29 Teillä kaikilla on lahja minulle, ja te tarjoatte sen minulle nöyrästi: Jotkut tuntevat syvää katumusta 

rikkomuksistaan, toiset iloa siitä, että he ovat tehneet hyvää työtä. Jotkut teistä haluavat nojata minuun. 

Luota siihen, että vaikka yrityksesi olisi kuinka vaikea, pääset eteenpäin. Luen sydämiänne ja annan 

armon joillekin ja vastaanotan kunnianosoituksia toisilta. 

30 Rukoilkaa ja valmistakaa kotinne niin, että siitä tulee temppeli, niin tämän katon alla sairaat 

paranevat ja kärsivät sielut toipuvat; teiltä ei tule puuttumaan leipää ja suojaa. Olen lähettänyt teidät 

tuomaan lohtua ja armoa ihmisten keskuuteen ja sitä rauhaa, jonka tehtävän suorittaminen antaa. Jos 

annettuanne omaisuutenne saatte kiitämättömyyttä, laittakaa itsenne tuskan yläpuolelle. Ottakaa minusta 

voimaa, ja minä annan teille kärsivällisyyttä ja alistumista. 

31 Jos sydämessänne on rauha, teette työtä iloisesti ja olette hyveellisiä teoissanne, jotta osaatte jakaa 

tätä armoa ympäristössänne. Taistelkaa sotaa vastaan, puhdistakaa ympäristöä, rakentakaa perheitä ja 

kansoja, ja pian näette ihmiskunnan uuden päivän valon. 

32 Silloin näette ihmisiä, jotka tulevat luokseni kaipaamaan rakkautta ja armoa, sovintoa ja rauhaa ja 

jotka anovat jumalallista valoa, jotta he eivät enää eksyisi harhaan. He luottavat minuun, odottavat minulta 

elämää ja vahvistusta ja tunnustavat minut Isäksi. 

33 Vartioikaa tätä opetusta, joka sisältää ilmestykseni, profetiat ja tuomiot, jotka annan teille tällä 

hetkellä. Tutustu myös sen (hengelliseen) olemukseen, joka on ravintoa hengelle. Olkaa varovaisia sen 

kanssa, sillä se on osa "Todellisen elämän kirjaa", jonka olen avannut kuudennessa luvussa. Kun olette 

perehtyneet sen opetuksiin perusteellisesti ja alkaneet toteuttaa niitä käytännössä, teidän on muutettava 

elämänne, elettävä yksinkertaisesti, rakastettava kaikkia ilmentymiäni, oltava aina liitossa kanssani ja 

luotava perusta sellaisen uuden maailman syntymiselle, jota hallitsevat lakini ja jossa minua kunnioitetaan 

ja jossa minua kuunnellaan. 

34 Kun maailma kuormittaa sydämesi taakaksi vaivannäköä ja ymmärtämättömyyttä, tule luokseni, 

niin minä vahvistan sinua ja parannan haavasi. Tunteutukaa lapsiksi minun edessäni, vaikka olette eläneet 

kauan, ja lepääkää Henkeni rauhassa. 

35 Maailmassa, jossa elätte, ei ole yhtään sydäntä, joka ei kärsisi. Te kaikki kuljette tällä hetkellä 

omaa passiomatkaanne, mutta ette ole vielä oppineet ottamaan koettelemuksia vastaan rakkaudella, ettekä 

hyväksy kärsimysmaljaanne. Ette ole ottaneet Jeesusta esikuvaksenne hänen täydellisen kärsimyksensä 

aikana. Et ole yksin koettelemuksessasi, sinulla on minut apunasi, joka tekee rististäsi helpomman. 

36 Elämän myrskyjen ei pitäisi saada teitä epätoivoon, älkää tuskissanne vaipuko epätoivoon, 

kantakaa sovitustehtävänne kärsivällisesti, ja sitten kun olette kiivenneet vuorelle ja olette koholla 

hengellisellä ristillä, joka on ihmisille näkymätön, etsikää läsnäoloani tunteaksenne itsenne vahvaksi. Olen 

kanssasi ja rohkaisen sinua, ja henkesi tulee yhdeksi minun henkeni kanssa kuoleman hetkellä. Minä otan 

sinut vastaan, lohdutan sinua ja annan sinulle rauhani. 

37 Silloin koet, kuinka tuntematon maailma avautuu henkesi eteen. Tunnette, että olette astumassa 

uuteen elämään, ja kun sitten katsotte sieltä käsin tätä maapalloa, tätä kehitysvaihetta, jossa elätte tällä 

hetkellä, tunnette myötätuntoa maailmaa kohtaan, joka kärsii, pelkää ja elää ilman toivoa. Sillä vieläkään 

tämän ilmestyksen valo ei ole saavuttanut sitä, jonka toin teille kolmannella aikakaudella, ja henkenne 

pyytää minulta tehtävää työskennellä henkisesti sen hyväksi, jotta sen askeleet ohjautuisivat oikealle tielle. 

Keräätte kaikki kykynne ja käytätte ne nuorempien veljienne ja sisartenne palvelukseen - niiden, jotka 

eivät halunneet kuulla taivaallisen Isänsä ääntä, joka on rakkaus ja oikeudenmukaisuus. Silloin teistä tulee 

rauhan sanansaattajia, ja niin te jatkatte työtänne jumalallisessa työssä. Ymmärrätte, kuinka suuri on se 

henkinen tehtävä, joka teille kuuluu, ja jokaisella uudella tasolla, jolle pääsette, tunnette Minut lähempänä 

itseänne. Minun tahtoni on sinun tahtosi ja sinun tahtosi on minun tahtoni. Tällä tavoin johdatan teidät 

polulle, joka johtaa luokseni. 

38 Kulje väsymättä Mestarin viitoittamalla tiellä. Joskus jalkasi vuotavat verta ja vaatteesi repeytyvät 

piikkeihin, mutta toivosi pitää sinut pystyssä. Näin teidät näkee se, josta tulitte ja jonka luo teidän on 

palattava. 
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39 Nyt olen matkakumppanisi, joka parantaa haavasi, jotta tuntisit balsamini. Tällä tavoin annan 

uuden elämän sille, mikä vielä nukkuu olemuksessanne, ja te heräätte omantuntonne kutsusta, sillä minä 

olen ylösnousemus ja elämä. 

40 Olit kuollut, mutta minä herätin sinut armon elämään ja sain sinut näkemään Henkeni valon. 

41 Opettajana olen erittäin kärsivällinen ja väsymätön. Oppituntini on ulkonäöltään uusi, ja silti se on 

sama, sillä sukupolvesta toiseen, aikojen alusta lähtien, olen opettanut teille vain, että rakastakaa toisianne, 

ja tällä tavoin voitte tavoittaa minut. 

42 Loin sinut itselleni ja haluan sinut omaksi. Olen kutsunut teidät opettamaan teitä elämään valon 

henkiolentoina. Tänään kuljette tämän maailman yli, ja huomisesta lähtien ette tiedä, eikö teitä eroteta 

niistä, jotka ovat olleet rakkaitanne täällä. Ole aina valmiustilassa, jotta voit milloin tahansa vastata 

toverisi kutsuun. Myönnän teille vielä toisen ajanjakson, sillä jos yllätän teidät tällä kertaa, mitä teillä olisi 

minulle näytettävää? Oletteko levittäneet opetustani? Oletteko herättäneet uinuvat iankaikkiseen elämään? 

Tunnetko olevasi valmis kestämään tuomion? 

43 Nämä kysymykset, jotka esitän teille juuri nyt, teidän on kysyttävä itseltänne päivittäin, jotta elätte 

hereillä ja valmiudessa ja jotta Mestari on tyytyväinen opetuslapsiinsa. 

44 Perustan Pyhän Hengen kirkon opetuslasteni sydämeen tällä kolmannella aikakaudella. Siellä asuu 

Luoja-Jumala, vahva Jumala, Jumala, joka tuli ihmiseksi toisella aikakaudella, äärettömän viisauden 

Jumala. Hän asuu teissä, mutta jos haluatte tuntea hänet ja kuulla hänen sanansa äänen, teidän on 

valmistauduttava (sisäisesti). 

45 Se, joka tekee hyvää, tuntee minun läsnäoloni sisälläni, samoin kuin se, joka on nöyrä tai näkee 

jokaisessa lähimmäisessä veljensä. 

46 Hengessäsi on Pyhän Hengen temppeli. Tämä valtakunta on tuhoutumaton, eivätkä myrskyt tai 

hurrikaanit pysty repimään sitä alas. Se on näkymätön ja koskematon ihmisen katseelle. Sen pilarien tulisi 

olla halu kasvaa hyvyydessä, sen kupoli on armo, jonka Isä antaa lapsilleen, sen portti on Jumalallisen 

Äidin rakkaus, sillä jokainen, joka koputtaa ovelleni, koskettaa Taivaallisen Äidin sydäntä. 

47 Opetuslapset, tässä on totuus, joka elää Pyhän Hengen kirkossa, jotta te ette kuuluisi niihin, jotka 

eksyvät väärien tulkintojen vuoksi. Kivikirkot olivat pelkkä symboli, eikä niistä yksikään kivi jää toisen 

päälle. 

48 Haluan, että uskon liekki palaa aina sisäisellä alttarillanne ja että ymmärrätte, että teoillanne luotte 

perustuksia, joiden varaan suuri pyhäkkö jonain päivänä nojaa. Koettelen kaikkia ihmisiä ja vaikutan 

heihin heidän erilaisine ajatuksineen, sillä aion saada kaikki osallistumaan temppelini pystyttämiseen. 

49 Kaikki, jotka nousevat ylös ja puolustavat tätä ihannetta, yhdistyvät hengellisesti, vaikka heidän 

ruumiinsa olisivat hyvin kaukana toisistaan. Heidän yhtenäisyytensä on vahva, ja he tunnistavat toisensa. 

Tämä on minun kansani, joka auttaa kaikkia, jotka he kohtaavat tiellään, saavuttamaan pelastuksen. 

50 Tulette kokemaan osan tästä, ja tulevien sukupolvien on määrä kokea suuri osa siitä. Mutta aion 

aina antaa teille tunnustusta siitä, että olette olleet ensimmäisinä taistelussa hengellisen yhdentymisen 

puolesta. 

51 Tehtäväsi on vaikea ja herkkä, mutta ei koskaan mahdoton. Kunhan sinulla on tahtoa, tehtäväsi 

tuntuu helpolta. 

52 Taistelkaa, älkääkä olko epätoivoisia, taistelkaa itsenne kanssa. Tiedätte, että niin kauan kuin elätte 

aineellisessa maailmassa, taipumus syntiin on olemassa, tulee olemaan kiusauksia ja intohimot raivoavat 

kuin myrskyt. 

53 Henki kamppailee ylösnousemuksestaan ja edistymisestään, kun taas liha alistuu maailman 

kannustimille joka askeleella. Mutta henki ja aine voisivat olla sopusoinnussa keskenään, jos molemmat 

vain käyttäisivät sitä, mitä heille sallitaan, ja tämä on se, mitä opetukseni osoittaa teille. 

54 Miten voitte harjoittaa lakiani koko ajan? - Kuuntelemalla omantunnon ääntä, joka on tekojesi 

tuomari. En käske teille mitään sellaista, mitä ette voi täyttää. Haluan vakuuttaa teille, että tie onneen ei 

ole kuvitelmaa, vaan se on olemassa, ja paljastan teille tässä, miten sitä voi kulkea. 

55 Olette vapaita valitsemaan polun, mutta minun velvollisuuteni Isänä on näyttää teille oikea polku, 

lyhin polku, jota valaisee aina jumalallisen majakan valo, joka on rakkauteni teitä kohtaan. Sillä te olette 
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opetuslapsia, jotka janoavat kuulla aina uusia sanoja, jotka vahvistavat tietämystänne ja elävöittävät 

uskoanne. 

56 Kuinka rakkaudella te tulettekaan luokseni tietäen, että opetuksestani löydätte vahvistusta ja 

neuvoja, jotka hälventävät murheenne! Henkeni iloitsee, kun hän ottaa teidät vastaan antaakseen teille 

rakkauden todisteita ja nähdessään, että luotatte minuun, niin kuin lapsen tulisi aina luottaa isäänsä. 

57 Elämäsi on täynnä rakkauden ilmaisuja, joita et ole aina osannut havaita. Mutta jopa suurimpien 

koettelemusten päivinä teitä tavoittaa toivon säde, joka ei anna teidän vajota epätoivoon tai 

lohduttomuuteen. Sillä Isä seisoo lapsen rinnalla eikä anna hänen sielunsa kadota. Erityisesti tällaisina 

päivinä osoitan suojelukseni teille selkeällä tavalla, jotta opitte luottamaan, ja kun muut, suuremmat 

koettelemukset iskevät teihin, tunnette olevanne valmistautuneita ja kykeneviä siihen, että ne voivat 

tapahtua teissä, ja saavutatte tuloksen, jonka Minä olen määrännyt. 

58 Sinulle suunnitellulla tiellä ei ole turhia kokeita. Kaikilla niillä on yksi päämäärä, joka on sielusi 

täydellistäminen. Suuret koettelemukset ovat aina suuria henkiä varten. Jos siis näette, että päällenne on 

tulossa pyörremyrsky, joka uhkaa tuhota mielenrauhanne, älkää pelätkö, vaan kohdatkaa se ja kukistakaa 

se valtuuksillani, jonka olen antanut teille. Odottakaa tarvittavaa aikaa älkääkä hellittäkö taistelussanne. 

Älkää karkottako häntä silloin, kun hän ilmestyy luoksenne; pysykää valppaina ja rukoilevina. - En puhu 

luonnonvoimista, vaan niistä, jotka toimivat hengelle kosketuskivinä ja jotka, jos niitä käytetään hyvin, 

auttavat sitä nousemaan ylöspäin, kun ne paljastavat sille uusia teitä, tutustuttavat sen tunteisiin ja 

herättävät siinä niitä, jotka olivat uinuvia ja joita se tarvitsi kehityksensä avuksi. "Tietäkää itse, olen 

sanonut teille. Tunkeudu omaan olemukseesi ja käytä kaikkia mahdollisuuksiasi ja kykyjäsi, sillä tänään 

sinun on tultava tuntemaan kaikki ja omaksuttava se hengelläsi, jotta voit jättää työsi maan päällä 

päätökseen. 

59 Pian näette maailmassa syntyvän uuden taistelun, jossa uskonne on vaarassa. Kaikki taistelevat 

puolustaakseen uskomuksiaan, kaikki sanovat, että heillä on totuus. Mutta tässä vastakkainasettelussa 

ihmisten henki herää ja tulee vastaanottavaiseksi vaikutukselleni; jotkut sekä toiset huomaavat olevansa 

pakotettuja tutkimaan lakiani ja ilmestyksiäni. Lahkot tutkivat kirjoja enemmän kuin koskaan ennen, ja 

kaikki kuulustelevat minua - jotkut tuomareina, toiset mestareina. Tämä on se aika, johon teidän on 

valmistauduttava ja jossa teidän on tehtävä tunnetuksi opetuksiani. 

60 Kaikki, mitä olen ilmoittanut teille, toteutuu. Joka päivä sinulla on mahdollisuus työskennellä ja 

toteuttaa sanani käytännössä. Valmistelen teitä, jotta kun nämä ennustukset toteutuvat, ette yllättyisi. 

61 Sillä totisesti sanon teille, että on tullut aika täyttää velvollisuutenne minua kohtaan, niin kuin 

olette täyttäneet sen perhettänne kohtaan. Nyt olette todella toteuttamassa tarkoitusta, jota varten teidät 

luotiin, ja te täytätte hengellenne annetun tehtävän. 

62 Sanani tai Työni ei ole teille taakka; päinvastoin, ne helpottavat olemassaoloanne kärsimyksen ja 

katkeruuden aikakaudella, jossa kaikki ihmiset etsivät haaksirikkoutuneiden tavoin jalansijaa, jotta he 

eivät hukkuisi. 

63 Olet jo löytänyt tämän veneen ja olet juuri astumassa siihen. Autuaita ovat ne, jotka pysyvät siinä 

luottavaisina ja horjumattomina, sillä he eivät huku. 

64 Haluan, että lakkaatte itkemästä elämänne poluilla, vaikka teitä uhkaavat vaikeudet. Siksi annan 

teidän ymmärtää, että on tärkeää olla rikkomatta lakia. 

65 Kertoakseni teille, mitä paljastan teille tänä aikana, minun oli odotettava monia aikakausia. Mutta 

kysyn teiltä: Mitä ovat vuosituhannet Minulle, kun Hengelleni ei ole aikaa? Teidän oli kuitenkin 

odotettava, ei toimettomana, vaan kehittyen ja lisääntyen valossa, tiedossa ja kokemuksessa. 

66 Nyt pystytte tuntemaan ja ymmärtämään opetukseni, olivatpa ne kuinka korkeat tahansa. Toisin oli 

ensimmäisellä aikakaudella, jolloin Hengen Isänmaata symboloidakseni minun oli annettava ihmisille 

maa, ja opettaakseni heille lain minun oli jätettävä se hänelle kiveen kaiverrettuna. 

67 Nyt olette saavuttaneet pisteen, jossa voitte todistaa materialismin valtakunnan tuhoa, jossa 

valtaistuimet, kruunut, valta, ylimielisyys ja turhamaisuus kaatuvat. Kaikki tämä on ollut olemassa ja tulee 

olemaan olemassa niin kauan kuin ihmiset uskovat, ettei ole olemassa suurempaa autuutta kuin se, jonka 

he löytävät maailmasta. Mutta kun ihmiset sytyttävät uskon lampun hengellisessä elämässä, heidän 



U 148 

45 

ruumiistaan putoavat väärät juhlavaatteet, ja henki pukeutuu niiden vaatteisiin, jotka rakastavat totuutta, 

hyvyyttä ja puhtautta. 

68 Käytä Isäsi sanaa, sillä ihmiset tulevat etsimään suojaa sinulta. Tämän kansan kanssa he näkevät 

Herran lupausten täyttyvän, ja heitä vetää puoleensa se henkinen olemus, jolla tämä kansa on kyllästynyt. 

69 Minä valistan mielenne, avaan sydämenne kaikille hyville tunteille ja hyville innoituksille ja suljen 

huulenne loukkauksilta ja pilkalta; mutta jätän teidät vapaiksi ilmaisemaan opetukseni, lohduttamaan ja 

todistamaan totuudesta. 

70 Keskuudessanne ei saa olla tuomareita, fanaatikkoja eikä tekopyhiä, sillä missä näitä vikoja on, 

siellä ei voi olla henkistymistä. 

71 Tämä kansa tuntee lakkaamatta oikeudenmukaisuuteni niin kauan kuin he eivät tutki tarmokkaasti 

sanomaani ja tuo sitä ihmisille Hyvänä Uutisena. Sen tähden sanon teille, että teidän on parempi kiirehtiä 

ja korjata virheenne, jotta koettelemukset ja tuskan päivät lyhenisivät. 

72 Miksi olette yllättyneitä siitä, että keskuuteenne ilmestyy ihmisiä, jotka ovat asuneet maan päällä 

tuhansia vuosia? Mitä aika merkitsee hengelle? Mitä aika merkitsee hengellisessä maailmassa? - Ei 

mitään! 

73 On kulunut noin kaksituhatta vuotta siitä, kun olin kanssanne, mutta totisesti sanon teille, että se 

aika on ollut minulle vain hetki. 

74 Oletteko yllättyneitä siitä, että minun henkeni tai minun lähettiläitteni henki ilmenee 

keskuudessanne? Syynä on se, että ette ajattele elämäänne, ja siksi ihmettelette kaikkea ja kutsutte 

yliluonnolliseksi sitä, mikä on täysin luonnollista. 

75 Olette hämmästyneitä siitä, että henkiolento ilmenee tai kommunikoi kanssanne ajattelematta, että 

tekin ilmenee ja jopa ilmenee muissa maailmoissa, muilla sfääreillä. 

76 Lihasi ei ole tietoinen siitä, että henkesi yhdistyy minuun rukouksen hetkillä, se ei kykene 

havaitsemaan, että lähestyt Herraasi tämän lahjan avulla - ei ainoastaan minun henkeni, vaan myös niiden 

hengellisten veljiesi ja sisariesi hengen, joita muistat rukouksen hetkillä. 
* Espanjalainen "materia" = asia tarkoittaa usein lihaa, ruumista, fyysistä/maallista, aistillisuutta ja päinvastoin. 

Lisäksi "materialismo" = materialismi, myös: aistien häiriö. "Cuerpo", "carne", "materia" = (maallinen) ruumis, 

liha, aine käytetään usein synonyyminä ja vastakohtana "espfritu", "conciencia" = henki, sielu, omatunto, 

tietoisuus. 

77 Ette myöskään ole tietoisia siitä, että lepoaikoinanne, kun keho nukkuu, sielu irrottautuu kehostaan 

ja ilmestyy kaukaisiin paikkoihin, jopa henkisiin maailmoihin, joita mielenne ei voi edes kuvitella. 

78 Kukaan ei ole yllättynyt näistä paljastuksista. Ymmärtäkää, että lähestytte parhaillaan aikojen 

täyteyttä. 

79 Teidän on ymmärrettävä, että ne ajat, jolloin ihmiset ja kansat etsivät ääntäni, osoitettani ja 

viestejäni villien myrskyjen myrskyssä ja kaikissa luonnonilmiöissä, ovat ohi, ja että te pystytte nyt 

olemaan yhteydessä minuun henkisesti ja vastaanottamaan jumalalliset viestini henkisten kykyjenne eikä 

ruumiinne aistien kautta. 

80 Kerron teille, että luonnonvoimat ravistelevat ihmiskuntaa edelleen hereille, ahdistavat ihmisiä, 

koettelevat heitä, herättävät ja puhdistavat heitä. Mutta tämä tapahtuu maanläheisyytenne vuoksi, koska 

olette vastaanottavaisia vain sille, mitä havaitsette lihan aisteillanne. Mutta kun maan päällä tapahtuu 

henkistyminen, kun ihmiset ovat kehittäneet henkisiä kykyjään ja ovat herkkiä sille, mikä on materian 

tuolla puolen, silloin voitte nähdä, miten luonto kaikkine elementteineen rauhoittuu, osoittautuu täysin 

harmoniseksi eikä enää häiritse sitä, mikä kuuluu moraaliinne ja henkisyyteenne. 

81 Luonnon aineelliset valtakunnat eivät enää ole jumalallisen sanansaattajia, sillä silloin ihmiset ovat 

toteuttaneet opetukseni ja päässeet hengestä henkeen käytävään keskusteluun. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 149 
1 Tässä Mestari jälleen jakaa teille opetuksensa tietoisuudestanne. 

2 Rakkaudestani tulee valon sana tämän ajan ihmisten keskuudessa, kun maailma tarvitsee hengen 

vapautta ottaakseen vastaan opetuksiani, jotka osoittavat sille tien pelastukseen. En kuitenkaan tule 

ihmisenä tähän aikaan, vaan tulen hengessä teidän jokaisen luo ja kutsun koko ihmiskuntaa tunnustamaan 

kolmannen aikakauden henkisten opetusten suuruuden. Minun tahtoni on valaista tämän aikakauden 

ihmisten mieliä opetuslasteni hyveiden kautta. Moraalisuus on lähtenyt ihmisten sydämistä, vain harvat 

ovat jäljellä minun laissani, ja myös vain harvat osaavat yhdistyä Luojansa kanssa, ja tämä johtuu ihmisten 

keskuudessa vallitsevasta turmeluksesta ja hengellisestä tietämättömyydestä. 

3 Älkää odottako tai etsikö Minua ihmisen muodossa, sillä tulin toisella aikakaudella. Älkää etsikö 

minua ihmiskätten tekemien kuvien kautta. 

4 Kolmannen aikakauden todistus ei tule olemaan ainoa, joka puhuu teille rakkaudestani 

ihmiskuntaa kohtaan - se tulee olemaan tekoja ja sanoja kolmelta ajalta, jolloin Isä paljasti itsensä 

ihmisille. 

5 Olen kutsunut "vihityiksi" niitä, jotka ovat ensimmäisiä, jotka alkavat omaksua opetusteni tiedon. 

Olen paljastanut heille monien tapahtumien syyn, jotta he vahvistaisivat harkintakykyään järjen ja 

totuuden mukaan. 

6 Tulen jälleen opettamaan ihmisiä, en oppimaan heiltä. Toisella aikakaudella minut nähtiin 

puhumassa Viisauden temppelissä ruhtinaiden ja lainopettajien kanssa, joita hämmästytin sanoilla, joita 

ihminen ei voi lausua eikä ymmärtää. Näin tapahtui Jeesuksen lapsuudessa. 

7 Kun tuli aika saarnata, lähdin Jordanille etsimään Kastajaa, joka tunnisti minut heti nähdessään 

minut. Tapa, jolla Johannes tunnisti minut, ja se nöyryys, jolla hän palvoi Mestariaan, ovat esimerkki 

hengellistymisestä, näkijäksi tulemisesta ja kohoamisesta. 

8 Tänään olen palannut luoksenne, ja minun oli puhuttava teille paljon voittaakseni materialismin, 

epäilyksen ja sydämenne kylmyyden. 

9 Tässä minä olen, opetuslapset, opettamassa teitä tunnistamaan henkenne lahjat, ymmärtämään 

tempauksen, sillä tempauksessa kuulette Hengen äänen*, läpipääsemätön muuttuu läpinäkyväksi ja pimeys 

valaistuu. 
* Espanjankielinen "conciencia" tarkoittaa kirjaimellisesti omaatuntoa tai tietoisuutta. Joskus sopivampi on 

"henki", joka sisältää ytimessään jumalallisen kipinän, jolla on sekä omatunto että tietoisuus. 

10 Tämä korotuksen tila ei saa olla vain harvojen olentojen etuoikeus; se on lahja, joka lepää 

jokaisessa hengessä, mutta menneinä aikoina olen aina mielelläni käyttänyt itseäni niiden hyväksi, jotka 

ovat osanneet käyttää tätä armoa. Jotta tempaus olisi täydellinen, teidän on ensin noudatettava paastoaikaa, 

kuten ensimmäisten aikojen vanhurskaat. 

11 Ennen kuin Jeesus alkoi saarnata ilosanomaa, hän opetti teille nämä oppitunnit toisella 

aikakaudella vetäytymällä autiomaahan neljäkymmeneksi päiväksi kerääntyäkseen yksinäisyyteen, 

uppoutuakseen hengellisesti ja vahvistuakseen Korkeimmassa. 

12 Totisesti sanon teille, että noina kaikkein läheisimmän yhteyden Jumalan kanssa viettäminä 

tunteina Jeesus ihmisenä näki uhrikuoleman symbolin, ja hänen ruumiinsa vapisi. Taivaat avautuivat, ja 

hän näki niissä häntä odottavan lopun. Hän näki pimeän vuoren ja sen huipulla ristin, johon hänet oli 

naulittu. Hänen korvansa kuulivat väkijoukon pilkan ja lauseet, jotka he osoittivat hänelle: "Jos olet 

Jumalan Poika, tule alas ristiltä ja pelasta itsesi." Hän joi kärsimyksen maljan, sillä hänen oli määrä 

osoittaa teille koko rakkautensa tuossa koettelemuksessa. Hänen tehtävänsä oli näyttää teille tietä ja voittaa 

teidät rakkauden, anteeksiannon ja nöyryyden jumalallisilla aseilla. Nämä aseet ovat voimakkaampia kuin 

mikään miekka, ja niiden voima on suurempi kuin meren raivoavat aallot. He ovat saaneet jopa tällaiset 

ihmiset tuntemaan rakkautta, jota he eivät olleet koskaan tunteneet. 

13 Jonkin ajan kuluttua totuuden, rakkauden ja lohdutuksen opetukseni voitti ihmiset. 

14 En vaadi teitä seuraamaan Minua koko sitä uhrausten ja veren tietä, jota kuljin toisella 

aikakaudella. Jotkut teistä täyttävät yhden osan, toiset taas jäljittelevät Mestaria toisessa esimerkissä, sillä 

Kristus on olemassa vain kerran. 
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15 Valmistautukaa elämään minun jälkeeni, sillä ette vielä tiedä, mitä osaa teidän on jäljiteltävä. 

Mutta jos sinulle Jeesuksen tavoin käy niin, että tunnet tekopyhien ja epäuskoisten sanojen iskevän sinuun 

kuin ruoskaniskut paljaaseen ruumiiseen, niin nouse haltioituneena Isän puoleen, kuten Mestari opetti 

sinulle ristillä, ja Jumalan voima lepää täysin hengessäsi, joka vahvistaa ruumistaan. Jos sitten avaat 

silmäsi, koet saman kuin Jeesus erämaassa, kun tempauksen jälkeen, kun kultainen aurinko hehkui 

kallioiden ja hiekan läpi, tuoreet kastepisarat, jotka ilman henkäys toi mukanaan, hyväilivät hänen 

otsaansa ja lievittivät hänen tuskaansa. 

16 Ennen kuin Jeesus, vanhurskas vanhurskaiden joukossa, johon Jumalallinen Henki oli kätketty, 

teki tunnetuksi rakkauden valtakunnan, hän valmistautui tällä tavoin antamaan teille toisen esimerkin 

nöyryydestä ja täydellisyydestä; ja te, kolmannen aikakauden opetuslapset, olette kuulleet, että Sanani 

sanoi teille: Tulkaa luokseni ja olkaa sanani hyviä kylväjiä, sillä maailma on eksynyt hengelliseltä 

polultaan. 

17 Olen muistuttanut teitä toisen aikakauden opetuksista, jotta voitte yhdistää ne uusiin opetuksiini ja 

valaista ihmiskuntaa niillä, oi kolmannen aikakauden työntekijät! 

18 Tunne, kuinka läsnäoloni valaisee henkeäsi ja valmistaa sinua ymmärtämään rauhan viestini. 

19 Unohtakaa kärsimyksenne, jotta voitte vastaanottaa sanani ja sen ydin pysyy sydämessänne. 

20 Olen lähettänyt teidät vielä kerran Maahan, jotta voitte jatkaa tehtävää, jotta voitte ymmärtää, että 

henkenne on kuljettava täydellisyyden tikapuita ja että saavutatte suuremman evoluutiokorkeuden 

ansioidenne mukaan. Teillä on yksi Mestari, yksi Valo, joka opastaa teitä ja näyttää teille aina tien 

korkeampaan kehitykseenne. Voitte kaikki nousta ylös, jos täytätte tehtävänne. Kauan sitten aloititte 

elämänne matkan, ja silti olette kehittyneet hyvin vähän. Annan teille kannustimen tähän, kun annan 

teidän jo aistia muiden maailmojen henkisen elämän tässä maailmassa, jossa elätte tänään. 

21 Jos katsotte tarkemmin kaikkien elävien olentojen elämää, voitte nähdä, että se on varustettu 

monilla hyödyillä ja rakkauden todisteilla. Löydät minusta parhaan ystävän, erottamattoman kumppanin ja 

jumalallisen lääkärin. Tänä aikana, jolloin laajennan rakastavaa suojelustani kaikkiin lapsiini, saatte jakaa 

kaikki nuo lahjat, koska teidät on luotu minun kuvakseni. 

22 Olette jo pitkään unohtaneet itsenne ja siteet, jotka sitovat teidät Minuun, sekä luontonne, joka on 

samanlainen kuin Minun luontoni, ja tämän vuoksi olette vajonneet ja eksyneet. Henkisellä polulla ei ole 

loppua, ja näytän sen teille sen alusta alkaen. Jos et ole sen varrella, tule sen luokse, ja autan sinua 

kulkemaan sitä, jotta voit korvata menetetyn ajan. 

23 Jotta maailma ei orjuuttaisi sinua, käytä osa ajastasi henkesi kouluttamiseen ja kehittämiseen. 

24 Monet kanssaihmisistänne elävät suuressa autiudessa. Ne ovat lähelläsi, etkä ole huomannut niitä. 

Ette voi vielä tuntea heidän sydäntään, mutta Minua ilahduttaa nähdä teidän harjoittavan opetustani, ja 

Minua ilahduttaa enemmän katsella niitä, joiden henki antaa rakkautta ja lohdutusta, kuin niitä, jotka 

omistautuvat vain Sanani tutkimiselle ja unohtavat velvollisuutensa lähimmäisiään kohtaan. 

25 Tehkää työtä, jotta teillä olisi rauha, paneutukaa täysin tähän aikaan, jotta voitte näyttää esimerkkiä 

työn, kuuliaisuuden ja uskon kautta. 

26 Tulen luoksenne tullakseni tunnetuksi ainoana Jumalana, kaikkien olentojen Isänä, kertoakseni 

teille, että haluan tehdä jokaisesta teistä opetuslapseni ja perilliseni. Minä annan sinulle opetuksestani 

siemenen, joka on kuin mahtava puu, jotta voit kasvattaa sen ja viedä sen moniin paikkoihin, jotta 

ihmiskunta voi ravita itseään sen hedelmistä. 

27 Korjaan kaikki sanastani tai teoistani annetut väärät tulkinnat, sillä haluan yhdistää tietämyksenne 

niin, että te kaikki rakastatte minua samalla tavalla. Vartioi maailmaa ja anna henkesi tuoda valoa ja 

rauhaa ihmisille ja huolehdi siitä, että maailma valaistaan kirkkaalla valolla, joka säteilee Hengestäni. Valo 

on edistystä, rakkaus on pelastusta ja rauha on toivoa. Rakkaus on sydämen asia, rauha perustuu henkeen, 

ja molemmat heijastavat ikuisuutta. 

28 Näen, että jotkut lapsistani tuntevat kyllästyneensä Jeesuksen rakastavaan sanaan, ja tämä johtuu 

siitä, että heidän aistinsa eivät ole sanassani; heidän mielensä on varattu aineellisiin asioihin, ja siksi 

heidän sydämensä on tyhjä, kun he lakkaavat kuuntelemasta minua. Mutta Mestari ei lakkaa lähestymästä 

lapsiaan saadakseen heidän sydämensä sykkimään nopeammin jumalallisella opetuksellaan. 
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29 Ihmiset, jotka herätätte kykynne tuntemaan ihmistieteet ja annatte niiden uinua jumalallisen 

hengellisen opetuksen tutkimisessa! Kävelet väsyneenä pitkin piikkisiä polkuja etsiessäsi inhimillisen 

tietämyksesi päämäärää. Mutta valitsen palvelijani eksyneiden joukosta ja saan heidän sydämensä 

sykkimään rakkaudesta lähimmäisiään kohtaan. 

30 Vaikka ihmiset eivät välittäisikään hengellisestä edistymisestään - vahdin kaikkia henkiä. Jos he 

eivät kuuntele omantuntonsa ääntä, joka on minun oma ääneni, he eivät saavuta yhteyttä Jumaluuteeni. 

31 Tämä ihmiskunta on edelleen epäjumalanpalvelija materialisminsa vuoksi! Aaron, Aaron, sinä olet 

luonut epäjumalan Israelin silmien eteen, mutta totisesti väärät jumalat kaatuvat maahan, kun ne 

työnnetään alas jalustalta!". Missä on Salomon temppeli? Missä on Pyhäin Pyhä? Jos sain symbolit, jotka 

sallittiin kadota - miten en voisi taistella fanaattisia kultteja vastaan sukupuuttoon? Salomo rakensi 

aineellisen temppelin palvellakseen minua, mutta hänestäkään ei jäänyt kiveä toisen päälle. 

32 Tämän ajan papisto pukeutuu kuninkaallisesti toimittaakseen symbolisesti Jeesuksen uhrin, ja 

vaikka he näin tehdessään vaativat nimeäni ja sijaisuuttani, huomaan, että heidän mielensä ovat sekaisin, 

heidän sydämensä ovat juonittelun ja intohimojen myrskyjen sekoittamia. Ei ole ketään, joka julistaisi 

profeettana, että minä olen tämän ajan ihmisten joukossa. He tulevat kokemaan suurta kärsimystä, sillä 

heidän joukossaan ei ole hengellistä valmistautumista. Missä on niiden täyttymys, jotka ovat vannoneet 

Jeesuksen edessä noudattavansa hänen jälkiään? Missä ovat apostolieni seuraajat? Onko ketään sellaista 

kuin Johannes, joka oli yksi ensimmäisistä, tai Paavali, joka oli yksi seuraajista? 

33 Siksi Mestari lähestyy teitä uudelleen jatkaakseen opetustaan. Näen jo uusien fariseusten ja 

kirjanoppineiden ryntäävän minua vastaan täynnä vihaa. Juuri silloin kysyn: "Missä ovat opetuslapseni?" 

Mutta kun ylpeät, valheelliset, rikkaat, jotka pelkäävät menettävänsä valtansa, ja ne, joita Totuuteni uhkaa, 

pilkkaavat ja vainoavat Minua jälleen, puhkeavat hurjat myrskyt. Mutta se en ole minä, joka romahtaa 

ristin painon alla, vaan ne, jotka vaativat sen uhria, joka antoi heille elämän. 

34 Se ei ole ihmisen ääni, jonka kuulette näinä hetkinä, se on taivaan ääni, joka ilmoittaa teille 

tulevista tapahtumista, jotta te, jotka kuulette profetiani, olisitte valmistautuneita ettekä säikähtäisi, kun 

näette jopa luonnonvoimien tulevan epätasapainoisiksi; sillä Minä olen universaali Voima ja 

Oikeudenmukaisuus, ja Oikeudenmukaisuuden kautta Minä ilmoitan itseni. 

35 Olen tullut poistamaan maailman paheet, jotta ihmiset voisivat vapautua syntisistä tavoista ja 

ajatuksista, inspiroitua ja puhua Hengestä. Silloin he näkevät minut symbolisesti Jeesuksen rakastavassa 

muodossa, joka näyttää heille tien, joka johtaa hengen todelliseen päämäärään, jossa odotan heitä. 

36 Olette "kolmannen testamentin" vartijoita. Säilyttäkää tämä perintö tuleville sukupolville 

mahdollisimman innokkaasti. Näyttäkää työni siihen sisältyvässä täydellisyydessä, sillä jos tulette luokseni 

täyttämättä tehtäväänne, teidän on tultava uudelleen lihaan, ja silloin kamppailustanne tulee hyvin vaikeaa. 

37 Ota Mooses esikuvaksesi tänä aikana, tässä ihmiselämän autiomaassa. Totisesti minä sanon teille: 

Sinä olet jälleen vuorella (Siinain vuorella), sillä siellä minun ääneni kuuluu ja sanoo sinulle: "Ymmärrä 

minua". Tämän ajan vuori on teidän kohotuksenne, jossa otatte vastaan käskyni ja kuulette ääneni 

omassatunnossanne. Jo sieltä käsin voitte nähdä luvattua maata, joka on Hengen täydellisyydessä. 

38 Jumalallinen laki ei koskaan katoa, mutta inhimilliset lait muuttuvat ihmisten hengellisen 

kehityksen mukaan. 

39 "Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi" on jumalallisen lain ensimmäinen 

käsky, joka ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Sen olemus, merkitys ja opetus ovat ikuisia. Mutta 

olette myös kuulleet, että teille sanottiin: "Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi", mutta 

jälkimmäinen ei ollut jumalallisen lain käsky, vaan yksi monista inhimillisistä säädöksistä, jotka vastasivat 

sitä aikaa. 

40 Tulin luoksenne Jeesuksessa ja sanoin teille: "Rakastakaa vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka teitä 

kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä solvaavat ja 

vainoavat, jotta teidät tunnustettaisiin taivaallisen Isänne lapsiksi." Tämä on hengellinen laki, ja siksi se on 

ikuisesti voimassa, eikä siihen tule mitään muutoksia. Vain ihminen muuttuu, kehittyy ja muuntuu. 

41 Miten voitte tietää, mitkä ovat niitä opetuksia, ilmestyksiä, profetioita ja lakeja, joiden 

hyödyllisyys on jo mennyt ohi ja mitkä ovat edelleen voimassa? Mitkä ilmoitukset ovat ikuisesti voimassa 

ja mitkä profetiat eivät ole toteutuneet? Totisesti sanon teille, että vain vilpitön rukous ja hedelmällinen 
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elämä voivat antaa teille riittävästi hengellisyyttä, jotta voitte löytää sen jumalallisen olemuksen, jonka 

olen toimittanut teille kolmessa ajassa. 

42 Kun kirjanoppineet ja fariseukset tarkkailivat Jeesuksen tekoja ja huomasivat, että ne eivät 

vastanneet heidän tekojaan, he väittivät, että hänen julistamansa opetus oli Mooseksen lain vastaista. 

Syynä oli se, että he sekoittivat lain ja perinteet. Mutta minä osoitin heille, etten ollut tullut rikkomaan 

lakia, jonka Isä oli ilmoittanut Moosekselle, vaan täyttämään sitä sanoilla ja teoilla. 

43 On totta, että kumosin monia tuon kansan perinteitä, sillä niiden poistamisen aika oli jo koittanut, 

jotta voisin aloittaa uuden ajan korkeampien opetusten avulla. 

44 Jos olisin kertonut teille kaiken ensimmäisissä ilmestyksissä, Mestarin, Messiaan, ei olisi tarvinnut 

opettaa teille uusia opetuksia eikä Pyhän Hengen olisi tarvinnut tulla tähän aikaan näyttämään teille 

hengellisen elämän ihanuutta. Siksi kehotan teitä olemaan takertumatta siihen, mitä teille on paljastettu 

menneinä aikoina, ikään kuin se olisi opetusteni viimeinen sana. Tulin ihmisten luo uudestaan, ja pitkän 

aikaa tein itseni tunnetuksi heidän älykkyytensä kautta, ja voin lisäksi kertoa teille, että viimeistä sanaani 

ei ole vielä sanottu. 

45 Etsikää viisauden kirjastani aina viimeistä sanaa, uutta sivua, joka paljastaa teille aiemmin annetun 

merkityksen ja merkityksen, jotta voisitte olla opetuslapsiani totuudessa. 

46 Nykyään asut kaukana niistä, jotka kärsivät enemmän kuin sinä. Mutta kun henkistyminen valaisee 

elämänne, niin silloin yritätte elää niiden kanssa, joihin nykyään pidätte etäisyyttä, koska pidätte heitä 

eksyneinä tai koska he herättävät teissä vastenmielisyyttä. 

47 Teistä tulee valon, pelastuksen ja toivon sanan kantajia, ja te käännytte niiden puoleen, jotka 

lähimmäiset ovat unohtaneet. 

48 Kenellekään ei pidä puhua ankarasti, sillä tällä tavoin ei lunasteta. Teidän on opittava, että syntistä 

ei saa loukata, jotta hänen rikkomustaan voitaisiin rangaista. 

49 Minäpä kerron teille: Kun puhut petoeläimille rakkaudella, ne painavat päänsä alas. 

50 Jos hänellä, jolle puhutte, on jotain ansioita, kertokaa se hänelle. Jos havaitset hänessä jonkin 

hyveen monien paheiden joukossa, älä puhu hänelle paheista vaan hyveistä, jotta voisit kannustaa ja 

yllyttää häntä hyvyyteen. 

51 Rakkaus olkoon se, joka ohjaa teitä, jotta teistä tulisi jumalallisen Lohduttajan todellisia 

lähettiläitä. Sillä te, jotka ette ole joutuneet mihinkään kuiluun, olette aina nopeita syyttämään ja 

tuomitsemaan. Ilman pienintäkään myötätuntoa tuomitsette kevyesti lähimmäisenne, eikä tämä ole minun 

opetukseni. 

52 Jos ennen kuin tuomitsette, tutkisitte itseänne ja vikojanne - vakuutan teille, että tuomionne olisi 

armollisempi. Pidätte vankiloissa olevia pahoina ja sairaaloissa olevia onnettomina. Pysyttelette kaukana 

heistä ymmärtämättä, että he ovat sen arvoisia, että pääsevät rakkauteni valtakuntaan. Ette halua ajatella, 

että myös heillä on oikeus saada auringon säteet, joka luotiin antamaan elämää ja lämpöä kaikille 

olennoille poikkeuksetta. 

53 Sovituspaikoille lukitut peilit ovat usein peilejä, joissa ihmiset eivät halua nähdä itseään, koska he 

tietävät, että peilin heille paljastama kuva on monissa tapauksissa syytös. 

54 Mutta minä sanon teille: Autuaita ovat ne työntekijäni, jotka pystyvät tuntemaan sydämessään 

niiden tuskan, jotka elävät vailla vapautta tai terveyttä, ja jotka käyvät heidän luonaan ja lohduttavat heitä; 

sillä jonain päivänä he tapaavat jälleen, joko tässä tai toisessa elämässä, ettekä tiedä, eikö heillä silloin 

olisi enemmän terveyttä, suurempaa vapautta ja enemmän valoa kuin niillä, jotka toivat heille rakkauden 

sanoman vankilassa tai sairaalassa; silloin he osoittavat kiitollisuuttaan ja ojentavat kätensä Hänelle, joka 

antoi sen heille toisena ajankohtana. 

55 Sitä hetkeä, jolloin toit sanani lähelle heidän sydäntään, sitä hetkeä, jolloin kätesi silitti heidän 

otsaansa ja sait heidät ajattelemaan minua ja tuntemaan minut, ei koskaan pyyhitä pois heidän mielestään, 

sen enempää kuin kasvosi ja veljellinen äänesi unohtuvat heidän mielestään, minkä vuoksi he tunnistavat 

sinut, missä tahansa oletkin. 

56 Kun kuulette sanani täällä, unohdatte hetkeksi kärsimykset, jotka koskettavat kaikkia ihmisiä, ja 

poistatte tietoisuudestanne ajatukset tuhosta, sodasta ja kuolemasta, jotka uhkaavat ihmiskuntaa. 
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57 Pelkäätkö kipua? - Karkota synti, niin kivulla ei ole valtaa sinua vastaan. Tulette tuntemaan 

toisenlaista kipua, mutta se ei ole enää itsekeskeistä kipua. Se ei tule olemaan sinun, mutta alat kärsiä 

rakkaudesta toisia kohtaan. 

58 Kun henki kohoaa, se tuntee lähimmäistään, ja mitä enemmän se lähestyy ja rakastaa minua, sitä 

enemmän se rakastaa veljiään. 

59 Opetan teitä parhaillaan kulkemaan polkua, joka vapauttaa teidät ihmisten vihamielisyyksien ja 

kunnianhimoisten pyrkimysten aiheuttamista peloista ja kärsimyksistä - opetuksia, joita saatatte ajoittain 

pitää toteuttamiskelvottomina, mutta pian omaksutte ne uskolla ja vakuuttuneina siitä, että se on ainoa tie 

pelastukseen. 

60 Ette ole vielä ymmärtäneet sanani merkitystä ettekä ymmärrä tehtäväänne. Siksi on joitakin, jotka, 

vaikka he tuntevat hengellistä autuutta kuunnellessaan minua, lähtevät mieluummin pois, koska he 

pelkäävät tehdä sitoumuksia Mestarilleen ja lähimmäisilleen. Jotkut sanovat minulle: "Herra, meidän ei 

ole mahdollista noudattaa opetuksiasi ja käskyjäsi, koska olemme epäkypsiä, inhimillisiä ja aineettomia. 

Mutta älä jätä meitä kuuntelematta sanaasi. Se on niin kaunis, että se täyttää sydämemme ilolla ja rauhalla, 

vaikka se on epäkäytännöllinen." 

61 Ah, te pienet lapset, jotka ette tiedä, mitä puhutte! Te kutsutte opetustani epäkäytännölliseksi, 

pidätte sen toteuttamista mahdottomana, ettekä ymmärrä, että kuulette sen epäpuhtaan syntisen ihmisen 

kautta, jollaisia te kaikki olette ja jolle ei ollut mahdotonta välittää Jumalan sanomaa ihmisille. 

62 Mikä on mahdottomampaa kuin se? 

63 Rakastakaa Isäänne, olkaa armollisia lähimmäisillenne, eristäytykää kaikesta, mikä on 

vahingollista ihmiselämällenne tai sielullenne. Tätä opetukseni opettaa teille. Missä näet vaikeudet ja 

mahdottomuudet? 

64 Ei, rakkaat ihmiset, ei ole mahdotonta totella sanaani; se ei ole vaikeaa, vaan teidän 

parantumisenne, uudistumisenne ja henkistymisenne, koska teiltä puuttuvat ylevät tunteet ja korkeat 

pyrkimykset. Mutta koska tiedän, että kaikkien epäilyksenne, tietämättömyytenne ja päättämättömyytenne 

on hävitettävä, jatkan opettamista, koska Minulle ei ole mitään mahdotonta. Voin muuttaa kivet 

iankaikkisen elämän leiväksi ja saada kristallinkirkkaan veden virtaamaan kivistä. 

65 Tutustu sanojeni perimmäiseen sisältöön, niin sinun ei tarvitse enää lähteä etsimään totuutta. 

Tämän viestin ytimestä löydät valon rikkauden, jota henkesi tarvitsee. 

66 Tutkikaa sanaani, jotta voitte ravita itseänne sen hengellisellä sisällöllä, jotta voitte löytää 

läsnäoloni ja tuntea jumalallisen hyväilyni. Varo opinnoissasi, ettet jumiudu kirjaimeen, ja yritä tulkita 

kaikkea symbolista ja samankaltaista, mitä löydät. Pyrkikää tutkimuksissanne, havainnoissanne ja 

opinnoissanne yksinkertaisuuteen ja hengellisyyteen ja muistakaa aina, että huomenna teidän on jaettava 

tämä viesti lähimmäisillenne, joille teidän on välitettävä se valmiiksi valmisteltuna, jotta he ymmärtäisivät 

sen nopeammin. 

67 Poistakaa aikanaan kaikki symbolit ja kaikki maalliset kuvat, mutta säilyttäkää niiden merkitys. 

68 Ymmärtäkää ilmausten vähäinen arvo, kun verratte niitä hengellisen ikuiseen olemukseen. Teidän 

tulisi myös pyrkiä syventymään tähän viisauteen pikkuhiljaa, jotta opetusteni harjoittaminen ei tuntuisi 

teistä mahdottomalta. 

69 Liittykää yhteen, rakkaat opetuslapset, sillä kamppailunne aika on tullut, ja se tulee olemaan lyhyt 

jokaiselle teistä, kun otetaan huomioon elämänne lyhyys maan päällä. 

70 Pidä kiirettä, sinulla on paljon tekemistä. Älkää ajatelko, että teiltä puuttuu mitään ollaksenne 

opetuslapsiani tässä työssä. 

71 Toisella aikakaudella valitsin myös apostolini. He eivät olleet oppineita, he eivät olleet 

inhimillisen viisauden loistavia valoja. He olivat yksinkertaisia meren kalastajia, mutta minä tein heistä 

kylväjiä ja hengen kalastajia. 

72 Haluan myös tehdä teistä hengellisiä kalastajia, jotta voitte viedä rakkauden sanomani kaikille 

sydämille, jotka ovat eksyneet intohimojen ja materialismin valtavaan mereen, jossa ihmiskunta elää; ja 

sieltä, tuosta merestä, te nostatte esiin ja pelastatte kaikki, jotka kutsutte minun nimessäni. 

73 Silloin toivon sanomani tavoittaa veljensurmaajan, ihmissurmaajan, ylpeän, maallisen, toisten 

tuskaa ja kurjuutta kohtaan välinpitämättömän sydämen, ja heidän kaikkien kohdalla sanani toteutuu. 



U 149 

51 

74 Ensinnäkin, ja kun vielä valmistaudutte, rukoilkaa kansakuntien ja kansojen puolesta, rukoilkaa 

kaikkien puolesta, sillä ihmiskunta kulkee ohdakkeilla ja orjantappuroilla, samoilla, joita se on ennenkin 

hajottanut, jotta muut talloisivat niitä. Ihmiset ovat itse valmistelleet tuhonsa, ja sen jälkeen heidän on 

pakko anoa armoa, jota he eivät ole koskaan tunteneet ketään lähimmäistään kohtaan. 

75 Mutta on välttämätöntä pelastaa, antaa anteeksi ja lunastaa, koska jokaisessa ihmisessä asuu henki, 

jonka on saavutettava minut. 

76 Olette sen kansan esikoisia, jonka on määrä olla ihmiskunnan hengellinen majakka. Uusi Israel, 

joka vapautuessaan orjuudestaan lähtee tavoittelemaan korkeinta hengessä vallitsevaa ihannetta, joka on 

elää Jumalan, teidän Herranne, sylissä. 

77 Olette vielä kaukana siitä, että voisitte esimerkillänne valaista kanssaihmistenne tietä. Mutta minun 

ääneni, joka kaikuu omassatunnossanne, kannustaa teitä jatkamaan eteenpäin, olemaan luovuttamatta ja 

jatkamaan sinnikkäästi taistelua, sillä vain siten tämä kansa voi kirjoittaa historiansa ihmisten sydämiin. 

78 Koettelemukset, joita näet elämässäsi päivittäin tapahtuvan, ovat se alasin, jolla henkesi tehdään 

notkeaksi, jossa hyveesi osoittautuu ja uskosi vahvistuu. 

79 Ilman koettelemuksia ei ole ansioita, ilman ansioita ei voi olla palkintoa. 

80 Pohdi niitä koettelemuksia, joita Israel koki alkuaikoina. Ajattele sen katkeruutta, sen ahdistuksia 

ja vaikeuksia, niin ymmärrät, miksi se sai luvan tulla Luvattuun maahan, jossa sillä kansalla oli rauha, 

terve elämänilo ja yhteys Herransa kanssa vuosisatojen ajan. 

81 Tuon kansan onni maassa, joka heille oli myönnetty palkkioksi heidän uskostaan ja 

sinnikkyydestään, ei kestänyt ikuisesti, sillä mikään maailmassa ei ole ikuista. Mutta sanon teille totuuden 

nimissä, että uusi luvattu maa, joka on henkenne nousun päämäärä, kestää varmasti ikuisesti. Tämä antaa 

teille varmasti suojan ikuisiksi ajoiksi ja antaa teidän tuntea äärettömän autuuden, kun voitte nauttia, 

kokea, tuntea ja oppia tuntemaan henkisen elämän kaikessa sen täyteydessä ja autuudessa. 

82 Siunaan jokaista näistä kodeista, joihin kokoonnutte rukoilemaan ja vastaanottamaan Sanani 

leipää, aivan kuten siunaan teidänkin kotianne. Totisesti minä sanon teille: yksikään näistä 

kokoontumispaikoista ei ole tärkeämpi kuin yksikään kotinne. 

83 Jos astutte tänne kootusti ja kunnioittavasti tietäen, että tämän paikan on määrä yhdistää teidät 

rukouksessa muodostaen hengellisen temppelin, kerron teille myös tämän, että kotinne on toinen temppeli. 

Sillä niin kuin Henki luo pyhäkkönsä rukouksessa, jumalallisessa Sanassa, sisäisessä mietiskelyssä ja lain 

harjoittamisessa, niin ihminen löytää toisen Jumalan palveluksen kodistaan, josta hän löytää hellyyttä, 

lämpöä, esimerkkejä, opetuksia ja neuvoja. Älä kuitenkaan sekoita kotia ja aineellista taloa keskenään. 

Jälkimmäinen voi kadota ja altistaa teidät sään ankaruudelle, mutta kotinne ei silti tuhoutuisi niin kauan 

kuin keskuudessanne vallitsee rakkaus, kunnioitus, kuuliaisuus ja kaikki ne hyveet, jotka ovat yhä 

enemmän ja enemmän luontaisia ihmisperheessä. 

84 Nämä kokoontumispaikat eivät myöskään voi edustaa todellista temppeliä, sillä jos kannat sitä 

sielussasi, voit tavata sen niin täällä kuin kotonakin, niin kaupungissa kuin maalla, puun alla, vuorilla, 

meren rannalla tai erämaassa. 

85 Hengen temppeli on kaikkialla, ja siksi teidän tarvitsee vain varustautua löytääksenne sen. 

86 Jatkakaa toistaiseksi kokoontumista näissä yhteisökeskuksissa. Tehkää niin niin kauan kuin teillä 

on tarvetta, sillä rakkauteni, armoni ja armolahjani vuodatetaan kokoontumisiinne, joissa läsnäoloni 

tahdon mukaan tulee tuntumaan, joissa saan aikaan sen, että sielut syntyvät uudelleen valoon ja että sairaat 

kokevat parantumisensa ihmeen kuunnellessaan sanojani. 

87 Isäni Sydän on aina valmis antamaan teille, mitä pyydätte, mitä tarvitsette. Isänne ei kuitenkaan 

saa tehdä kaikkea yksin. Elätte aikaa, jolloin Mestarin rakkauden on kaikuttava opetuslasten sydämissä, 

jotta ihmeestä tulee totta. 

88 Toistakaa väsymättä sanaani. Näkymättömän taltan tavoin se tasoittaa luonteen teräviä reunoja, 

kunnes olet valmis käsittelemään jopa lähimmäistesi vaikeimpia ongelmia. Niissä esiintyy kärsimystä, 

sovituksen ja hyvityksen pakkoa, joiden syyt voivat olla hyvin erilaisia. Joidenkin alkuperää ei ole 

erityisen vaikea ymmärtää, mutta toiset voitte selvittää vain intuition, ilmestyksen ja hengellisten näkyjen 

avulla, jotta voitte vapauttaa lähimmäisenne raskaasta taakasta. Nämä hengelliset lahjat saavat aikaan tuon 

ihmeen vain, jos niitä käyttävä ihminen on innoittunut myötätunnosta lähimmäistään kohtaan. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 150 
1 Tulette kaipaamaan Lohduttajan Henkeä, koska ette ole löytäneet helpotusta ahdistuksissanne. Olet 

juossut lääkäreiden ja lakimiesten oville, olet kääntynyt niiden sydämen puoleen, jotka rakastavat sinua, 

etkä ole saanut mielenrauhaasi takaisin. Olette vakuuttaneet itsenne siitä, että voitte löytää kaipaamanne 

parantavan balsamin ja valon vain Lähteestä, josta kaikki hyvä tulee. Te kaikki etsitte oikeaa polkua, 

tarvitsette hengellistä ravintoa, rohkaisun ja toivon sanaa piristääksenne itseänne; ja siinä määrin kuin 

saatte sen, mitä etsitte, tuotte mieleeni ahdistuksenne, pelkonne jumalallisesta tuomiosta ja kaipauksenne 

saada rauha omantuntonne kanssa. 

2 Olet läsnäolossani, vaikka tunnet olevasi kaukana minusta. Ette ole tuskissanne yksin, olen 

kanssanne; ja jos kutsutte itseänne väärinymmärretyiksi, kerron teille, että minä, Isä, tiedän kaiken, mitä 

sisällänne tapahtuu, ja se antaa teille etsimänne ratkaisun, kaipaamanne rauhan ja avun korkeutenne 

saavuttamiseksi. 

3 Kun virittäydyitte ensimmäisen kerran kuulemaan Sanaani, nautitte siitä ja huomasitte sen olevan 

pohjimmiltaan äänekkäämpi. Tunnistitte, että lähetin sen teille, teillä oli vain epäilyksiä siitä, missä 

muodossa ilmoitan itseni ihmisille. Mutta jos tutkitte sitä, ymmärrätte, etten ole tehnyt virhettä ja että 

ihminen, koska hän on lapseni, on pätevä palvelemaan minua välineenä, joka toteuttaa neuvojani 

lähimmäistensä palvelemiseksi. 

4 Kutsun miehiä, naisia ja lapsia tehdäkseni heistä opetuslapsiani; mutta vaikka toiset uskovat, toiset 

epäilevät ja luottavat. Tämä johtuu siitä, että heitä on johdettu niin harhaan, että kun nykyään puhun 

ihmiskunnalle käyttäen opetusteni välittäjinä kouluttamattomien, yksinkertaisten ja nöyrien ihmisten 

ymmärryselimiä, ilmentymäni näyttäytyy heille outona. Tietäkää, että Sanani on totuudessaan 

muuttumaton ja että sen, mitä kerroin teille ensimmäisellä aikakaudella, vahvistin toisella aikakaudella ja 

vahvistin uudelleen kolmannella aikakaudella. 

5 Kaikki te, jotka kuulette Sanani tällä tavoin, olette olleet valmiita tuntemaan ja ymmärtämään 

tämän Henkeni ilmentymän, ja olette vain odottaneet hetkeä, jolloin kutsuin teidät todistamaan näitä 

ilmentymiä. En ole suostutellut ketään; jo ennen kuin tulit lihaksi, kerroin sinulle, että olisit läsnä näissä 

tapahtumissa ja että kuuluisit niiden valittujen olentojen joukkoon, jotka toisivat hyvän uutisen 

maailmalle. 

6 Tämän ajan lapset antavat minun nähdä heidän vaarallisen polkunsa. He kertovat minulle, että 

ympäristö, jossa he hengittävät, ei ole kaikkein suotuisin henkistymiselle, ja he pyytävät minulta valoa 

vanhemmilleen ja opettajilleen. Hengen ja ruumiin* välillä on jo varhaisesta iästä lähtien alkanut 

kamppailu, jossa toisinaan hyvyys ja järki voittavat, toisinaan taas liha voittaa. 
* Ks. alaviite kohdassa 149, 9 

7 Älkää sanoko Minulle, että olette heikkoja, sillä teissä on Henkeni valo, ja olen varustanut teidät 

hyveellä ja energialla, jotta voitte täyttää velvollisuutenne. Ponnistele ja käytä voimiasi. 

8 Olen tullut kaikkien lasteni luo etsimään heidän henkeään, koska se kuuluu minulle. Mutta kaikki 

heistä eivät halua seurata minua, vaan suurin osa pyytää minulta toista aikaa ja kertoo, ettei voi tulla 

mukaani tällä hetkellä. Mutta olen antanut jokaiselle hengelle tarvittavan ajan, jotta se voi täyttää 

velvollisuutensa. 

9 Olette kärsineet paljon tänä aikana ja kaipaatte parempaa elämää, mutta Isä sanoo teille: 

"Hankkikaa rauhanne, niin löydätte jo rauhan tässä maailmassa tai henkimaailmassa." Teidän on oltava 

rauhassa. Tämä asuttamasi maa on sovituksen, kamppailun ja täydellisyyden paikka. 

10 Jos haluatte muistella Jeesuksen elämää toisella aikakaudella, löydätte sen täynnä kärsimyksiä, 

ilman lohtuja ja iloja. Hän on esimerkki, malli, joka seisoo henkesi edessä, jotta voisit elää hänen 

mukaansa. Mutta jokainen, joka tulee minun luokseni, löytää helpotuksen, sillä minä olen ehtymätön 

lähde, joka vuotaa puroina. Käytä sitä peltojen kasteluun. Pellot valmistellaan niin, että miehet voivat 

viljellä niitä viipymättä. Maaperä odottaa ennen kuin se peittyy rikkaruohojen tai haitallisten yrttien alle. 

Mene ja viljele se, ja kun näet, että vehnä on kypsää, leikkaa se yhdessä rikkaruohojen kanssa, ja vasta 

myöhemmin erota toinen toisesta. Siksi sanon teille aina: valvokaa ja rukoilkaa, sillä jos olette 

huolimattomia, rikkaruohot kasvavat nopeammin kuin siemenenne, ja niiden hedelmät ylittävät ne 
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sadonkorjuun päivänä. Huolehdi siitä, että peltosi muuttuvat kultaisiksi, niin että voit tuoda vehnäsi minun 

viljavarastoihini, ja sato on runsas. 

11 Ihmiskunta janoaa sanaani, totuuttani. Ihmiset vaativat ja kaipaavat valoa mieleensä, he vaativat 

oikeutta ja odottavat lohdutusta. Tämä on ratkaisevaa aikaa. Totisesti minä sanon teille, että monet 

ajatukset, teoriat ja jopa dogmit, joita vuosisatojen ajan pidettiin totuuksina, kaatuvat maahan ja hylätään 

väärinä. Fanatismia ja epäjumalanpalvelusta vastaan taistelevat ja sen eliminoivat ne, jotka olivat eniten 

sen vietävissä ja sidottuja. Jumalan opetukset ymmärretään, niiden valo, sisältö ja olemus ymmärretään ja 

koetaan. 

12 Kun tiedemiesten mielissä alkaa valjeta, kun he kokeilujen jälkeen, jolloin he joutuvat kärsimään 

hyvin suurta hämmennystä, kuulevat omantuntonsa äänen, he löytävät jotain, mitä he eivät koskaan 

osanneet kuvitellakaan mahdolliseksi. 

13 Sanon teille jälleen kerran: Katso! Sillä uskontojen ja oppien, uskontojen ja tieteiden välisen 

konfliktin aikana monet ihmiset luulevat, että heidän kirjojensa antama tieto on ase, jolla he voivat voittaa 

uudet oppilaani, kun he tietävät, ettei teillä ole kirjoja mukananne. - Kun Jeesus saarnasi kansanjoukoille, 

hän ei puhunut heille opetuksista, jotka hän oli oppinut kirjoista. Silti hän opetti täynnä viisautta, ja siitä 

hän antoi todisteita jo lapsesta lähtien, kun hän esiintyi lainopettajien piirissä hämmentäen ja hiljentäen 

heitä kysymyksillään ja jättäen heidät vaikuttuneiksi vastauksistaan. Jeesuksen tieto kumpusi 

jumalallisesta hengestä, joka paljasti hänelle kaiken. 

14 Jos joku teistä tyhjentäisi mielensä, pitäisi sydämensä vapaana pahoista tunteista ja alhaisista 

intohimoista ja nostaisi henkensä Isän puoleen antautuakseen hänelle rakkaudessa ja lähimmäisen 

palvelemisessa, hänestä tulisi puhdas lähde, jonka Mestari täyttäisi innoituksellaan. Tuo mies olisi kuin 

puhdas astia pöydälläni, joka on täynnä elämän viiniä, niin että ne, jotka kärsivät, voivat sammuttaa 

janonsa hänen kauttaan. Hän, joka varustautuu näin, vakuuttaa sen, jolle hän puhuu, hän lohduttaa 

sanoillaan, hän hiljentää turhat, hän tekee hämmästyttäviä tekoja, joita maailma kutsuu ihmeiksi, mutta 

jotka eivät ole muuta kuin anteliaan hengen rakkauden ja uskon luonnollisia vaikutuksia. 

15 Jos sinulta kysytään: "Miksi, vaikka Jumala on niin suuri, Hän käytti mitättömään ihmiseen 

paljastaakseen viisautensa?", sinun pitäisi vastata: "Jumalan rakkaudella lapsiaan kohtaan ei ole rajoja, 

siksi Hän käytti heitä tämän ihmeen tekemiseen." 

16 Koska olen voimakas, ikuinen, ääretön ja samalla kaikkien luotujen asioiden Isä, voin käyttää 

kaikkia luotuja olentojani jumalallisiin tarkoituksiini. Isällisessä rakkaudessani en välitä 

kypsymättömyydestänne, synneistänne, ja käännyn puoleenne nöyryytenne vuoksi. Jos pidätte 

ihmismuotoanne liian vähäpätöisenä, jotta Jumala vaivautuisi teihin, kuka antoi teille tämän muodon, jos 

en Minä? Sitä paitsi, enkö ollut samanlainen kuin sinä, kun minusta tuli mies? 

17 Korviisi kantautuva ääni on sen ruumiin ääni, joka tekee minusta äänenkantajan ääneni kuultavaksi 

ilmentymiseni lyhyinä hetkinä. Sana, joka saavuttaa mielesi ja sydämesi, on inhimillinen, mutta tämän 

sanan merkitys on jumalallinen, ja siksi se valaisee ja vahvistaa henkeä. 

18 Jos olisin tullut ihmismuodossa toistamaan toisen aikakauden opetuksiani, henkenne ei olisi 

edennyt, eikä ihmiskunta olisi tuntenut minua. Mutta Minä, kaiken täydellisyyden Mestari, johdatan teidät 

askel askeleelta yhä korkeammalle vuorelle ja annan teille joka kerta uusia opetuksia. 

19 Ihmisen silmissä Jumala ja jopa hänen oma henkensä on näkymätön, koska hänellä ei ole muotoa 

eikä rajoja. Siksi monet epäilevät, kun he näkevät teidät rukoukseen kohotettuna ja kuulevat minua, koska 

he eivät tiedä, että vaikka jumalallinen ja hengellinen on ihmissilmille näkymätöntä, henki ja myös sydän 

tuntevat sen. 

20 Se, joka todella uskoo minuun, tuntee ääneni aina, kun puhun hänelle. Olen kuin paimen, jota 

hänen lampaansa seuraavat ja jonka ne aina tunnistavat hänen äänestään. Siksi olette tunnistaneet 

Herranne äänen tänä aikana, kun puhun teille ihmisen älyelimen kautta. Ette ole miettinyt 

äänenkannattajan puutteita ettekä ole loukkaantunut niistä virheistä, joita hänen puutteellinen 

koulutuksensa aiheuttaa hänelle. Olette ymmärtäneet, että minä olen se, joka puhun teille. Kun kuulitte 

ääneni, tunnistitte sen heti ja sanoitte: "Se on Hän!". 

21 Nöyrät ja köyhät ovat aina olleet niitä, jotka havaitsevat läsnäoloni, koska heidän mielessään ei ole 

inhimillisiä teorioita, jotka hämärtävät selkeää arvostelukykyä. 
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22 Toisella aikakaudella kävi myös niin, että vaikka Messiaan tulosta ilmoitettiin, vain yksinkertaisen 

mielen, nöyrän hengen ja selkeän järjen omaavat ihmiset tunnistivat hänet tunteella, kun hän tuli. 

23 Teologeilla oli käsissään profeettojen kirja, ja he toistivat päivittäin sanoja, joissa ilmoitettiin 

Messiaan tulemisen merkit, aika ja tapa; ja kuitenkin - he näkivät minut eivätkä tunnistaneet minua, he 

kuuntelivat minua ja kielsivät, että olin luvattu Vapahtaja. He näkivät tekoni, ja ainoa asia, jonka he 

tekivät, oli närkästyä niistä, vaikka todellisuudessa ne kaikki oli ennustettu. 

24 Kun koitti päivä, jolloin väkijoukko, jonka yllyttäjinä olivat ne, joita Jeesuksen läsnäolo häiritsi, 

haavoitti ja ruoskitti häntä ja näki hänen lyöntien seurauksena vuotavan verta kuin tavallinen kuolevainen 

ja myöhemmin painivan kuoleman kanssa ja kuolevan kuin kuka tahansa muu ihminen, fariseukset, 

kansan johtomiehet ja papit huudahtivat tyytyväisinä: "Katsokaa häntä, joka kutsuu itseään Jumalan 

Pojaksi, joka luuli itseään kuninkaaksi ja väitti olevansa Messias!"." 

25 Jeesus pyysi Isältään anteeksiantoa juuri heille, enemmän kuin muille, jotka, vaikka he tunsivat 

pyhät kirjoitukset, kielsivät hänet ja tekivät hänestä väkijoukon silmissä huijarin. Juuri he, vaikka he 

väittivät olevansa lainopettajia, eivät todellisuudessa tienneet, mitä he tekivät Jeesuksen tuomitsemisessa, 

kun taas väkijoukossa oli sydämet tuskasta revittyjä todistamansa vääryyden vuoksi ja kasvot kyyneleitä 

tulvillaan vanhurskaan uhrikuoleman vuoksi. He olivat miehiä ja naisia, joilla oli yksinkertainen mieli ja 

nöyrä ja antelias henki, jotka tiesivät, kuka oli ollut ihmisten kanssa maailmassa, ja ymmärsivät, mitä he 

menettivät, kun Mestari kuoli. 

26 Ihmiset, jopa tänä aikana sitä viestintämuotoa, jossa olette saaneet Sanani, arvostellaan huonosti; ja 

myös ne, jotka väittävät tietävänsä, millä tavalla paluuni on tapahduttava, hylkäävät opetuksen ja 

ilmestykset, jotka olen antanut teille. Nämä eivät tutki vakavasti Sanaani, eivätkä etsi sen olemusta, 

eivätkä ota huomioon niitä ihmeitä ja merkkejä, jotka olen antanut teille tulemisestani ja totuudestani, vaan 

he perustelevat kieltämistäni epätäydellisillä teoilla, joita he havaitsevat tässä yhteisössä, heidän 

pyhäinhäväistyksillään ja tottelemattomuudellaan. Silloin he nousevat ja sanovat: "Hän, joka sanoi teille, 

ettei hän ilmoittaisi itseään teille vuoden 1950 jälkeen, onko hän muka Kristuksen Henki? Voiko hän 

sanoa 'tänään', että tämä ilmentymä loppuu, ja 'huomenna' julistaa päinvastaista?" Sillä jo nyt kerron teille, 

että monet väittävät, että jatkan itseni ilmentämistä samalla tavalla, kun vuosi 1950 on ohi. Oi rakas kansa, 

oletteko te syy siihen, että maailma huomenna pilkkaa teitä sillä tavalla ja kieltää kaiken, mitä olen 

puhunut teille? 

27 Katsokaa, kuinka valmistelen teitä niin, että kun lähtöni aika tulee, ette anna pimeyden tunkeutua 

sydämiinne. Mutta sanon teille, että ne, jotka ovat todella tunteneet ja ymmärtäneet Sanani, pysyvät poissa 

sekaannuksen poluilta etsiäkseen Minua yksinäisyydessä hengestä henkeen. He kuulevat sydämessään 

Mestarinsa unohtumattoman ja tutun äänen, joka sanoo heille: "Autuaita olette te, jotka vuodatatte 

kyyneleitä nähdessänne minun Työni häpäisemisen, sillä te ymmärrätte, että tämä on syy siihen, miksi 

monet eivät tule tuntemaan sitä ja miksi toiset pilkkaavat ja kieltävät sen." 

28 Valvokaa ja rukoilkaa, opetuslapset, jotta voisitte jatkossakin tunnistaa ääneni kaikkien niiden 

petollisten äänten joukosta, joita maailma tuo teille, ja jotta näkisitte itsenne johdatettuina ja suojeltuina 

rakkaudella tien päähän asti, jossa Isän koti avautuu kuin äärettömän suuri lammastarha suojellakseen 

ikuisesti niitä, jotka hän on luonut rakkaudella ja lähettänyt eteenpäin, jotta heidän maanpäälliset ansionsa 

tekisivät heidät täydellisen kodin arvoisiksi. 

29 Aina kun kerron teille, että Kristus on se, joka puhuu teille, on joku, joka pitää niitä, jotka 

välittävät Sanaani, pilkkaajina. Mutta tämä tapa tuomita ja tulla tuomituksi ei ole yllättävää, kun otetaan 

huomioon, että heidän tunteettomuutensa hengelliselle estää heitä tuntemasta minua opetukseni ytimen 

kautta. 

30 Eräässä tilanteessa sanoin fariseuksille: "Isä ja minä olemme yksi", ja he kutsuivat Minua myös 

pilkkaajaksi ja turvautuivat pyhiin kirjoituksiin ja yrittivät todistaa, että kaikki sanomani oli valhetta. 

31 Tänään sanon teille, että joka ei avaa henkensä silmiä, ei voi nähdä jumalallista valoa, sillä ketään 

ei ole koeteltu niin kuin Jeesusta. 

32 Ihmiset kuulustelivat minua, asettivat minulle ansoja, yrittivät hämmentää minua mielettömillä 

kysymyksillään, vaihtoivat minua koetellakseen varovaisuuttani; ja koska he eivät yrityksistään huolimatta 

löytäneet keinoa tuhota minua, he syyttivät minua, panettelivat minua ja tuomitsivat minut nähdäkseen, 
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miten hän, joka kutsui itseään Jumalan Pojaksi, käyttäytyi tässä tapauksessa. Mutta he eivät tyytyneet 

tähän kaikkeen, vaan he halusivat myös nähdä, vuotaisiko ruumiini verta, koostuisiko se lihasta ja luista, ja 

kun Jeesus lyyhistyi ja vuoti verta matkalla ristille, he korvat höröllä odottivat kuulevansa valitukseni. 

33 Kun sanoin, että Isä ja minä olemme yhtä, henki puhui. Mutta kun ruumis vuoti verta, ihmisosa 

valitti, koska se oli elävää lihaa. 

34 Maailma vaati, että näytän sille totuuteni, ja näytin sille totuuden, mutta näkevillä silmillä se ei 

nähnyt. Minun sanani ja tekoni olisi pitänyt riittää todistamaan sen jumalallisen voiman, joka ne oli tehnyt. 

He eivät kuitenkaan mitanneet tätä voimaa. Mutta kuolemani ihmisenä ei ollut näiden koettelemusten 

loppu. Olin opetuslasteni kanssa hengellisessä muodossa. Jopa heidän joukossaan oli yksi, joka pani minut 

koetukselle ja joka ei uskonut Herransa ylösnousemukseen ennen kuin hän sai itsensä vakuuttuneeksi siitä 

työntämällä sormensa hänen kyljessään olevaan haavaan. 

35 Sen jälkeen, kun Jeesuksen sanan siemen levisi maakunnasta maakuntaan ja kansakunnasta 

kansakuntaan, epäuskoiset, epäilijät ja materialistit ilmestyivät kaikkialle ja alistivat opetukseni, sanani ja 

työni heidän järkeilynsä alaisiksi. Ihmiset eivät kuitenkaan tyytyneet arvioimaan totuuttani vain tekojeni ja 

opetukseni perusteella, vaan he pyrkivät tutkimaan ihmisluontoani, uraani, syntymääni, lapsuuttani ja 

kaikkia vaiheitani maan päällä. - Maria, pyhä ja puhdas nainen, jonka Jumala oli valinnut antamaan 

elämän hedelmän maailmalle, ei välttynyt tältä tutkimukselta. Hänkin koki ihmisten pilkan, tuomiot ja 

koettelemukset. Heille ei riittänyt se, että profeetta Jesaja oli jo menneinä aikoina julistanut hänet 

neitsyeksi ja puhtaaksi. Vielä tänäkin päivänä kirkkojen ja lahkojen ihmiset keskustelevat ja pohtivat 

häntä. 

36 Sanon teille, että niin kauan kuin ihmiskunta ei hylkää materialismiaan, se ei pysty katsomaan 

totuutta silmiin sitä arvioidessaan. 

37 Annan anteeksi niin toiselle kuin toisellekin, mutta kehotan teitä lopettamaan sanojeni käyttämisen 

toistenne hämmentämiseen, loukkaamiseen tai tappamiseen, sillä tuomionne tulee olemaan suuri. 

38 Jos kiistanne kärjistyvät ja päätytte inhoamaan toisianne erilaisten mielipiteidenne vuoksi, milloin 

yhdistytte totuudessa, joka on yksi? 

39 Älkää pelätkö minua, pelätkää itseänne, sanoo Mestari teille. Tuomitsinko ristiltä ne, jotka 

uhrasivat minut? Moitti ja syyttikö Maria tuona äärettömän surullisena hetkenä? - Ei, kansani. 

40 En myöskään tuomitse sinua nyt. Totisesti minä sanon teille, että kukin luo oman tuomionsa ja 

julistaa oman tuomionsa. Haluan vapauttaa teidät tuskasta, sovituksesta ja katkerasta maljasta, ja siksi 

pyydän teitä puhdistamaan sydämenne epäpuhtaista tunteista ja alkamaan rakastaa toisianne, sillä tämä on 

tie, joka voi johtaa teidät valoon, rauhaan ja totuuteen. 

41 Jos ajattelette yhä, että kärsimyksenne johtuvat ensimmäisistä vanhemmistanne, teette virheen 

ymmärtäessänne Jumalaanne tuomioissanne. 

42 Jumalallisessa vertauksessa innoitin ensimmäiset ihmiset, jotta he saisivat ensitietoa kohtalostaan, 

mutta ilmoitusteni merkitys tulkittiin väärin. Kun he puhuivat teille elämän puusta, hyvän ja pahan tiedon 

puusta, josta ihminen söi, he halusivat vain saada teidät ymmärtämään, että kun ihmisellä oli riittävästi 

tietoa erottaa oikea ja väärä toisistaan ja hän oli vastuussa teoistaan, hän alkoi siitä lähtien korjata 

tekojensa hedelmiä. 

43 Monet ihmiset ajattelivat, että kaikki tämän maailman kyyneleet johtuivat maan ensimmäisten 

asukkaiden synnistä. Kyvyttömyydessään tulkita vertausta he lopulta sanoivat, että Kristus tuli pesemään 

kaikki tahrat pois verellään. Jos tämä väite olisi pitänyt paikkansa - miksi ihmiset jatkavat synnin 

tekemistä ja kärsimystä, vaikka tuo uhri on jo tehty? 

44 Jeesus tuli maan päälle opettamaan ihmisille tietä täydellisyyteen - tietä, jonka hän osoitti 

elämällään, teoillaan ja sanoillaan. 

45 Tiedätte, että Jumala sanoi ihmisille: "Kasva ja lisääntykää ja täyttäkää maa". Tämä oli 

alkuperäinen laki, joka annettiin teille, oi ihmiset. Myöhemmin Isä ei ainoastaan määrännyt, että ihmiset 

lisääntyvät ja että ihmissuku jatkaa kasvuaan, vaan myös, että heidän tunteistaan tulee yhä ylevämpiä ja 

että heidän mielensä kehittyy esteettömästi. Mutta jos ensimmäisen lain tarkoituksena oli ihmissuvun 

lisääntyminen - miten voitte olettaa, että sama Isä rankaisisi teitä siitä, että tottelette ja täytätte Hänen 

käskynsä? Ihmiset, onko mahdollista, että teidän Jumalassanne on tällainen ristiriita? 
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46 Katsokaa, millaisen aineellisen tulkinnan ihmiset antoivat vertaukselle, jossa puhuttiin vain hengen 

heräämisestä ihmisessä. Sen vuoksi ymmärtäkää opetustani älkääkä enää sanoko, että maksatte velkaa, 

jonka maan ensimmäiset asukkaat saivat tottelemattomuudellaan Isäänne kohtaan. Korkeampi käsitys 

jumalallisesta oikeudenmukaisuudesta. 

47 Olen kertonut teille, että viimeinenkin tahra pyyhitään pois ihmisen sydämestä, mutta kerron teille 

myös, että jokaisen on pestävä oma tahra pois. Muistakaa, että sanoin teille: "Sillä kyynärällä, jolla te 

mittaatte, teidät mitataan", ja: "Mitä kylvätte, sitä teidän on niitettävä". 

48 Nyt on aika, jolloin voitte ymmärtää vanhat sanani: "Kasvakaa ja lisääntykää", nimittäin sen, että 

tämä on tehtävä myös hengellisesti ja että teidän on täytettävä maailmankaikkeus hyvillä teoillanne ja 

valoisilla ajatuksillanne. 

49 Toivotan tervetulleiksi kaikki, jotka haluavat tulla lähemmäksi minua, kaikki, jotka pyrkivät 

täydellisyyteen. 

50 Lapseni, levätkää maallisista töistänne, menkää sisimpäänne, jossa on temppeli, ja miettikää 

sanaani. 

51 Olen määrännyt teidät levittämään hyvyyttä maan päällä, mikä on todellista henkisyyttä. 

52 Tunnetko itsesi liian epäpäteväksi ja merkityksettömäksi? Pidättekö itseänne liian epäpuhtaina 

voidaksenne kuormittaa sieluanne tällaisella tehtävällä? Syynä tähän on se, että ette tunne viisauttani ja 

armoani, että ette seuraa kirkkain aistein niitä opetusesimerkkejä, joita annan teille joka käänteessä 

luonnon kautta. 

53 Ettekö näe, kuinka auringon säteet, jotka valaisevat kaiken, saavuttavat saastuneimmankin lätäkön, 

haihduttavat sen, nostavat sen ilmakehään, puhdistavat sen ja lopulta muuttavat sen pilveksi, joka kulkee 

maan yllä ja tekee siitä hedelmällisen? 

54 Toisinaan te sanotte minulle: "Mestari, miten on mahdollista, että Teillä on silmänne kiinnittyneinä 

tähän ihmiskuntaan, kun ei ole enää patriarkkoja, ei enää vanhurskaita ihmisiä, ei enää ihmisiä, jotka 

voisivat olla apostolejanne?". Etkö näe, että elämme maailmassa, joka on täynnä saastaa ja syntiä?" 

Vastaan teille, että voimani saa liljat puhkeamaan jopa mudan keskelle, josta kukaan ei uskoisi, että näin 

ihmeellisen puhdas kukka voisi nousta. 

55 Antakaa Sanani auringon läpäistä olemuksenne, niin että se puhdistaa teidät ja kohottaa teidät ja 

että voitte lähteä kiireesti tekemään lähimmäistenne sydämestä hedelmällisen. 

56 Tämän synnin ja turmeluksen täyttämän elämän keskellä, jota ihmiskunta elää, antakaa tekojenne 

puhtauden ja rukoustenne vilpittömyyden nousta esiin, ja totisesti sanon teille, että henkenne ei tarvitse 

silloin kadehtia liljoja millään tavalla. 

57 Puhun tässä muodossa vain lyhyen ajanjakson ajan - ajan, jota teidän on käytettävä hyväksenne, 

aivan kuten peltokasvit käyttävät hyväkseen suotuisaa vuodenaikaa kasvaakseen, kukkiakseen ja 

kantaakseen hedelmää. 

58 Totisesti, totisesti minä sanon teille, että katuvissa syntisissä on enemmän rakkautta kuin niissä, 

jotka ovat aina pitäneet itseään hyvänä. Näin minä jatkan puhumistani, ja syntiset jatkavat katumusta 

rikkomuksistaan ja lisäävät käännynnäisten määrää. 

59 Syntisen sydän on vastaanottavaisempi Sanani rakkaudelliselle kosketukselle, sillä monet ihmiset 

ovat tehneet syntiä, koska heidän elämästään on puuttunut rakkaus. Kun he kuulivat Isäni äänen kutsuvan 

heitä, antavan heille anteeksi, parantavan heidän haavansa ja ymmärtävän heitä niin kuin kukaan muu 

maan päällä ei heitä ymmärtänyt, he tunsivat pian jumalallisen kosketuksen olemuksensa herkimmissä 

säikeissä ja kokivat Mestarinsa sinnikkyyden heitä kohtaan. 

60 Niin monet ihmiset kulkevat läpi maailman etsien sanaa tai lunastavaa valoa, lohdutusta 

kärsimyksiinsä. He etsivät jotakuta, joka olisi heille lempeä, joka ei osoittaisi heidän vikojaan ja joka 

puhuisi heille paremmasta elämästä. Mutta he eivät löydä häntä maailmasta, ja silloin he sulkeutuvat, 

vetäytyvät eivätkä enää kerro salaisuuksiaan kenellekään. 

61 Nuo sydämet avautuvat vain rakkauden avaimella, joka minulla on ja jonka annan nimenomaan 

kaikille niille, jotka avaavat sydämensä ja sanovat minulle: "Mestari, haluan seurata sinua." 

62 Kuulijoiden sydämen pohjasta nousee tämä kysymys: "Oletko sinä Messias?". Mutta sanon teille 

vain: kuunnelkaa sanaani, ymmärtäkää sen merkitys ja etsikää sen olemusta. 
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63 Puhun totuutta, opetan tietä, paljastan jälleensyntymisen, joka on laki, jotta sielu voi täydellistää 

itsensä ja saavuttaa kohtalonsa päämäärän. Epäiletkö tätä? Totisesti MINÄ sanon teille, totuus ei muutu 

vähääkään teidän epäilyksenne vuoksi. Se pysyy aina samana. 

64 Sanon teille, älkää koskaan kieltäkö sitä pelkästään siksi, että ette ymmärrä. Muistakaa, että jos 

vain se, mitä mielenne raukka käsittää, olisi totuus, mitään ei olisi olemassa. 

65 Jotkut sanovat minulle: "Mestari, jos te tiedätte kaiken, jos te tunnette olennot jo ennen kuin ne 

ovat olemassa - tiesittekö silloin, että Juudas pettäisi teidät?" Oi te kömpelöt järkeilijät, jotka vielä näinä 

aikoina kyselette tällaisia kysymyksiä! Minä, joka tiedän kaiken, valitsin hänet juuri siksi, että tiesin, ettei 

tuo mies voisi tehdä toisin; ja oli ehdottoman välttämätöntä käyttää hyväksi opetuslasteni jokaista 

epätäydellisyyttä, jotta voisin antaa esimerkin opetuksesta. 

66 Mestarinsa pettänyt opetuslapsi on symboli, avoin kirja, joka on olemassa jokaisessa ihmisen 

tietoisuudessa*, jotta osaisitte ymmärtää sen merkityksen ja kuulla sen opetukset. 
* Ks. alaviite kohdassa 145, 62 

67 Tietäkää, että jokaisessa ihmisessä asuu Juudas. Kyllä, oppilaat, sillä teidän tapauksessanne ruumis 

on hengen Juudas; ruumis vastustaa henkistymisen valon loistamista, se odottaa, että henki syöksisi sen 

materialismiin, alhaisiin intohimoihin. 

68 Mutta koska kehosi vie sinut kuilun partaalle, sinun ei pitäisi tuomita sitä. Ei, vaan koska 

tarvitsette sitä edistymisenne kannalta ja teidän pitäisi voittaa se henkistymisenne kautta, aivan kuten minä 

voitin Juudaksen rakkauteni kautta. 

69 Näen, että epäilette rakkauden voimaa, että epäilette uskon voimaa, että epäilette Henkeni 

ilmenemistä ihmisen ymmärryselimen kautta, että epäilette itse lahjojanne ja kykyjänne, joita ette ole vielä 

kehittäneet. Mitä pystyt tekemään, kun sinulla on niin paljon epäilyksiä? Mitä ihmeitä voit kokea? - Ei 

mitään. 

70 Olette niin itsepäisiä skeptisismissänne ja niin vahvoja epäilyksissänne, ettette anna henkisen valon 

säteineen saavuttaa tietoisuutenne syvempiä alueita. Mutta jos hengellistätte itsenne, jos elätte elämäänne 

sopusoinnussa opetusteni kanssa ja tahtoni mukaisesti, näette nousevan olemuksestanne ne kyvyt, jotka 

olette kieltäneet, ja ne hengelliset lahjat, joita ette koskaan luulleet omaavanne. 

71 Sitten, kun olette henkistyneet ja sydämessänne vallitsee puhtaus ja lempeys, saatte kokea, kuinka 

kaikki luonnon elementit suhtautuvat teihin myönteisesti ja tottelevat teitä, koska henkistyneisyytenne on 

tuonut teidät sopusointuun niiden kanssa. 

72 Jos teillä on henkisyyttä, ette enää sano: "Isä, anna minulle ruokaa, anna minulle älykkyyttä, anna 

minulle aineellista rikkautta." Vielä vähemmän lankeat siihen virheeseen, että sanot hänelle: "Isä, jos annat 

minulle sen, mitä pyydän sinulta, minä annan sinulle siitä, mitä minulla on - sen, mitä pyydät minulta." 

73 Ettekö, opetuslapset, ajattele, että tämä tapa pyytää on kuin kiusaisi Isäänne? Luuletteko, että voin 

antaa teille enemmän ja parempaa, jos annatte Minulle jotain? Jos pyydät Minua pyytämään sinulta sitä, 

mitä sinulla on, mitä sinulle tapahtuisi, jos vastineeksi pyyntösi täyttämisestä riistän sinulta sen, mitä 

rakastat eniten maailmassa? Kestäisitkö tällaisen testin? 

74 Ei, opetuslapset, on aika antaa omantuntonne ohjata kaikkia tekojanne ja ajatuksianne. 

75 Anna uskosi puhua, ja taivas vastaa sinulle. 

76 Jumalallinen henki oli täynnä rakkautta, vaikka se oli olemassa yksin. 

77 Mitään ei ollut vielä luotu, mitään ei ollut olemassa jumalallisen olennon ympärillä, ja silti hän 

rakasti ja tunsi itsensä isäksi. 

78 Ketä hän rakasti? Kenen isäksi hän tunsi itsensä? Se oli kaikki olennot ja kaikki luodut, jotka 

syntyisivät hänestä ja joiden voima lepäsi kätkettynä hänen henkeensä. Siinä hengessä olivat kaikki tieteet, 

kaikki luonnonvoimat, kaikki olennot, kaikki luomakunnan perusteet. Hän oli ikuisuus ja aika. Hänessä oli 

menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus jo ennen kuin maailmat ja olennot heräsivät eloon. 

79 Tuosta jumalallisesta inspiraatiosta tuli todellisuutta jumalallisen rakkauden äärettömän voiman 

vaikutuksesta, ja elämä alkoi. 

80 Maailmankaikkeus täyttyi olennoista, ja kaikissa niissä ilmeni Isän rakkaus, voima ja viisaus. 

81 Kuin ehtymätön elämän lähde oli Herran kohtu siitä hetkestä lähtien, jolloin hän päätti, että 

atomien tulisi yhdistyä muodostaakseen ruumiita ja olentoja. 
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82 Ensin oli olemassa hengellinen elämä, ensin olivat hengelliset olennot ja vasta sen jälkeen 

aineellinen luonto. 

83 Koska oli päätetty, että monien hengellisten olentojen täytyisi ottaa ruumiillinen muoto voidakseen 

elää aineellisissa maailmoissa, kaikki valmisteltiin ensin, jotta Herran lapset löytäisivät kaiken valmiina 

heitä varten. 

84 Hän siunasi polkua, jota hänen lastensa olisi kuljettava, tulvitti maailmankaikkeuden elämällä ja 

täytti kauneudella ihmisen polun, johon hän asetti jumalallisen kipinän: omantunnon, hengen, joka luotiin 

rakkaudesta, älystä, voimasta, tahdosta ja tietoisuudesta. Mutta kaiken, mikä oli olemassa, hän kietoi 

voimansa sisäänsä ja näytti sille sen kohtalon. 

85 Isä jäi sinne kaiken olemassaolevan alkulähteenä, ja koska tie kehitykseen ja täydellisyyteen oli 

tarjottu maailmankaikkeudelle, hän jäi odottamaan kaikkien lastensa paluuta, jotta hekin löytäisivät 

hänessä päämääränsä, joka olisi sielun täydellisyys ja ikuisuus. 

86 Tämä jokaiselle luonnon valtakunnalle, jokaiselle olennolle ja jokaiselle lajille ennalta määrätty 

polku oli laki, jonka Luoja painoi lähtemättömästi lastensa mieleen. 

87 Siitä lähtien kaikki kutoo ja elää sitä päämäärää varten, jota varten se on luotu; siitä lähtien kaikki 

liikkuu kohti täydellisyyttä ja pyörii lakkaamatta käskyn, periaatteen ja lain ympärillä. 

88 Isä käytti kylväjän tavoin hänessä olevia elämän aineksia ikään kuin ne olisivat multaa, ja siihen 

hän pani rakkaudestaan kumpuavan elämän siemenen odottaakseen sitten sitä päivää, jolloin hän voi 

korjata niin täydellisen hedelmän kuin siemen oli ja kuin inspiraatio oli. 

89 Tämän ajan tiedemiehet ovat häkeltyneitä, kun he huomaavat, että maapallolla on enemmän 

elinikää kuin aikaisemmat tiedemiehet sille antoivat; ja kun he ajattelevat, että maapallo on hiipuva tähti, 

joka on lähellä sukupuuttoa, kerron heille, että maapallo on elänyt niin vähän, että se on vielä kaukana siitä 

kehitysvaiheesta, että se pystyisi ottamaan vastaan armon ja henkistymisen sukupolvet. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 151 
1 Olette juoneet monista lähteistä toivoen, että rakkauden janonne sammutettaisiin, ja nyt olette 

janoisempia kuin koskaan. Mitä olette tehneet elämän vedellä, jonka annoin teille jo silloin? 

2 Sanoin Samarian naiselle: "Joka juo vettä, jonka minä annan, ei enää koskaan janoa." Mutta tänään 

minä sanon teille: Jos ihmiset olisivat juoneet tuosta vedestä, he eivät kantaisi mukanaan niin paljon 

kurjuutta. 

3 Ihmiset eivät pysyneet opetuksessani, vaan halusivat mieluummin käyttää nimeäni luodakseen 

uskontoja ja uskontokuntia oman tulkintansa ja mukavuutensa mukaan. Hylkäsin perinteet ja opetin heille 

rakkauden opin, mutta tänään te tulette luokseni ja esittelette minulle tyhjiä riittejä ja seremonioita, jotka 

eivät edistä henkeä vähääkään. Jos teoksissanne ei ole hengellisyyttä, niissä ei voi olla totuutta, ja se, mikä 

ei sisällä totuutta, ei saavuta Isäänne. 

4 Kun tuo samarialainen nainen tunsi silmieni valon tunkeutuvan hänen sydämensä syvyyksiin, hän 

sanoi Minulle: "Herra, te juutalaiset sanotte, että Jerusalem on paikka, jossa meidän Jumalamme 

palvotaan." Sitten sanoin hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle, nainen, että lähestyy aika, jolloin et enää 

palvo Isää tällä vuorella etkä Jerusalemissa niin kuin nyt teet. Tulee aika, jolloin te palvotte Isää hengessä 

ja totuudessa, sillä Jumala on henki." 

5 Tämä on kaikkien aikojen opetukseni. Vaikka sinulla oli totuus silmiesi edessä, et halunnut nähdä 

sitä. Miten voit elää sitä, jos et tunnista sitä? 

6 Juuri tästä syystä tulitte läsnäolooni janoisena. Mutta kun kuulit tämän sanan, sydämesi tunsi 

elämän veden raikkauden, etkä enää halunnut siirtyä pois lähteestä. 

7 Olette sanoneet minulle: "Herra, olet ilmoittanut meille, että tämä sana, jonka annat tänään 

äänenkantajien kautta, päättyy. Mitä me sitten teemme, ettei jano taas yllättäisi meitä?" Mestari sanoo 

sinulle: Olen tullut opettamaan teitä rukoilemaan, paljastamaan teille hengelliset lahjat, joita teillä on, 

mutta joita ette ole ottaneet huomioon, ja joiden avulla voitte harjoittaa lakiani ja jäljitellä minua. Se, 

jonka elämässä on henkisyyttä, ei voi tuntea janoa, väsymystä, nälkää tai kurjuutta. Lisäksi sanon teille: 

Olen lähempänä sinua vuoden 1950 jälkeen henkisyytesi vuoksi. 

8 Tämän jälkeen kysytte minulta: "Miten hengellisyys saavutetaan?" Ja minä sanon teille: Saavutat 

sen rukoilemalla hengestä henkeen, varomalla, että olet oikeudenmukainen kaikissa teoissasi, 

harjoittamalla aktiivista hyväntekeväisyyttä lähimmäisiäsi kohtaan. Kun ihminen elää näin, sielu vapautuu 

ja ohjaa ihmisen askelia Hengen valon valaisemana. Hän ei enää tunne oloaan yksinäiseksi maan päällä, 

koska hän ymmärtää, että Herran ja hengellisen maailman läsnäolo seuraa häntä. Jokaisella askeleella, 

jonka hän ottaa elämässään, hän löytää uuden valon ja saa itselleen uuden oivalluksen. Hän ei enää tunne 

itseään lainsuojattomaksi tai kurjaksi ja virkistää itseään Isänsä luomilla ihmeillä, jotka hän nyt löytää 

inspiraation ja ilmestyksen lahjan kautta. 

9 Sanon teille myös tänä aikana, että se, joka juo antamastani vedestä, joka on Sanani, ei enää 

koskaan janoa, aivan kuten sanon teille, että älkää etsikö mitään tiettyä paikkaa, jossa voitte rukoilla, sillä 

voitte löytää minut kaikkialta. 

10 Olen varoittanut teitä kaikesta, mikä voi aiheuttaa epätoivoa elämässänne, jotta ette joutuisi 

hetkeksikään epätoivoon matkallanne läpi elämän. Olen ilmoittanut teille, että tulee aika, jolloin kaikki 

uskonnot yrittävät tutkia tätä opetusta, ja jos ne ovat siitä kiinnostuneita, ne arvioivat sitä tekojenne, 

sanojenne ja todistustenne perusteella. 

11 Tiedätte jo, että teistä tullaan puhumaan ja että teistä tullaan taistelemaan, että he tuovat niin paljon 

argumentteja uskoanne vastaan, että monet piiloutuvat pelokkaasti, toiset demoralisoituvat ja useimmat 

kääntyvät pois hyvältä tieltä hämmentyneinä. 

12 Älkää unohtako, että olen jo ilmoittanut teille kaiken tämän, mutta saanen myös muistuttaa teitä 

siitä, että ne, jotka pysyvät lujana kaikista vastoinkäymisistä huolimatta ja rukoilevat hiljaisuudessa ilman, 

että heidän uskonsa ja toivonsa horjuvat, tulevat olemaan kuin vertauksen siemen, joka pelasti itsensä 

myrskystä. Sitten, kun määrätty aika tuli, se alkoi itää, kasvaa ja lisääntyä, kunnes se peitti pellot, koska se 

osasi odottaa, että tuulet tyyntyivät, jotta se voisi elää ja lisääntyä. 
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13 Ettekö te halua olla tämän vertauksen pieni siemen, jotta teillä olisi huomenna se kunnia, että 

Isänne kutsuu teitä "uskon lapsiksi", kuten Minä kutsuin Nooaa? Älkää pelätkö, sillä myrsky ei ole vain 

teitä vastaan. 

Aivan kuten näitte maan kansojen ja voimien valmistautuvan taisteluun, myös eri uskonnolliset yhteisöt 

valmistautuvat taisteluun. 

14 On välttämätöntä, että taivas sulkeutuu hetkeksi kaikilta ja että se avautuu uudelleen vasta, kun 

maan päältä nousee yksi ainoa huuto, koska on tunnustettu, että on olemassa vain yksi kaikkien olentojen 

Isä. 

15 Haluan, että ymmärrätte jo nyt, mikä on se tehtävä, joka teidän on täytettävä tämän konfliktin 

keskellä - tehtävä, joka ei koske vain hengellistä vaan myös aineellista. 

16 Isän oikeudenmukaisuus on koskettanut tätä kansaa valtikallaan antaakseen sille vallan sotaa, 

epäoikeudenmukaisuutta ja valheellisuutta vastaan. Sen asukkaat on voideltu sydämissään ja sieluissaan 

pitämään sota kaukana heistä. Heidät on valmisteltu ja puhdistettu, jotta heillä olisi kärsivällisyyttä eivätkä 

he menettäisi rohkeuttaan kärsimyksen edessä, kun hävitys leviää koko maailmaan ja kansojen asukkaiden 

valitukset kuullaan. Silloin tästä kansasta nousee rukouksia, he selkeyttävät Isänsä palvonnan muotoa, ja 

rakkauden teot, joita he tekevät omalla tavallaan, lisääntyvät. Sillä tämä on se ennustettu aika, jolloin 

kaikki maat ovat valmiita vastaanottamaan tämän rakkauden siemenen. 

17 Valmistautukaa etukäteen taisteluun varustautumalla, kehittäkää hengellisiä lahjoja, antakaa 

aseenne loistaa. Älkää kaihtako koettelemuksia, sillä ne antavat hengellenne voimaa ja lujuutta. 

18 Puhdistakaa sydämenne niin, että astutte tähän konfliktiin puhtaana ja valmistautuneena, niin teillä 

ei ole mitään pelättävää. Henkiset voimat ja luonnon elementit ovat kaikkien niiden puolella, jotka 

nousevat sotilaiksi rakkauden, rauhan ja oikeudenmukaisuuden asialleni. 

19 Tällä aikakaudella etsin ihmisten sydämiä näyttääkseni heille oikean tien. 

20 Te, joilla on vielä perinteitä, muistakaa Läsnäoloni keskuudessanne toisella aikakaudella: muistatte 

Jeesuksen tulon Jerusalemiin, muistakaa tuota aikaa rakkaudella ja pohtikaa joidenkin noiden kohtien 

merkitystä, ja sanon teille: Tänään en mene siunattuun kaupunkiin, vaan kaikkien hyväntahtoisten lasteni 

sydämeen. Jos haluatte ottaa Minut vastaan vieraana, valmistautukaa, ja tulen olemaan kanssanne. Olen 

aina rakastanut teitä samalla tavalla, Henkeni on muuttumaton. Te, jotka rakastatte minua ja kaipaatte 

seurata minua, näette edessänne taivaan tikapuut, jotka johtavat luokseni. Kaikkien tiedossa on polkuni, ja 

henkesi tietää, että saavuttaakseen minut sen on noudatettava kaikkia lain käskyjä. 

21 Haluan, että olette hengeltänne puhtaita. Olen valmis vuodattamaan itseni jokaiselle, joka 

valmistautuu. 

22 Oikeamieliset henget, jotka elävät kanssani, valittavat ihmissydämen ymmärtämättömyyttä, kun he 

tarkastelevat Kolmannen Aikakauden Työtäni. Jotkut epäilevät edelleen ja asettavat ehtoja 

kuuliaisuudelle; mutta jatkan taisteluani rakkaudesta teitä kohtaan ja kutsun sydämet rakkauden ja 

myötätunnon toivossa yksinkertaisen pyhiinvaeltajan tavoin. 

23 Tie on uhrausten tie, mutta se johtaa vuoren huipulle. Tule kanssani ja kuljetaan yhdessä. 

Kuunnelkaa sanaa, joka puhuu teille tänä aikana. Se on hyvin yksinkertainen, mutta se koskettaa niiden 

sydämen herkkiä säikeitä, jotka ovat kuolleet armon elämälle, ja herättää heidät uuteen elämään. 

24 Toisella aikakaudella kaksitoista opetuslasta oli kanssani viimeisellä ehtoollisella. Nyt kutsun koko 

ihmiskunnan nauttimaan Hengen leivästä. Tarjoan teille myös valtakuntani rauhan, sillä minussa on voima 

tarjota teille nämä lahjat. Kaikki, jotka haluavat seurata minua, ovat tervetulleita. Mutta se, jota maailma 

kutsuu ja joka haluaa palvella sitä, joutuu, jos hän kerran etsii minun tietäni, korvaamaan menetetyn ajan 

suurella vaivalla ja tuskalla. 

25 Palvelkaa minua, niin omatuntonne on puhdas. Sen lisäksi annan teille sen, mitä tarvitsette 

elantonne turvaamiseksi. Niin kauan kuin olet kiireinen hengellisen tehtäväsi suorittamisessa, enkelini 

valvovat tavaroitasi. 

26 Olen nähnyt, miten te valmistaudutte (sisäisesti), ja totisesti sanon teille, että annan teille Ruumiini 

syötäväksi ja Vereni juotavaksi. 

27 Henki on valmis tutkimaan oppeja, jotka annoin teille Toisella Aikakaudella, ja niiden selityksiä, 

jotka nyt annan teille. 
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28 Katsokaa tässä pöytää, jossa on elämän leipä ja armon viini. Opetuslapset ympäröivät minut, ja 

sydämessään he kysyvät itseltään: "Vaikka Isä on kanssamme, miksi suru ilmenee hänen sanoissaan?" 

Mutta niiden joukossa, jotka kysyvät näin, on toisia, joiden mieli epäilee, että Mestari aikoo sanoa heille 

jotakin vaikeaa. He ovat niitä, jotka muistavat, kuinka Herra kastoi leipänsä viiniin tarjotakseen sen sille, 

joka pettäisi hänet. 

29 Kun Jeesus vietti tuon pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa tuon kansan perinteen mukaisesti, hän 

sanoi heille: "Nyt minä ilmoitan teille jotakin uutta: ottakaa tästä viinistä ja syökää tästä leivästä, jotka 

edustavat minun vertani ja ruumistani, ja tehkää tämä minun muistokseni." 

30 Mestarin poismenon jälkeen opetuslapset muistivat Herransa uhrausta juomalla viiniä ja syömällä 

leipää, jotka olivat symboleja sille, joka antoi kaiken rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. 

31 Vuosisatojen kuluessa uskontokuntiin jakautuneet kansat antoivat sanoilleni erilaisia tulkintoja. 

32 Tänään haluan kertoa teille, mitä tunsin sillä hetkellä, sillä juhlaillallisella, jossa Jeesuksen 

jokainen sana ja teko oli syvän viisauden ja äärettömän rakkauden kirjan oppitunti. Kun käytin leipää ja 

viiniä, halusin saada teidät ymmärtämään, että ne ovat kuin rakkaus, joka on sielun ravintoa ja elämää, ja 

kun sanoin teille: "Tehkää tämä minun muistokseni", Mestari sanoi, että teidän pitäisi rakastaa 

lähimmäistänne Jeesuksen rakkauden kaltaisella rakkaudella ja antaa itsenne ihmisille todellisena 

ravintona. 

33 Jeesus ei vain antanut sinulle sanaansa. Hänen opetuksensa ja teoksensa eivät olleet vain 

vertauksia tai vertauskuvia. Aivan kuten hän symboloi ruumiinsa ja verensä opetuslapsilleen heidän 

opettamistaan varten leivällä ja viinillä, hän antoi seuraavana päivänä ruumiinsa kansan silmien edessä ja 

vuodatti kaiken verensä antaakseen koko ihmiskunnalle syötäväksi iankaikkisen elämän, täydellisen 

rakkauden leivän. 

34 Jokainen riitti, jonka teette näiden opetusten avulla, jää hedelmättömäksi, jos ette sovella 

opetuksiani ja esimerkkejäni elämäänne. Se on teidän vaikeutenne, mutta se on teidän ansionne. 

35 Jeesus opetti teille laupeutta, lempeyttä ja rakkautta; hän opetti teitä antamaan vihollisillenne 

anteeksi sydämestänne. Hän käski sinua pakenemaan valhetta ja rakastamaan totuutta. Hän julisti teille, 

että teidän tulisi aina korvata paha hyvällä, samoin kuin hyvä, jonka olette saaneet. Hän opetti teille 

kunnioitusta jokaista lähimmäistänne kohtaan ja paljasti teille tien, jolla löydätte terveyden ruumiillenne ja 

sielullenne, ja kuinka kunnioittaa vanhempienne nimeä elämällänne, jotta lapsenne kunnioittaisivat myös 

teitä. 

36 Nämä ovat joitakin käskyjä, joita jokaisen, joka haluaa olla kristitty totuudessa, on noudatettava. 

37 Jotta tämä opetus sytyttäisi sydämissä uskon, jotta ihmiset rakastaisivat sitä, tein sen aikana 

ihmeitä, ja jotta nuo ihmeet olisivat mahdollisimman vaikuttavia, tein niitä sairaiden ruumiille: Paransin 

sokeita, kuuroja, mykkiä, halvaantuneita, riivattuja ja spitaalisia ja herätin kuolleet henkiin. 

38 Kuinka monta rakkauden ihmettä Kristus teki ihmisten keskuudessa! Heidän nimensä jäivät 

historiaan opettavaisina esimerkkeinä tuleville sukupolville. 

39 Tänään annan teille jälleen Sanani; sen hengellinen sisältö on sama kuin se, jonka annoin teille 

toisella aikakaudella. Puhun teille samalla rakkaudella. Näytän teille jälleen kerran tien Isän luokse. 

Opetan teitä suurimmalla epäitsekkyydellä. 

40 Tänään en symbolisoi ruumistani ja vertani leivällä ja viinillä enkä tule ihmisenä vuodattamaan 

vertani ja antamaan teille ruumistani ristillä. Tämä on eri aika. Nyt tulen hengessä, ja puhun hengellenne 

sen hengellisestä tehtävästä, sillä se kykenee nyt ymmärtämään aiemmat opetukset ja myös uudet 

ilmoitukset. Valmistelen parhaillaan temppeliäni sydämessänne. 

41 Ihmisenä minulla oli muoto, Jumalana minulla ei sitä ole. Katso, Minussa ei ole muuta 

ruumiillisuutta kuin totuuteni, eikä muuta viiniä kuin rakkauteni. 

42 Henkeni, joka on kaikkialla läsnä, tuntuu, kun olette valmistautuneet. Etsikää Minua, ja Minä 

vedän pois henkisen katseenne edestä monien salaisuuksien verhon. Minä käännän sydämesi hyvään, minä 

näytän sinulle tien, jota seurata. 

43 Miten voitte edelleen ajatella verta ja ruumista, kun Pyhä Henki tulee luoksenne, kun tulen vain 

valaisemaan henkeänne Sanallani, ravitsemaan teitä ja ravistelemaan aineellista luonnettanne? 
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44 Henkesi ääni kutsui minua tuolloin; sisäinen kohotuksesi, valonjanosi saivat minut tulemaan 

lähemmäksi sinua. 

45 Spiritualismin opetuslapset levittävät pian tätä opetusta ihmisten keskuudessa opetuksena, joka 

innostaa ihmisiä taistelemaan henkensä nousun puolesta. 

46 Älkää muodostako enää mitään lahkoja, vain asenteen pitäisi yhdistää teitä. Omatuntosi kertoo 

sinulle, milloin olet eksymässä polulta. 

47 Olen antanut teille yhden lain aikojen alusta lähtien. Se viitoittaa teille tien, joka on täynnä 

selkeyttä ja joka on sielunne evoluution tie. 

48 Silloin minutkin petetään, myydään ja luovutetaan. Te ette vielä tiedä tapaa, mutta avatkaa 

silmänne ja tehkää työtä itsenne eteen, jotta teistä ei tulisi tällaisten tekojen tekijöitä. 

49 Mitä tapahtuu sille, joka kuuli kutsuni, jota kutsuin opetuslapseksi ja jota maailma ja hänen 

omatuntonsa kutsuvat sen jälkeen petturiksi? 

50 Katsokaa ja antakaa toisillenne anteeksi, sillä minun anteeksiantoni kattaa koko 

maailmankaikkeuden. 

51 Sinä päivänä sydämesi sykki voimalla, koska minä olin siinä. 

52 Ihmiset, jotka kuulevat sanani: Kääntäkää ajatuksenne pois maallisista suunnitelmista ja 

kohottakaa itsenne, niin että henkenne virkistyy ja iloitsee minun läsnäolostani. Valmistautukaa, sillä hetki 

on juhlallinen. Isä puhuu lapsilleen, ja jos Isä tekee sen niin suurella rakkaudella, miksi lapset eivät 

kuuntelisi häntä kaikella kunnioituksella, johon he kykenevät? 

53 Te äänenkantajat: välittäkää opetustani enemmän hengellänne kuin huulillanne. 

54 Te "kultaiset höyhenet": kirjoittakaa sanani muistiin enemmän rakkaudellanne kuin höyhenillänne. 

55 Haluan, että tämä viesti herättää ihmiset unestaan. Haluan, että ihmiset, kun he kuulevat 

opetuksiani huuliltasi tai lukevat niitä kirjoituksistasi, liikuttuvat ja vapisevat. 

56 Minun kansani lähtee liikkeelle ja levittää hyvää sanomaa ja tekee sanomani tunnetuksi tähän 

aikaan. Teidän ei tule todistaa totuuttani ainoastaan sanoillanne, vaan myös kaikilla teoillanne, kun 

suuntaatte elämänne tämän opetuksen noudattamiseen. Vaaditte, että hengen (sielun)* uudelleen 

ruumiillistuminen on yksi niistä suurista totuuksista, jotka ihmiskunnan tulisi tuntea ja uskoa. Jotkut 

epäilevät sitä, hyväksyvät sen ja uskovat siihen intuitiosta, koska se on jotakin sellaista, joka ei voisi 

puuttua rakastavasta oikeudenmukaisuudestani ihmiskuntaa kohtaan. Mutta on myös monia, jotka kutsuvat 

teitä jumalanpilkkaajiksi ja valehtelijoiksi. Älkää olko huolissanne, apostoleilleni kävi samoin, kun he 

julistivat ylösnousemusta kuolleista niin kuin Jeesus sen opetti. Papit ja tuomarit heittivät heidät vankilaan, 

koska he saarnasivat tällaisia opetuksia. Myöhemmin maailma hyväksyi tuon ilmoituksen, vaikka voin 

vakuuttaa teille, että se ei kyennyt ymmärtämään tuon opetuksen koko merkitystä, joten on välttämätöntä, 

että tulen nyt ja opetan teille, että "lihan ylösnousemus" voi viitata vain hengen uudelleen 

ruumiillistumiseen, koska se on elämän ydin ja syy - se, mikä on totuudessa ikuista. 
* Kääntäjät ovat lisänneet tekstiin suluissa olevat lisäykset. 

57 Mitä varten kuolleet ruumiit pitäisi herättää henkiin, koska ne olivat vain sielun katoavia vaatteita? 

58 Liha uppoaa maahan ja sekoittuu siihen. Siellä se puhdistuu, muuntuu ja herää jatkuvasti henkiin, 

samalla kun henki jatkaa kehittymistään ylöspäin, jatkaa siirtymistään kohti täydellisyyttä. Kun se palaa 

maan päälle, se on sille ylösnousemus ihmiselämään, ja se on myös sieluun liittyvä ylösnousemus sen 

uudelle ruumiilliselle kuorelle. Mutta aineellinen ei ole luonteeltaan katoamatonta, kun taas hengellinen 

on, ja siksi sanon teille vielä kerran, että etsin teidän henkeänne, jota opetan ja jonka haluan saada 

luokseni. 

59 Siihen aikaan sanoin Nikodeemukselle, joka oli hyvässä hengessä etsinyt minua puhuakseen 

kanssani: "Se, mikä on lihasta syntynyt, on lihaa, ja mikä on Hengestä syntynyt, on henkeä. Älkää 

yllättykö, kun sanon teille, että ihmisen on synnyttävä uudelleen." Kuka ymmärsi nuo sanat? Halusin 

kertoa teille heidän kanssaan, että yksi ihmiselämä ei riitä ymmärtämään yhtä ainoaa opetustani, ja 

tarvitsette monia maallisia elämiä ymmärtääksenne tämän elämän sisältämän oppikirjan. Siksi lihan 

tehtävänä on vain toimia sielun tukena sen kulkiessa maan päällä. 

60 Sielu vastaanottaa kehosta ne vaikutelmat, jotka se saa elämässä. Mitä enemmän sen herkkyys ja 

kypsyys lisääntyy, sitä suurempi on sielun sato. Keho on vain väline, lähetin, tuki ja kosketuskivi. 
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61 Elämä tässä maailmassa on jatkuvaa opetusta ja heijastusta sielun ikuisesta elämästä. Puhun sen 

harmoniasta, kauneudesta ja täydellisyydestä. 

62 Ihmiset, tämä on toinen opetuksistani, mutta jotta ymmärtäisitte sen paremmin, syventykää siihen 

enemmän hengellänne kuin mielellänne. 

63 Olet valmistanut sydämesi odottamaan tuloani. Olen vieraanasi hänessä. 

64 Salaperäisyyden ja hiljaisuuden verho on revennyt, ja jo täältä käsin näette valtakunnan valonsäteet 

ja kuulette Isänne äänen. Sielusi on peseytynyt tuskan puhdistavissa vesissä. Kuka teistä ei ole vuodattanut 

kyyneleitä? Kuka ei ole tuntenut katkeruutta? 

65 Te kaipaatte kiihkeästi rauhaa, ja rukouksessanne sanotte minulle: "Herra, lopetetaan sodat 

maailmassa ja tuodaan meille valtakuntasi rauha." 

66 Alatte tuntea tehtävän, jonka olen antanut hengellenne alusta alkaen. Te olette se kansa, jonka olen 

valinnut puhumaan ja jolle olen antanut tehtäväksi tuoda rauhaa ja totuuden valoa maan kansoille. Myös te 

kuulutte siihen kiittämättömään kansaan, joka ei halunnut tunnustaa minua Kristuksen muodossa. Muut 

ihmiset tunnistivat minut paremmin kuin ne, jotka väittivät odottavansa minua. 

67 Olette vuodattaneet monia kyyneleitä aineellistumisenne ja kiittämättömyytenne vuoksi, joten nyt 

valvotte rauhan puolesta ja rukoilette, että ihmiset rakastaisivat toisiaan. Hiljaisuudessa kysytte itseltänne, 

miten oli mahdollista, ettette löytäneet Herraanne Jeesuksessa; miten oli mahdollista, että raahasitte hänet 

uhrikuolemaan ja että teillä oli voimaa ja rohkeutta nähdä hänen kuolevan; miten oli mahdollista, ettette 

itkeneet hänen puolestaan, kun jopa aurinko kätki kasvonsa, jotta ihmiset ymmärtäisivät sokeutensa. Älkää 

yllättykö siitä, että olette kyenneet noihin harhapoluihin; tässä olen toisessa ilmentymässä, ja on hyvin 

mahdollista, että jotkut kieltävät minut jälleen. 

68 Maan päällä ei ole rauhaa, ei edes niinä päivinä, jotka omistatte Herranne kärsimyksen muistolle, 

ja minä pyydän teitä: Miten olette käyttäneet teille antamiani jälleensyntymiä? Mitä olet tehnyt 

lähimmäisesi elämälle? Olette vain antaneet ajan kulua ja käyttäneet elämäänne ja ihanteitanne väärin. 

Halusitte olla herroja, mutta todellisuudessa olette olleet maailman ja synnin orjia. Haaveilette 

kuolemattomuudesta, mutta ette elä kohti ikuisuutta vaan kohti kuolemaa. Minä, joka olen ylösnousemus 

ja elämä, olen herättänyt teidät yhä uudelleen ja uudelleen, jotta voisitte elää todellista elämää. 

69 Totisesti sanon teille, että alistan tämän veljessotkuisen ja itsekkään maailman tuomiolle ja 

puhdistan sen, kunnes näen rakkauden ja valon nousevan siitä. Jopa niille, jotka nykyään johtavat 

kansojaan turmioon, jotka parhaillaan kylvävät ja levittävät kaikkia paheita, jotka ovat luoneet vääryyksien 

valtakuntansa, annan käskyn taistella kiusauksia vastaan, poistaa turmeluksen ja kitkeä pahan puun 

juurineen, hyvityksenä. Ihmiset, tekin joudutte tämän tuomion alle, sillä te tuomitsitte Mooseksen väärin, 

uhrasitte Jeesuksen, vainositte Eliaa ja tapoitte profeetat, apostolit ja opetuslapset. 

70 Tarjoan maailmalle rauhaa, mutta suuriksi kasvaneiden kansakuntien ylpeys väärän voiman ja 

väärän loistonsa kanssa torjuu kaikki omantunnon kehotukset ja antaa vain kunnianhimoisten 

päämääriensä ja vihansa viedä itsensä mukanaan. 

71 Ihminen ei vielä kallistaudu hyvyyden, oikeudenmukaisuuden ja järjen puolelle; ihmiset nousevat 

yhä ja tuomitsevat lähimmäistensä asiat; he uskovat yhä voivansa luoda oikeudenmukaisuutta. Ettekö 

ajattele, että tuomareiden sijasta heidän pitäisi kutsua itseään murhaajiksi ja teloittajiksi? 

72 Vallanpitäjät ovat unohtaneet, että kaiken elämän omistaja on yksi, ja silti he ottavat 

lähimmäistensä hengen ikään kuin se kuuluisi heille. Ihmisjoukot huutavat leipää, oikeutta, suojaa ja 

vaatteita. Minä annan oikeuden, eivät ihmiset eivätkä heidän oppinsa. 

73 Ihminen on aina halunnut nähdä minut tuomarina, mutta hän ei ole koskaan pystynyt pystyttämään 

minulle valtaistuinta kuninkaana tai alttaria Jumalana; hän on pystynyt luomaan vain tuomioistuimen. 

Niinpä sanon teille, että tuosta jumalallisesta tuomioistuimesta käsin tuomitsen nyt jokaisen teoksenne. 

74 Ylpeydessään ihmiset ovat itse halunneet alistaa luonnon ja sen elementit tajuamatta, että niistä 

tulee tuomareita, jotka rankaisevat ihmisen ylimielisyyttä ja ylimielisyyttä. 

75 Se, mitä profeetat ovat julistaneet, toteutuu tänä aikana. Uusi sanani saavuttaa filosofit ja teologit, 

monet pilkkaavat sitä ja toiset ovat raivoissaan. Mutta samalla kun tämä tapahtuu, heidän hämmästyneet 

silmänsä näkevät niiden ennustusten toteutumisen, jotka olen nyt ilmoittanut teille. 
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76 Olen opettanut teitä vain rakastamaan hyvyyttä, ja jos olen tullut tämän vuoksi, niin siksi, että 

tiedän, että maailmassa olette palvoneet pahaa, jonka voima on saanut alkunsa puutteistanne. 

77 Kaipaan puhua teille eri tavalla - en korjatakseni virheitä, en moittiakseni virheitä, vaan antaakseni 

teille korkeaa viisautta ja syvää ilmestystä sisältäviä opetussanoja. Mutta tämä ei tapahdu, ennen kuin 

olette tämän kehonne ulkopuolella, joka sitoo teidät, ja tämän maailman ulkopuolella, joka vangitsee 

teidät. Ihmiset, kuulette ääneni, älkää asettuko tähän autiomaahan, muistakaa, että tuona ensimmäisenä 

aikakautena annoitte maailmalle esimerkin uskosta, sinnikkyydestä ja voimasta kaikille aikakausille, kun 

ylititte tuon koettelemuksia, esteitä ja vihollisia täynnä olleen autiomaan, kunnes saavutitte 

tavoittelemanne korkean päämäärän: lupauksen maan. 

78 Ottakaa tästä esimerkkiä, ottakaa esimerkkiä itsestänne, sillä olette osa tätä kansaa. Kannustin 

lakkaamatta lasteni uskoa, ja lopulta palkitsin heidän uskollisuutensa. Totisesti minä sanon teille, että 

minulla on uutta mannaa varastossa teidän hengellenne, ja jälleen kerran, koettelemuksen hetkellä, vesi 

pulppuaa esiin erämaan kalliosta. 

79 Laulujen ja Jehovaa ylistävien ylistyslaulujen myötä väkijoukko helpotti vaikeaa vaellustaan. Tällä 

hetkellä rukous ja hyvät teot saavat teidät olemaan tuntematta tien vaikeuksia. Olet jo ylittämässä 

viimeistä aavikkoa. Olkaa rohkeita ja uskovaisia, nouskaa vuoren huipulle rakkauden teoillanne. 

80 Tämän maailman tuolla puolen on kotimaa*, johon te kaikki tulette hengessä. Kenellä ei ole siellä 

läheistä? Kuka ei haluaisi nähdä heitä uudelleen, jonkun, jonka he muistavat isänä, äitinä, veljenä, lapsena, 

aviomiehenä tai vaimona tai ystävänä? 
* Ks. alaviite kohdassa 145, 29 

81 Tämän päivän muistonne, ajatuksenne ja rukouksenne ovat kutsuja, jotka nämä olennot kuulevat 

kodeissaan. Huomenna hengellistyminen yhdistää teidät ja saa teidät kaikki asumaan yhdessä maailmassa 

ja noudattamaan käskyä, jossa sanotaan: "Rakastakaa toisianne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 152 
1 Se on muistopäivä, jolloin eri uskonnolliset yhteisöt kokoavat yhteen suuria Jumalan sanan 

nälkäisiä ihmisjoukkoja. Katso, miten kukin niistä juhlistaa Jeesuksen kärsimystä eri tavalla. 

2 Se on muistopäivä, jolloin ihmisen sydän kääntyy lyhyeksi ajaksi pois maallisista nautinnoista ja 

hän aistii, että hänen kohtalonsa ei pääty tähän maailmaan, vaan että hänen on Jeesuksen tavoin kuljettava 

katkeruuden tie tässä elämässä noustakseen Herran oikealle puolelle. 

3 Kuinka harvat ovatkaan niitä, jotka voivat elää Mestarin kärsimyksen uudelleen sydämessään 

ilman riittejä ja vertauskuvallisia esityksiä! Te spiritualistit, jotka kuulette Minua inhimillisen 

ymmärryksen elimen kautta, älkää odottako Minun toistavan tuota draamaa aistimellisen esityksen 

muodossa. Annan teidän vain muistaa Sanani kautta ne teot ja opetukset, jotka annoin teille noina tunteina. 

Jälleen kerran opetuslapset ovat kanssani, ja olen sanonut heille: "Valvokaa ja rukoilkaa, varokaa 

kiusauksen ansoja, muistakaa, että liha on heikko. 

4 Jos tuolloin sanoin teille, että antaisin teille uuden käskyn: "Rakastakaa toisianne", niin tänään 

sanon teille, että tämä käsky on edelleen ensimmäinen ja viimeinen. 

5 Sanoin opetuslapsilleni toisella aikakaudella: "Hyvin pian te ette enää näe minua, sillä minä menen 

Isän luo. Mutta pian minä olen jälleen teidän keskuudessanne, sillä minä lähetän teille Lohduttajan, 

totuuden Hengen." Ja tässä minä olen, kolmannen aikakauden opetuslapset, täyttämässä sanaani ja 

lupaustani. 

6 Kun hetki lähestyi ja illallinen oli ohi, Jeesus oli antanut opetuslapsilleen viimeiset ohjeet. Hän 

lähti öljypuutarhaan, jossa hänellä oli tapana rukoilla, ja sanoi Isälle: "Herra, jos mahdollista, ota tämä 

malja pois minulta. Mutta älköön minun tahtoni tapahtuko, vaan tapahtukoon sinun tahtosi." Silloin 

lähestyi se yksi opetuslapsistani, jonka oli määrä luovuttaa minut, ja mukanaan joukko, joka oli määrä 

ottaa minut kiinni. Kun he kysyivät: "Kuka on Jeesus Nasaretilainen?" - Juudas lähestyi mestariaan ja 

suuteli häntä. Kun nuo miehet näkivät Jeesuksen rauhallisen tyyneyden, heidän sydämissään oli pelkoa ja 

kauhua, ja he kysyivät jälleen: "Kuka on Jeesus?" He kysyivät jälleen: "Kuka on Jeesus?" Sitten menin 

heidän luokseen ja sanoin heille: "Tässä minä olen, se olen minä." Silloin Intohimoni alkoi. 

7 He veivät minut pappien, tuomareiden ja hallitsijoiden eteen. He kuulustelivat minua, tuomitsivat 

minut ja syyttivät minua Mooseksen lain rikkomisesta ja siitä, että halusin luoda valtakunnan, joka 

tuhoaisi keisarin valtakunnan. 

8 Kuinka monet sydämet, jotka muutama päivä aikaisemmin olivat ihailleet ja siunanneet tekojani, 

unohtivat ne, osoittivat kiittämättömyyttään ja liittyivät niihin, jotka pilkkasivat minua. Mutta oli 

välttämätöntä, että tuo uhraus olisi hyvin suuri, jotta sitä ei koskaan pyyhittäisi pois ihmisten sydämistä. 

9 Maailma ja te osana sitä olette nähneet, kuinka minua on pilkattu, pilkattu ja nöyryytetty niin kuin 

kukaan muu ei olisi voinut. Silti tyhjensin kärsivällisesti maljan, jonka annoit minun juoda. Askel 

askeleelta täytin rakkauden kohtaloni ihmisten keskuudessa ja annoin itseni kaikille lapsilleni. 

10 Autuaita ovat ne, jotka uskoivat Jumalaansa, vaikka he kokivat hänet verisenä ja haukkoen henkeä. 

11 Mutta minua odotti vielä jotain vaikeampaa: kuolla naulittuna puuhun kahden rosvon väliin. Mutta 

niin oli kirjoitettu, ja niin sen piti toteutua, jotta minut tunnustettaisiin todelliseksi Messiaaksi. 

12 Kun katsoin ristin korkeudelta alas ihmisjoukkoon, näin Marian ja sanoin hänelle viitaten 

Johannekseen: "Äiti, tämä on sinun Poikasi", ja Johannekselle: "Poika, tämä on sinun Äitisi". 

13 Johannes oli tuona hetkenä ainoa, joka ymmärsi seuraavan lauseen merkityksen, sillä väkijoukko 

oli niin sokea, että kun sanoin: "Minua janottaa", he luulivat, että kyse oli fyysisestä janosta, ja antoivat 

minulle sappea ja etikkaa, vaikka henkeni kärsi rakkauden janosta. 

14 Kaksi pahantekijää painivat myös kuoleman kanssa vierelläni, mutta kun toinen pilkkasi ja 

heittäytyi turmioon, toinen antoi uskon valon valaista itsensä, ja vaikka hän näki Jumalansa naulittuna 

häpeälliseen ristinpalkkiin ja lähellä kuolemaa, hän uskoi tämän jumaluuteen ja sanoi hänelle: "Kun olet 

taivasten valtakunnassa, muista Minua", johon minä, niin suuren uskon liikuttamana, vastasin: "Totisesti 

Minä sanon Sinulle, juuri tänä päivänä Sinä olet kanssani paratiisissa." 

15 Kukaan ei tiedä, millaiset myrskyt raivosivat Jeesuksen sydämessä tuona hetkenä. Vapautuneet 

luonnonvoimat olivat vain heikko heijastus siitä, mitä tuon miehen yksinäisyydessä tapahtui, ja 
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jumalallisen Hengen aiheuttama tuska oli niin suurta ja todellista, että liha, joka tunsi itsensä hetkeksi 

heikoksi, huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt minut?". 

16 Aivan kuten opetin ihmisiä elämään, opetin heitä myös kuolemaan, annoin anteeksi ja siunasin 

jopa ne, jotka pilkkasivat ja marttyyrikuoleman tekivät minua, kun sanoin Isälle: "Anna heille anteeksi, 

sillä he eivät tiedä, mitä tekevät." 

17 Ja kun Henki lähti tästä maailmasta, hän sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan Henkeni." 

Täydellinen opetusesimerkki oli toteutunut, Jumalana ja ihmisenä olin puhunut. 

18 Silti olen täällä, ihmiset, kuten lupasin teille. Minä en tule ruumiissa, toisin sanoen lihassa, vaan 

valossa, ja minä sanon teille: Aika on ohi, jolloin minun täytyi kastella siemeneni verellä kylvääkseni sen; 

mutta kuinka paljon teidän onkaan sen sijaan puhdistettava ja valmistettava itsenne. 

19 Pyhän Hengen valon innoittamana kylvätte tätä opetusta askel askeleelta, niin että "kuurot" 

kuulevat sen ja "sokeat" näkevät sen. Mestarin tavoin joudutte kärsimään pilkkaa, panettelua ja 

nöyryytystä, jopa sukulaistenne pilkaksi, mutta ette heikkene. Sillä heti muistatte, että Korkeimman Poika, 

joka oli kaikki voima ja viisaus, ei paennut ihmisten koettelemuksia, jotta hän niiden kautta voisi todistaa 

heille totuutensa. 

20 Tästä syystä sanon teille jatkuvasti: Ottakaa hengellistä ja moraalista voimaa Sanastani 

elämäntaisteluanne varten, sillä se, joka on vahva hengessä, on sitä myös maallisissa asioissa. Ja voin 

myös kertoa teille tämän, että joskus menette jopa uhrikuolemaan asti, kuten opetin teille Jeesuksen kautta 

toisella aikakaudella. 

21 Ihmiset, olkaa valppaina ja rukoilkaa, ette ainoastaan aineellisten vaarojen vuoksi vaan myös 

niiden ansojen vuoksi, joita silmänne eivät pysty havaitsemaan - niiden ansojen, jotka tulevat 

näkymättömistä olennoista. 

22 Hämmentyneiden sielujen suuret legioonat käyvät sotaa ihmisiä vastaan ja käyttävät hyväkseen 

heidän tietämättömyyttään, tylsyyttään ja henkisen näkemyksen puutettaan; eivätkä ihmiset ole 

valmistelleet rakkauden aseitaan suojellakseen itseään heidän hyökkäyksiltään, minkä vuoksi he näyttävät 

puolustuskyvyttömiltä olennoilta tässä taistelussa. 

23 Oli välttämätöntä, että hengellinen opetukseni tuli luoksenne opettamaan teille, miten varustautua, 

jotta voittaisitte tämän taistelun. 

24 Tuosta näkymättömästä maailmasta, joka elää ja kutoo omassa maailmassanne, lähtee vaikutteita, 

jotka vaivaavat ihmisiä, olipa kyse sitten heidän mielestään, tunteistaan tai tahdostaan, ja tekevät heistä 

omistautuneita palvelijoita, orjia, työkaluja, uhreja. Henkisiä ilmenemismuotoja esiintyy kaikkialla, ja silti 

maalliset ihmiset eivät vieläkään halua havaita sitä, mikä heidän henkeään ympäröi. 

25 On välttämätöntä aloittaa taistelu, tuhota pimeys, jotta valon koittaessa ihmisissä kaikki voivat 

nousta yhdistyneinä todelliseen yhteyteen ja olla rukouksen kautta voitokkaita taistelussa, jonka he käyvät 

heitä niin kauan hallinneiden voimien kanssa. 

26 Ihmiset ja kansakunnat ovat alistuneet näiden vaikutteiden valtaan ihmiskunnan huomaamatta. 

Niiden aiheuttamat harvinaiset ja tuntemattomat sairaudet ovat saaneet ihmiset lannistumaan ja tutkijat 

hämmentymään. 

27 Kuinka paljon eripuraa, kuinka paljon sekaannusta ja tuskaa ihminen onkaan kasannut itselleen. 

Rukouksen, moraalin ja hengellisyyden puuttuminen on houkutellut epäpuhtaita ja häiriintyneitä olentoja. 

Ja mitä voi odottaa niiltä, jotka ovat eristäytyneet ilman valoa ja ilman varustusta? 

28 On niitä, joita olet pettänyt ja sorrellut, joita olet häirinnyt ja nöyryyttänyt. He voivat vain lähettää 

teille hämmennystä ja pimeyttä, he voivat vain kostaa ja moittia teitä. 

29 Kutsukaa minua nyt vain velhoksi ja noituriksi, sillä minä ilmoitan teille nämä asiat, vaikka en ole 

itse aiheuttanut niitä, vaan te. Haluan vain pelastaa teidät kaikki pimeydestä, tuskasta ja (hengellisestä) 

kuolemasta, sillä minä olen valo, joka loistaa ihmisten ja hämmentyneiden sielujen legioonien edessä. 

Kuka heistä tunnistaa minut ensimmäisenä? 

30 Kun vapautin riivatun miehen toisella aikakaudella, ne, jotka näkivät tämän, sanoivat, että 

Jeesuksella oli sopimus pahan hengen kanssa. Mutta henki, joka piinasi tuota miestä, puhui minulle ja 

sanoi: "Tiedän, kuka sinä olet: Jumalan Pyhä. 
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31 Mutta oli myös niitä, jotka hämmästyivät näitä tekoja ja sanoivat: "Millä vallalla ja voimalla hän 

käskee epäpuhtaita olentoja, ja ne tottelevat häntä?". He eivät tienneet, että tämä hengen lahja on kaikissa 

ihmisissä, että te kaikki kannatte näitä aseita mukananne. Myöhemmin opetuslapseni toistivat Mestarinsa 

teot todistaen, että Kristus oli tullut opettamaan ihmisiä; ei vain näyttääkseen voimansa, vaan 

paljastaakseen ihmisille hengelliset lahjat ja vallan, joka heillä kaikilla on. 

32 Rukoilkaa, Mestari sanoi teille, rukous antaa säteilyn rakkauden aseille, joilla teidän on määrä 

voittaa rauha ihmiskunnalle. Se saa hengelliset lahjat heräämään, sielusta tulee selvänäkijä, silmästä 

tarkkanäköinen ja sydämestä herkkä. 

33 Ihmiset, olen opettanut teitä vapauttamaan itsenne näkymättömistä ansoista ja puolustautumaan 

niitä vastaan, parantamaan itsenne oudoista sairauksista ja vapauttamaan itsenne pahoista vaikutteista. 

Mutta totisesti sanon teille - kuten olen jo paljastanut teille - vain rukous ja hyve voivat auttaa teitä 

selviytymään näistä koettelemuksista. Jos keksitte tämän tilalle muita toimenpiteitä, teistä tulee tällaisten 

vaikutteiden uhreja, ja sen sijaan, että tekisitte polustanne valoisan, kasvatatte pimeyttä. Silloin maailma 

kutsuu teitä oikeutetusti velhoiksi ja velhoiksi, vaikka olen antanut teille arvokkaan lahjan, jonka avulla 

voitte tuoda valoa ja rauhaa kaikille hädänalaisille sieluille. 

34 Milloin pystytte muuttamaan koko tämän pimeyden, kärsimyksen ja poikkeavuuksien maailman 

rauhan maailmaksi? Milloin kykenette vetämään puoleenne korkeiden henkisten sfäärien valon, jotta 

voitte tulla sopusointuun kaikkien kanssaihmistenne kanssa siinä kodissa, jonka olen määrännyt teille? 

35 Niiden ohjeiden vuoksi, jotka olen antanut teille Sanassani, teidän keskuudessanne on tapahtunut 

todellisia ihmeitä. Sielut heräävät uuteen päivään, sydämet sykkivät toivosta. Ne, jotka eivät kyenneet 

näkemään totuutta, koska heidän tietämättömyytensä oli kuin silmälappu, joka peitti heidän hengelliset 

silmänsä, näkevät nyt ja katsovat ympärilleen ihmetellen. Ne, jotka ovat fyysisesti (ja myös henkisesti) 

sairaita, paranevat, jos he ottavat olemukseensa, sydämeensä, vastaan sanojeni ytimen. 

36 Sitten tämän kansan sisimmästä, puhtaimmasta päästä virtaa kiitoksen rukous niistä teoista, joita 

teen heidän kohdallaan, ja se sanoo minulle: "Kiitos, Herra, sillä olet pitänyt meitä näiden meissä 

tapahtuvien ihmeiden arvoisina." 

37 Kun nämä miehet ja naiset sitten nousevat ylös rakkauden, lohdutuksen ja viisauden sanani 

vahvistamina, he ovat etsineet lähimmäisiään ja tehneet ihmeitä matkan varrella, usein tietämättään. 

38 Uskon kautta he parantavat sydämiä, todistuksensa kautta he hälventävät pimeyttä ja herättävät 

välinpitämättömiä. Intuitionsa avulla he ratkaisevat elämän ongelmat, ja voimansa avulla he kestävät 

koettelemukset. Heidän kätensä oppivat "voitelemaan" sairaita, heidän mielensä löytää tavan ymmärtää 

Sanaani ja iloita siitä; heidän rukouksensa auttavat heitä avaamaan uinuvia hengellisiä lahjojaan, ja näin 

askel askeleelta etenemällä he saavuttavat sen, että Herra kylvää heidän tielleen ihmeitä. 

39 Kohtaamispaikat, joissa Sanani on tehnyt itsensä tunnetuksi, ovat lisääntyneet, ja jokainen niistä on 

kuin todellisen tiedon koulu, jonne kokoontuu ihmisiä, jotka muodostavat opetuslapsiani ja tulevat 

innokkaasti oppimaan uutta oppituntia. 

40 Jos jokainen näistä yhteisöistä todistaisi kaikista niistä hyödyistä, joita ne ovat saaneet armostani, 

näiden ihmeiden todistaminen ei loppuisi koskaan. Ja jos teidän pitäisi koota kirjaan kaikki se, mitä olen 

puhunut ensimmäisistä sanoistani viimeisiin sanoihini kaikkien äänenkantajieni kautta, se olisi työ, jota 

ette pystyisi tekemään. 

41 Mutta lähetän ihmiskunnalle kansani välityksellä kirjan, joka sisältää Sanani ytimen ja todistuksen 

teoista, jotka olen tehnyt teidän keskuudessanne. Älkää pelätkö ryhtyä tähän tehtävään, sillä innoitan teitä 

kirjaamaan tähän kirjaan opetukset, jotka ovat välttämättömiä. 

42 Luuletteko, että se, mitä toisen aikakauden apostolini kirjoittivat ylös, oli kaikki, mitä puhuin maan 

päällä? Totisesti minä sanon teille: Ei. Miettikää, mitä opetuslapseni Johannes sanoi: "Jeesuksen tekemiä 

tekoja on niin paljon, että en usko, että maailma voisi ottaa vastaan niitä kirjoja, jotka niistä pitäisi 

kirjoittaa." Tämä ei ole totta. 

43 Katsokaa, opetuslapset, jopa heillekin minä innoitin ja muistutin kirjoittamisen hetkellä vain siitä, 

mikä oli ehdottoman välttämätöntä säilyttää testamenttina ja todistuksena tuleville sukupolville. 
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44 Tällä aikakaudella olen antanut Sanalleni uuden elämän niiden keskuudessa, jotka ovat kuolleet 

armon elämälle. Kutsun teitä siksi, että teillä on olemuksessanne henki, joka ei ole osannut ravita itseään 

elämän leivällä eikä siksi ole ymmärtänyt, että se kuuluu ikuisuuteen. 

45 Tulin näkemään sen Sanan hedelmällisyyden, jonka toimitin maailmalle toisella aikakaudella, ja 

huomasin, että paha jatkoi kukoistustaan ja levitti katkeria hedelmiään ihmisten keskuuteen. Etsin jälkiä, 

jotka uhrikuolemani oli määrä jättää ihmisen sydämeen, mutta veri, jonka löydän, on sitä, jonka ihmiset 

ovat vuodattaneet veljessodissaan - joidenkin veri on syntistä, toisten viatonta. Se puhuu minulle aina 

vihamielisyyksistä, alhaisista intohimoista, hengellisestä pimeydestä ja kuolemasta. 

46 Tämä on se maailma, joka teidän on kohdattava, oi ihmiset. Mutta älkää pelätkö, sillä kansan henki 

on kehittynyt suuresti, ja jos osaatte neuvoa sydämestä tulevilla sanoilla, kuten olen opettanut teille, näette 

heidän silmiensä avautuvan valolle, ja he ojentavat kätensä teitä kohti rakkaudessa ja armossa. 

47 Ihmiset, tämä aika on omistettava valmistautumiselle ja pohdinnalle, sillä jos ette käytä sitä nyt, 

saatte vielä katua sitä. 

48 Teidän on tehtävä paljon työtä itsenne eteen, jotta voitte valmistautua lähtemään ja julistamaan 

sanaani. Teidän on saatava aikaan koko elämänne täydellinen uudistuminen, niin että kun se, joka kuulee 

opetuksen, jota aiotte saarnata, katsoo kotiisi tai seuraa askeleitasi tiedustellakseen teitä, hän löytää 

teoistanne vain puhtautta ja totuutta. 

49 Jos teillä on halu näyttää maailmalle sen opin suuruus, jonka olen opettanut teille tänä aikana, 

muistakaa, että teidän on ensin tultava kirkkaiksi peileiksi, jotka voivat heijastaa valoni. Älä aina luota 

puheesi kaunopuheisuuteen tai sanasi suurempaan tai pienempään kykyyn. Totisesti sanon teille, että 

kauneimmillakaan sanoilla ei koskaan saavuteta sitä vakuuttavuutta, joka hyvällä teoksella on, olipa se 

kuinka huomaamaton tahansa. 

50 Rakkaat ihmiset, tämä on "Kolmas päivä", jolloin tuon Sanani uuteen elämään "kuolleiden" 

keskuudessa. Tämä on Kolmas kerta, kun ilmestyn maailman eteen hengellisellä tavalla sanoakseni sille: 

"Tässä on sama Kristus, jonka näitte kuolevan ristillä, ja hän puhuu teille tällä hetkellä, sillä hän elää ja 

tulee elämään ja tulee aina olemaan." 

51 Sitä vastoin näen, että ihmisillä on kuollut sydän ruumiissaan uskon, rakkauden ja valon suhteen, 

vaikka he väittävät julistavansa totuutta uskonnollisissa yhteisöissään. He luulevat, että he ovat 

varmistaneet pelastuksensa, kun he rukoilevat kirkossaan ja osallistuvat niiden riitteihin. Mutta sanon 

teille, että maailman on opittava, että pelastus saavutetaan vain rakkauden ja laupeuden tekojen kautta. 

52 Kokoontumispaikat ovat vain koulu. Uskonnollisten yhteisöjen ei pitäisi tyytyä vain selittämään 

lakia, vaan niiden pitäisi varmistaa, että ihmiskunta ymmärtää, että elämä on polku, jolla ihmisen on 

sovellettava sitä, mitä hän on oppinut jumalallisesta laista, harjoittamalla rakkauden opetustani. 

53 Se, joka vain kuuntelee opetusta, joka tyytyy seuraamaan oppituntia, opetusta, ja uskoo siten jo 

täyttäneensä velvollisuutensa, on suuressa erehdyksessä, sillä jos hän oppi hänelle paljastetun oppitunnin 

eikä toteuttanut sitä käytännössä, hän ei tehnyt oikeutta Mestarilleen, lähimmäisilleen eikä itselleen. 

Silloin hän oli vain opetuslapsi, joka luuli ymmärtävänsä opetuksen ja unohti samalla sen tärkeimmän 

osan, eli rakkauden, anteeksiannon, myötätunnon, kärsivällisyyden, uskon ja kaikki ne hyvät asiat, joita 

jumalallinen opetus sisältää ja kehottaa toteuttamaan käytännössä. 

54 Rakkaat ihmiset, oppikaa olemaan "viimeisiä", jotta voitte olla ensimmäisiä minun silmissäni. 

Tahdon, että olet sydämeltään nöyrä, yksinkertainen ja hyveellinen. Älkää antako maan vääränlaisten 

loistojen vietellä itseänne, sillä ne vain eksyttävät henkeä oikealta tieltä tai estävät sitä etenemästä 

pidemmälle, jolloin hukkaatte kallista aikaa hengellisessä edistymisessä. Etsi aina paikka, jossa voit olla 

hyödyksi, ja suosi aina sitä paikkaa, joka tuntuu sinusta arvokkaammalta. 

55 Älkää olko turhia älkääkä kevytmielisiä, älkää rakastako kunniapaikkoja, kuten fariseukset tekivät, 

jotka halusivat kerskua kansan edessä, jotta he voisivat osoittaa heille kunniaa. 

56 Todella korkea henki ei tahraa itseään tällaisella mauttomuudella, sillä kerskailu ja imartelu 

karkottavat sitä. Joka täyttää Jumalan lain toteuttamalla sen hengellisessä ja inhimillisessä elämässä, sille 

riittää täysin se rauha, jonka hän saa Herralta jokaisen tekonsa jälkeen. 



U 152 

70 

57 Halu korkeampaan asemaan, ihailevia katseita ja imartelua tarkoittaa sitä, että rakastamme 

itseämme enemmän kuin ketään muuta, ja tämä tarkoittaa sitä, että olemme hyvin kaukana Jumalan lain 

täyttämisestä. 

58 Enkö minä ole sanonut teille: "Teidän on rakastettava Jumalaa enemmän kuin kaikkea luotua"? 

Tämä on ensimmäisen käskyn merkitys. Enkö minä sanonut teille: "Rakastakaa lähimmäisiänne kuin 

veljiänne ja sisarianne"? Tämä on toinen asia, joka sinun on tehtävä. Ymmärrä siis, että itserakkautesi 

pitäisi olla viimeisenä eikä koskaan ensimmäisenä. 

59 Siksi kutsuin tekopyhiksi niitä fariseuksia, jotka väittivät olevansa innokkaimpia Jumalan 

palveluksessa ja jotka kuitenkin pyrkivät aina olemaan ensimmäisinä synagogassa, jotka nauttivat ihmisten 

kunnianosoituksista ja jotka varjelivat aina vaatettaakseen ruumiinsa kauniilla juhlavaatteilla peittääkseen 

kaiken jumalattomuutensa heidän keskuudessaan. 

60 En halua kutsua teitä tekopyhiksi. Jos et tunne itseäsi puhtaaksi, ole ainakin hillitty äläkä leveile 

puhtaudella; sillä olisi hyvin surullista, jos joku, joka jo uskoo viisauteen ja hyveellisyyteen, saisi tietää 

totuuden ja näkisi, että todistuksesi oli väärä. 

61 Vilpittömyyden ja totuuden tulisi aina näkyä teoissasi. 

62 Mestari pyytää teitä, että elämänne olisi aina oltava nöyrä. 

63 Silloin saat kokea, kuinka todellinen hyve asuu sydämessäsi. Huomaat, kun oikea kätesi on tehnyt 

hyvää työtä eikä vasen kätesi ole edes huomannut sitä. 

64 Kertokaa maailmalle, ettei Kristuksen tarvitse syntyä ja kuolla jokaisessa sukupolvessa, jotta voitte 

pelastua; sanokaa, että toisen aikakauden Sanani on yhä elossa ja koskettaa kaikkia sieluja ja kutsuu 

jokaisen sukupolven sydäntä. 

65 Annan teille uuden viestini, jotta se helpottaisi kaikkien aikaisempien ilmoitusten ymmärtämistä. 

66 Olen palannut ihmisten luo auttamaan heitä heidän nykyisissä koettelemuksissaan. Mestari sanoo 

sinulle: Älkää säikähtäkö, kun saatte tietää uuden ilmestymiseni merkit, vaan iloitkaa pikemminkin siitä, 

että olen sallinut teidän todistaa näitä opetuksia suoraan. 

67 Aivan kuten Minä ilmestyin hengessä Magdaleenalle Toisella kertaa uhrikuoleman jälkeen, ja hän 

huudahti yllättyneenä ja samalla täynnä iloa: "Herra, ylistetty ja ylistetty olkoon Sinä iankaikkisesti!", niin 

olen nyt ilmestynyt teille, kun luulitte, että Mestari oli poissa tai välinpitämätön kärsimyksistänne; ja 

yllätykseksenne olette siunanneet Minua. Olette vastaanottaneet hengessänne minun valoni, ja kun olette 

saaneet niin suuren armon, olette muistaneet lähimmäisiänne ja rukoilette heidän puolestaan sanoen: "Olen 

onnekas, kun saan kuulla sanasi, kun taas toiset eivät tunne näitä opetuksia!" Mutta Mestari kertoo teille: 

Olen tehnyt Henkeni tunnetuksi monin tavoin kaikissa kansakunnissa. Ne, jotka ovat valmistautuneet 

sisäisesti, ymmärtävät, että he elävät armon ja vanhurskauden aikaa, ja he ovat tunteneet läsnäoloni. 

68 Aivan kuten annoin anteeksi Magdaleenalle, annan teille kaikille anteeksi, mutta haluan, että teette 

itsenne hänen laillaan Minun arvoisekseni. 

69 Kuinka monta esimerkkiä opetuksesta, joka on arvokas mallina, voitte kerätä muiden aikakausien 

veljiltänne ja sisariltanne! Heidän työnsä on kuin avoin kirja. Mutta sinä - etkö halua, että työsi jää 

muistiin esimerkkinä? Tuon jälkeläistesi eteen ne teoistasi, jotka katson niiden arvoisiksi. Tänään 

aineellisessa ruumiissa elävänä ette tule saamaan kunniaa ettekä kunnioitusta. Ole nöyrä ja anna muiden 

arvioida tekosi. 

70 Sinua odottavassa suuressa päivätyössä minä olen sinun (apulaisesi kuten) Simon Kyrenealainen. 

71 Opetukseni aiheuttaa suuria mullistuksia maailmassa, tavat ja ajatukset muuttuvat suuresti, ja jopa 

luonnossa tapahtuu muutoksia. Kaikki tämä osoittaa ihmiskunnan uuden aikakauden alkamista, ja henget, 

jotka lähetän pian maan päälle, puhuvat kaikista näistä profetioista. He selittävät Sanaani ja selittävät 

tekojani auttaakseen tämän maailman ennallistamisessa ja ylöspäin suuntautuvassa kehityksessä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 153 
1 Mestari ilmestyy jälleen keskuuteenne antamaan teille Kolmatta Aikaa koskevaa opetustaan. 

2 Totisesti sanon teille, että uskonne ihmisälyn kautta tapahtuvaan ilmentymääni tukee teitä 

elämänne koettelemuksissa, sillä sanani seuraa teitä kaikkialle. Älkää olko niin kuin jotkut niistä, jotka 

kuuntelivat minua yhdessä teidän kanssanne ja jotka kuuntelemiseen kyllästyttyään lähtivät pois 

tietämättä, mitä perintöä he kantoivat sisällään. 

3 Tulee hetki, jolloin joudut vastaamaan kaikesta siitä, mitä sinulle annan. 

4 Te, jotka olette läsnä, osoitatte sinnikkyydellänne tahtonne ja innokkuutenne seurata jälkiäni. 

Näen, kuinka sydämissänne oleva rakkaus Jumaluuttani kohtaan kasvaa (hengellisen) kohotuksenne ja 

hyväntekeväisyyden harjoittamisen myötä. 

5 Minä olen Isän rakkaus, joka puhuttelee henkeäsi ja täyttää sen rauhalla. Sanani puhdistaa teidät, 

koska se saavuttaa olemuksenne sisimmän osan. Se merkitsee pelastusta, koska se kääntää teidät pois 

pahoilta teiltä ja tarjoaa teille totuuden tien, ja kun kuuntelette Minua, se tempaa teidät mukaansa ja 

muodostaa teistä kaikista yhden sydämen ja yhden tahdon. 

6 Puhun koko ihmiskunnalle ja kutsun syntisen, joka itsepintaisesti pitää kiinni paheistaan, 

uudistumaan, sillä pidän hänellekin paikkaa sotilaideni riveissä. 

7 Ikuinen ja universaalinen Sanani on rajallinen, kun äänenkantaja inhimillistää sen, mutta se ei 

koskaan menetä merkityksensä täydellisyyttä. Sanani ei satuta eikä rankaise. Miksi luulet, että Minä 

rankaisen, kun ihminen on se, joka sirottaa polkunsa orjantappuroilla kävelläkseen niiden päällä sen 

jälkeen? 

8 Ymmärtäkää, että kaikki, mikä on olemassa, elää lain puitteissa, ja että se, joka eksyy oikealta 

tieltä eikä noudata teitä ohjaavia käskyjä, joutuu välittömästi lain tuomittavaksi, jotta hän tietäisi 

virheensä. 

9 Tarkkaile hetken aikaa sinua ympäröivää maailmankaikkeutta, ja ihailet sitä harmoniaa, 

kuuliaisuutta ja tarkkuutta, jolla kaikki maailmat ja olennot täyttävät kohtalonsa. Luuletko, että työni olisi 

täydellistä, vaikka kaikki luotu ei noudattaisi yhtäkään lakia? - Te, jotka olette mestariteokseni, olette 

saaneet valinnanvapauden, tahdon, älykkyyden ja kaikki hengelle ominaiset kyvyt, jotta saavutatte 

hyveidenne kehittymisen kautta saamienne ansioiden avulla hengellisen täydellisyyden, jolloin koette 

rauhaa ja onnellisuutta ja löydätte täyden valon, jonka olen valmistanut teille, jotta pääsette Luvatulle 

Maalle. 

10 Tie, joka johtaa Isän oikealle puolelle, on niin kapea ja suora, että hän itse tuli ihmiseksi 

Kristuksessa merkitäkseen ihmishengelle tien täydellisyyteen uhrikuolemansa ja vuodatetun verensä 

merkeillä. 

11 Tätä tietä, joka on rakkauden laki, ei sammuteta inhimillisillä ajatuksilla, sillä jokaiselle hengelle 

tulee lunastuksen aika, ja se löytää sen vain Jumalasta. 

12 Tänään te kuuntelette minua, mutta huomenna, kun en enää tee itseäni tunnetuksi samalla tavalla, 

te seuraatte minua maailman teillä ja otatte minusta mallia. Jos teille tulee silloin heikko hetki, sanani 

yllättää teidät matkalla, ja rakkauden ohjeeni muistamisessa löydätte pelastuksen ja jatkatte tehtävääsi 

rakastaa lähimmäisiänne. 

13 Tänä aikana tulin luoksenne koskemattomasti ja näkymättömästi, ja te havaitsitte Minut vain 

henkisellä herkkyydellänne. Tällä tavoin koettelin uskoanne. Olen antanut teille monia ilmestyksiä, joiden 

kautta olette vahvistaneet uskoanne. Henkiset silmänne ovat avautuneet, ja aistinne ovat nyt heräämässä 

ymmärtämään ja sen jälkeen todistamaan minusta. 

14 Vaikka huulesi eivät ole puhuneet totuudestani, vaikka sydämesi vielä epäilee - henki rakastaa 

minua ja uskoo. Se kaipaa tavoittaa minut, ja rukouksessaan se pyytää minulta valoa "lihan" 

vakuuttamiseksi sekä voimaa ja kärsivällisyyttä sen voittamiseksi. Hengen ja lihan välillä ei vielä ole 

sopimusta, ja usein olette joutuneet jälkimmäisen itsetahdon jalkoihin ja asettaneet kykynne ja tahtonne 

sen palvelukseen. Mutta juuri siksi olen tullut tänään ravitsemaan henkeä, vahvistamaan sitä ja antamaan 

sille takaisin perintönsä. 
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15 Olen aina etsinyt henkeä ja puhunut sille ikuisesta elämästä, joka on sen päämäärä. Hän kuuluu 

minulle, ja siksi vaadin hänet itselleni. Olen asettanut hänet kehityksen ja hyvityksen tielle, sillä on ollut 

tahtoni, että hän kehittyy ylöspäin ja täydellistyy ansioiden kautta. Rungon kuoren käyttöikä on lyhyt. Kun 

se on suorittanut tehtävänsä, se osoittaa kunnioituksensa minulle, ja henki jatkaa polkuaan pysähtymättä. 

16 Tänään on sielun suurimman parannuksen aika. Tuomioni on avattu, ja jokaisen teokset on asetettu 

asteikolle. Vaikka tämä tuomio on sieluille vaikea ja surullinen, Isä on lähellä heitä, sillä hän on enemmän 

rakastava Isä kuin tuomari. Myös Puolustajasi Marian rakkaus ympäröi sinua. 

17 Lapseni odottavat minua sen kaaoksen keskellä, jossa he elävät tänään. Kun lähestyin heitä ja 

kysyin heiltä, tunnistavatko he minut, he vastasivat: "Herra, olen unohtanut käskysi, olen langennut 

materialismiin ja olen hämmentynyt". Mutta tänään, kun äänesi kutsuu minua, minä parannan teitäni ja 

annan valosi johdattaa minua." 

18 Ja kun tulin teidän luoksenne, jotka olette valittu kansa, ja pyysin teitä ottamaan minut vastaan 

keskuuteenne, henkenne vastasi välittömästi: "Muodostakaa ja täydellistäkää olemuksemme opetuksenne 

kautta." Mutta vaikka henki tuntee kohtalonsa ja hyväksyy sen, liha kapinoi sitä vastaan, ja näiden kahden 

välillä alkaa kamppailu, jossa sinun on hankittava pelastuksesi edellyttämät ansiot. 

19 Kauan sitten ilmoitin teille tapahtumista, joiden olette nähneet toteutuvan. Minähän kerroin sinulle: 

Valvokaa ja rukoilkaa, sillä päivä on lähellä, jolloin sota ja muut onnettomuudet päästetään valloilleen. 

Mutta teidän epäuskoinen sydämenne sanoi minulle: "Isä, onko mahdollista, että sallit sodan välillämme, 

koska olet osoittanut rakkautesi, hyvyytesi ja anteeksiantamuksesi?" - Kun ilmoitin teille näistä 

tapahtumista, se tapahtui, jotta voisitte valmistautua ja rukoilla koko ihmiskunnan puolesta, jotta voisitte 

vastedes elää sisäistä ja katuvaa elämää, jotta voisitte luoda rauhan perheenne sisimpään ja panna 

opetukseni käytäntöön. Pyysin sinua tekemään kaiken tämän, jotta kipu vähenisi. En tarkoittanut sanoa 

teille, että tällä tavoin te estäisitte sen, mikä on kirjoitettu, vaan tarjosin teille välittäjiä maailman ja 

Henkeni välille. 

20 Kaikki, mitä oli ennustettu, toteutui vuonna 1939: vahvat kansakunnat alistivat heikot, toiset, vielä 

voimakkaammat kansakunnat yhdistyivät hyökätäkseen edellisiin, ja sota levisi, tuhosi kaiken tieltään ja 

kylvi tuskaa. - Joidenkin opetuslasteni rukous oli tämä: "Herra, me toivomme, että tämä sana ei toteudu." 

Toiset odottivat tapahtumia uskoakseen. Mutta sanani toteutui, ja tänään te kysytte minulta, onko kaikki 

vaara ohi. Mutta sanon teille, että se rauha, jota koette tänään, on vain näennäisrauha, ja se, mitä tähän 

mennessä on tapahtunut, on vasta alkua kärsimyksille, jotka tulevat koettelemaan maailmaa. 

21 Opetuslapseni, te olette yhä hauraita, sillä vaikka teillä on minun Sanani, te epäilette yhä. Isäni 

Henki odottaa ihmiskunnan uudelleensyntymistä. Olkoon jokainen teistä tämän opetuksen opettajana 

perheensä piirissä, jotta olisitte valmiita ja vahvoja, kun vierailun päivä koittaa. Katso ympärilläsi olevia 

itsepäisiä sydämiä, jotka ovat saaneet sinut itkemään, niin että kärsimyksissänne olette sanoneet minulle: 

"Miksi koettelette minua rakkaitteni keskellä opetuksenne vuoksi?" Mutta minä sanon teille: se veljenne, 

joka ei ymmärtänyt ihanteitanne, muuttuu kärsivällisyydellänne ja armollanne, ja hänestä tulee vastedes 

paras ystävänne ja uskottunne. 

22 Jo nyt lähestyvät ne, jotka kuulevat viimeiset sanani. Lyhyessä ajassa he ymmärtävät opetukseni 

hengellisen sisällön. Antakaa heille paras paikka, parantakaa heidät älkääkä pysäyttäkö heitä heidän 

kehityspolullaan. Kun näette, että heidän hengelliset lahjansa avautuvat nopeasti, antakaa heidän edetä, 

silloin heidän kätensä auttaa teitä kantamaan ristiä, ja te kaikki edistytte. 

23 Oi rakas Israel, johon olen vuodattanut Sanani yhä uudelleen ja uudelleen - te ette ole vielä 

ymmärtäneet, kuinka paljon minä teitä rakastan! Kuinka usein te liikutuitte kuullessanne Sanani, ja kun 

saitte ihmeeni, lupasitte Minulle, että seuraisitte Minua loppuun asti. Olkaa siunattuja. Luota Isääsi, joka 

aina valvoo sinua. Ette elä täydellisen rauhan maailmassa, mutta siinä onnistutte vilkaisemaan hengellenne 

luvattua valtakuntaa. Rakkauteni on kanssasi. Toivokaa minua Isänä ettekä tuomarina. Älkää halutko 

seistä tuomioistuimeni edessä. Valmistakaa sielunne niin, että kun tulette luokseni, teissä on rauha ja 

tyytyväisyys ja ilo Hengessäni. 

24 Olen aina ilmoittanut itseni Isäksi. Maailman alussa puhuin hengellisesti ihmisille, ja he näkivät 

usein minun tulevan alas neuvomaan tai korjaamaan heitä. Minä puhuin Aadamille, ja hän kuunteli minua 

nöyrästi. Olin Abelin kanssa, ja mikä siunaus tuossa olennossa olikaan. Mutta lähestyin myös Kainia, sillä 
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rakastan kaikkia, sekä vanhurskaita että syntisiä. Lähetin suuria henkiä, jotka toivat valoni opettamaan ja 

paljastamaan lain ja jumalalliset käskyt. Mutta kuinka harvat olivatkaan halukkaita herättämään henkensä 

ja kuuntelemaan omantuntonsa ääntä. Jotkut katuivat syntiään, mutta toiset käänsivät selkänsä Jehovan 

tiukalle ja taipumattomalle laille. Mutta minun lakini oli heissä kaikissa, ja vaikka minun valoni valaisi 

heitä, näin, että syntisiä oli enemmän kuin heitä, että pahuus oli lisääntynyt ja vahingoittanut sieluja 

vakavasti. Sitten annoin suuren puhdistumisen tapahtua. Vain Nooa ja hänen perheensä jäivät henkiin, ja 

he olivat siemen, uuden maailman alku. Tein liiton vanhurskaan miehen kanssa, ja rauhan sateenkaari 

ilmestyi, liiton merkki. 

25 Pian näiden ihmisten jälkeläiset sortuivat jälleen kiusaukseen. Sydämet, jotka olivat saaneet 

rakkauden perinnön, muuttuivat tunteettomiksi ja koviksi. Heidän lunastuksekseen tarvittiin elävä 

esimerkki. Sitten Kristus tuli ihmiseksi ja asui heidän keskuudessaan. Hän söi leipää, koki ja kärsi 

elämänne vaikeudet. Hän teki ihmeitä tehdäkseen itsensä tunnetuksi, hän opetti teille oikean tien. Asuit 

hänen lähellään ja näit hänen kulkunsa maailman läpi. Mutta kun hänen tehtävänsä loppu tuli, kuinka 

harvat olivatkaan valmiita näkemään hänen ylösnousemuksensa, ymmärtämään hänen uhrikuolemansa ja 

seuraamaan epäröimättä hänen verensä viitoittamaa rakkauden ja anteeksiannon tietä. 

26 Tulen tänään toista kertaa Mestarina. Katseeni etsii niitä, joiden on seurattava minua, niitä, joiden 

on varustettava itsensä puhumaan maailmalle tulostani Lohduttavana Henkenä. Mutta tuskastuneena 

katson niitä hentoja ja viattomia sydämiä, jotka ovat kovettuneet. Niin paljon kyyneleitä on virrannut, että 

niiden lähteet, ihmisten silmät, ovat kuivuneet. Ei ole enää rakkautta minua kohtaan eikä ihmisten 

myötätuntoa toisiaan kohtaan, ja Isä-Henkeni kärsii ihmiskunnan tähden. Katseeni lepää jokaisessa 

sydämessä, mutta vastaanotan vain sen tuskan, jonka olette tänä aikana niittäneet. 

27 Mestari sanoo sinulle: Ette ole ymmärtäneet, miten käyttää lahjoja, jotka olen antanut teille. Mutta 

tulee aika, jolloin ymmärrätte tämän ohjeen paremmin ja tunnette itsenne hyvin läheisiksi ja kiitätte minua. 

28 Rukoilkaa, katselkaa ja pyytäkää maailman puolesta. Sitten, kun taistelun aika koittaa, nouse ja 

levitä valoani, rohkaise ja lohduta, poista sairauksia, tee ihmeitä, niin että kun tulet matkasi päähän, voit 

tulla luokseni täynnä ansioita ja ilmestyä tuomarinistuimeni eteen rauhassa. 

29 Mutta milloin tämä kansa tulee tietoiseksi siitä hengellisestä tehtävästä, joka sillä on maapallon 

muita kansoja kohtaan? 

30 Olen sanonut teille, että teidän ei pidä haluta olla enemmän kuin kukaan, eikä teidän pidä väittää 

olevanne toisten yläpuolella. Kohtalonne on kuitenkin suuri, ja jopa kansakunnan, joka tarjoaa teille 

suojelua, on täytettävä oma osuutensa tässä työssä. 

31 Olen opettanut teitä, jotta voisitte jakaa ilosanomaa lähimmäistenne kanssa ja viedä sanomani 

muille kansoille, kun aika on oikea. Mutta näen teidät edelleen nukkumassa, ettekä ymmärrä tehtävänne 

suuria seurauksia. 

32 Haluatteko, että kipu, kurjuus, sairaudet ja nälkä ravistelevat teidät ylös uneliaisuudestanne? 

33 Malja, jota juot, on hyvin katkera, ja hyvin raskaat ovat kahleet, joita raahaat mukanasi. Olette yhä 

faraon orjuuttamaa kansaa. Mitä enemmän kaipaat vapauttasi, sitä suurempia ovat sinulle asetetut 

vastoinkäymiset ja sitä korkeampi on verosi. Minkä mittaisen katkeruuden te vielä saavutatte? 

34 Niiden, jotka ovat heränneet, on ravistettava muut, jotka vielä nukkuvat, uneliaisuudesta ja 

kerrottava heille, että Herra, kuten ennenkin, odottaa heitä vuorella saadakseen heidät kuulemaan Isänsä 

äänen ja näyttääkseen heille tien, joka johtaa heidät vapauteen ja rauhaan. Mutta sekä joidenkin että 

muiden on ymmärrettävä sanani oikein, sillä muuten te kysytte itseltänne: "Kuka on farao?". Mikä on se 

orjuus, josta tässä puhutaan? Millä vuorella Herra puhuu meille? Mihin se tie johtaa meitä, jonka hän 

näyttää meille?" 

35 Teidän on kuitenkin opittava ymmärtämään symbolit, joilla puhun teille, jotta voitte myöhemmin 

selittää ne kanssaihmisillenne sortumatta erehdykseen. 

36 Sosiaalinen ympäristö, jossa elätte ja joka ympäröi teitä tänä aikana, on tämän ajan farao. Se on 

täynnä itsekkyyttä, vihaa, ahneutta ja kaikkia ihmiskunnan syntejä. 

37 Ketjut ovat tarpeitasi, jotka pakottavat sinut alistumaan vallitsevaan itsekkyyteen, 

epäoikeudenmukaisuuteen ja jopa moraaliseen turmelukseen. 
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38 Vuori, jossa odotan teitä, on jokaisen teistä omassatunnossa, joka tahtoni mukaan tulee kuulumaan 

sydämessänne, sillä siihen on kirjoitettu minun lakini. 

39 Tie on elämän suunta, jonka avulla voit saavuttaa kaipaamasi rauhan ja vapauden, jonka juuri 

tämän lain täyttyminen tuo mukanaan. 

40 Tiedätkö nyt tehtäväsi merkityksen? Rukoilkaa, ihmiset, että kansanne heräisi kutsuuni. Katsokaa, 

että kun kansanjoukot etsivät teitä, osaatte mennä heitä vastaan ja innostaa heitä esimerkillänne. 

41 Tutkikaa opetuksiani, opetuslapset, tulkaa ja kuulkaa sanaani, sillä nuo ajat eivät palaa. Tänään 

voitte vielä kuulla minut äänenkantajien mielen elimen kautta, mutta tämä aika menee ohi, ja työni avaa 

teille uuden ilmestysvaiheen. 

42 Virkistäytykää kuuntelemalla opetuksiani ja säilyttäkää ne sydämissänne. Tehkää muististanne 

arkku, joka pitää sisällään opetusteni ytimen, ikään kuin se olisi korvaamattoman arvokas jalokivi. 

43 Tänään, kun olen palannut luoksenne joidenkin hämmästykseksi ja toisten epäuskon tai uskon 

edessä, odotatte Mestarin puhuvan teille niistä opetuksista, joita Hän antoi teille menneinä aikoina. 

44 Kuunnelkaa minua: Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiselle ihmiselämän alusta lähtien lakina ja 

oikeudenmukaisuutena. Jumalallinen Henki materialisoitui ottaen huomioon ensimmäisten luotujen 

kypsymättömyyden ja yksinkertaisuuden tekemällä äänensä inhimilliseksi ja ymmärrettäväksi. Näiden 

olentojen tunto heräsi, kunnes ne kykenivät tulkitsemaan Isää matkalla luonnon yli. Niin kauan kuin he 

elivät kuuliaisina, he kokivat jumalallista armoa kaikessa, mikä heitä ympäröi. He eivät myöskään 

säästyneet harha-askelilta ja katkeruudelta, mikä osoitti heille, että he olivat rikkoneet Herraansa vastaan. 

Annoin omantunnon valon loistaa heissä, ja sen oli oltava majakka, tuomari ja neuvonantaja heidän 

elämänpolullaan. Ensimmäiset ihmiset tiesivät vaistomaisesti, että tuo näkymätön Isä käski aina, mikä on 

hyvää, ja että tämä käsky perustui lakiin, jonka mukaan heidän tuli elää. Tuo sisäinen valo, jota kutsuit 

"Luonnonlaiksi". 

45 Myöhemmin, kun ihminen moninkertaistui ja moninkertaistuessaan unohti noudattaa tuota lakia, 

kun hän ei kuunnellut omantuntonsa ääntä ja menetti kaiken arkuutensa, Isä, joka oli seurannut lasta 

erämaahan, lähetti hänen luokseen miehiä, joilla oli hyveellisyydellään ja viisaudellaan korkea henki, 

muistuttamaan heitä siitä tiestä, jolta he olivat poikenneet. 

46 Ettekö muista vanhurskasta Aabelia, jonka verestä minä yhä vaadin tiliä? Hän kuoli uhrinsa 

vieressä. 

47 Entä Nooasta, syvästi uskovasta, joka kesti ihmisten pilkan ja julisti Herransa tahtoa viimeiseen 

hetkeen asti? He muistuttivat teitä teoillaan olemassaolostani ja laistani. Sitten lähetin teille Aabrahamin, 

joka oli kuuliaisuuden ja äärettömän uskon malliesimerkki Herraansa, hyveellisen Iisakin ja Jaakobin, joka 

oli uskollinen ja täynnä voimaa, jotta he muodostaisivat sen puun rungon, josta oksa toisi esiin 

Mooseksen, jonka lähetin edustamaan minua ja toimittamaan lakini ihmisille. 

48 Mooseksessa ihmiskunta näki majesteettisuuteni heijastuksen. He näkivät hänessä 

oikeudenmukaisuuden, vanhurskauden, lannistumattoman rohkeuden, uskon, kuuliaisuuden ja rakkauden. 

Olette oppineet, että kansansa heikkouksien edessä hän rikkoi vihaisesti sen lain taulut, jonka hän oli juuri 

saanut Isältä. Mutta te tiedätte myös, että palautin ne välittömästi hänen käsiinsä antaakseni teille 

ymmärtää, että vain yksi jumalallinen laki hallitsee teitä kaikkina aikoina: näkymättömän Jumalan laki. 

49 Sitten, kun tietty aika oli kulunut ja ihmiskunnan tarve oppia tuntemaan Isänsä syvällisemmin kävi 

ilmeiseksi, hän lähetti väsymättömästi rakkaudessaan profeettansa maailmaan ilmoittamaan ihmiskunnalle, 

että hän tulisi maan päälle ja tulisi ihmiseksi tehdäkseen rakkautensa heille tuntuvaksi ja opettaakseen 

heille syntymänsä, elämänsä ja kuolemansa kautta, mitä täydellinen elämä on. Mutta kun jotkut uskoivat 

profeettoihini, toiset epäilivät, tappoivat heidät ja valmistivat tietäni tällä uhrilla. 

50 Minun sanansaattajieni sana sai niiden sydämet vapisemaan, jotka tekivät syntiä, sillä he 

ilmoittivat sen tulosta, joka totuudellaan paljastaa vääryyden. Kun ihmiset sanoivat: "Jumala neuvoo 

hyvyyttä, rakkauden, anteeksiannon ja oikeudenmukaisuuden täydellisiä tekoja, koska hän on täydellinen, 

mutta me ihmiset emme voi olla sellaisia", Jeesus tuli maailmaan. 

51 Hän oli itse Jumala, joka tuli maailmaan tuomaan lakinsa ja opetuksensa ihmisen muodossa. 

Tänään haluaisit tietää, miten Jeesuksen ruumis luotiin. Tähän minä sanon teille: Teidän on tyydyttävä 

tietämään, että tuo ruumis on syntynyt ja saanut alkunsa sen äärettömän rakkauden vaikutuksesta, joka 
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minulla on teitä kohtaan. Siitä hetkestä lähtien Jeesus alkoi juoda katkeruuden maljaa, jota hänen oli 

juotava loppuun asti. Hän eli läpi kaikki ihmisen vastoinkäymiset, kesti koettelemukset, oppi tuntemaan 

vastoinkäymiset, vainot, ihmisten pitkän päivätyön, janon ja yksinäisyyden; hän tunsi ruumiissaan ajan 

kulumisen ja katseli ihmiselämää hyveineen ja kurjuksineen läheltä, kunnes tuli aika lähteä puhumaan ja 

tekemään voimatöitä. 

52 Sitten annoin ihmisten kerääntyä ympärilleni kuuntelemaan minua, katsomaan minua, tutkimaan 

minua sanoin ja henkisesti. Annoin miehen lävistää ruumiini etsiessään jumalallista, kunnes hän näki 

luuni, kylkini avattiin ja vesi virtasi ulos. Annoin maailman tehdä minusta syytetyn, pilkkaavan 

kuninkaansa, paljastetun, ja niin se raahasi minut häpeän risti hartioillani teloituspaikalle, jossa kaksi 

rosvoa odotti minua kuolemaan kanssani. 

53 Näin halusin kuolla, ristilläni, opettaakseni teille, että minä, teidän Jumalanne, en ole vain sanojen 

Jumala, vaan myös tekojen Jumala. Mutta ne, jotka näkivät minun kuolevan ja todistivat tuskaani ja 

kuulivat viimeiset sanani, sanoivat: "Kuinka Jumalan Poika voi kuolla?". Miten on mahdollista, että 

vaikka hän on Messias, me näimme hänen romahtavan ja kuulimme hänen valittavan?" 

54 Ihmiset vaativat lisää todisteita, ja rakkaudessani annoin niitä heille. Aivan kuten synnyin 

ihmisolennoksi pyhän naisen kohdusta osoittaakseni kunnioitusta ihmisäitiydelle, niin myös minä vajosin 

takaisin maan sisimpään osoittaakseni kunnioitusta sille ja saattaakseni siellä loppuun tehtäväni 

ihmisolentona. Mutta maa ei pystynyt pitämään sitä ruumista, joka ei kuulunut hänelle vaan Isän syliin, 

josta se oli tullut ja johon se oli palaamassa. 

55 Nyt minä sanon teille: Jos epäilit Kristuksen jumaluutta nähdessäsi hänen kuolevan ristillä, voitko 

kertoa minulle: Kuka ihminen nousi haudasta kolmantena päivänä kuolemansa jälkeen vahingoittamatta 

sitä ja nousi taivaaseen oman ruumiinsa kanssa? Ei kukaan! - Tein sen, koska minä olen Elämä, sillä en 

voinut kuolla hengessä tai lihassa. 

56 Epäilyksiä ei ollut vain katsojien joukossa. Jopa opetuslasteni joukossa oli yksi, joka epäili, että 

voisin näyttäytyä heidän keskuudessaan kuoleman jälkeen. Tuomas sanoi, että hän uskoisi sen olevan 

mahdollista vain, jos hän saisi laittaa sormensa haavaan kyljessäni. Heti kun hän oli sanonut tämän, esitin 

hänelle tervehdykseni: "Rauhani olkoon sinun kanssasi! Hänellä oli vielä voimia lähestyä ja katsoa syvää 

haavaa ja koskettaa sitä kädellään uskoakseen, että Mestari oli todella kuollut ja noussut ylös. 

57 Autuaita ovat ne, jotka uskovat näkemättä sitä ennen. Kyllä, lapseni, sillä aito usko on myös katse, 

joka näkee sen, mitä järki tai aistit eivät voi havaita. Vain usko voi paljastaa ihmiselle joitakin 

luomakunnan salaisuuksia. 

58 Mutta hän, joka nousi kuolleista, tulee tällä kertaa kirkkauden täydessä hengessä puhumaan teille 

jälleen. 

59 Kuinka moni nykyään maan päällä asuvista tietää, että ihmiskunnan edessä on avautunut uusi 

aikakausi? Vain ne, jotka ovat kuulleet tämän sanan, tietävät varmasti, että vuonna 1866 alkoi uusi 

aikakausi: Pyhän Hengen aikakausi. 

60 Roque Rojasin mielenelimen kautta puhui pioneeri Elian henki, joka teki itsensä tunnetuksi tällä 

tavoin valmistellakseen Herran tietä. 

61 Tuon vanhurskaan miehen avulla avasin opetusteni kirjan, uudet ilmestykseni ihmiskunnan eteen 

ja kutsuin heitä etenemään askeleen eteenpäin polulla. 

62 Tulin tällä kertaa "pilvessä", eli hengellisesti ja ihmissilmille näkymättömissä. Tämä "pilvi" on 

tuonpuoleisen symboli, josta lähetän valonsäteen, joka valaisee ne älyelimet, joiden kautta teen itseni 

tunnetuksi. Näin se on ollut tahtoni, ja siksi se on täydellinen työ. Tunnen ihmisen ja rakastan häntä, sillä 

hän on lapseni. Minä voin käyttää häntä, sillä minä olen hänet luonut, sitä varten minä hänet olen tehnyt. 

Voin paljastaa itseni ihmisessä, sillä olen luonut hänet nimenomaan kirkastaakseni itseni hänessä. 

63 Ihminen on ainoa ja todellinen kuvani, sillä hänellä on elämä, älykkyys, tahto ja kyvyt kuten 

Jumalallakin. 

64 Ennen kuin ilmoitin itseni tässä nykyisyydessä tässä muodossa, tutkin ihmisten sydämiä. Kysyin 

niiltä, jotka ravitsevat mieltään eri uskonnollisissa yhteisöissä: Oletko tyytyväinen? Siihen he vastasivat: 

"Me olemme nälkäisiä ja janoisia Sinun jälkeesi." 
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65 Monet ovat etsineet Isänsä ulkonäköä ja kasvoja löytämättä häntä. He toivoivat tätä ihmettä, mutta 

ihme ei toteutunut, koska he eivät löytäneet leipää, joka todella ravitsisi heidän henkeään. Olin kuitenkin 

valmistanut tuon puun, tuon lähteen ja nuo pellot, ja kutsuin koolle ne ihmisjoukot, jotka janosivat ja 

janosivat rauhaa, jotka kaipasivat rakkautta ja halusivat tuntea olevansa rakastettuja. Kun he ovat tulleet 

Läsnäolooni, he ovat kuulleet tämän Sanan, joka ilmenee samalla tavalla kaikissa olemassa olevissa 

kokoontumispaikoissa, ja joka kerta, kun se kuuluu, se on kuin käden rakastava kosketus, joka herättää 

nukkuvan, ja kuin ystävän ääni, joka neuvoo. 

66 Kuunneltuanne minua jonkin aikaa ymmärsitte, että ette voi olla pelkkiä ihailijoita, jotka viettävät 

elämänsä vain hengellisessä mietiskelyssä, ja sanoitte minulle: "Herra, syömällä tätä hedelmää, jonka olet 

antanut meille, olemme ottaneet itsellemme velvollisuuden Jumaluuttasi kohtaan viljellä ja levittää sen 

siementä." 

67 Kun tulette tietoisiksi siitä, että Mestarinne kantaa yhä rakkauden ristiä harteillaan, itkette ja 

sanotte hänelle: "Herra, anna meidän kantaa ristisi, anna sappi ja etikka juoda meistä." Mutta kerron teille, 

aivan kuten pyysitte, että se on jo tapahtunut. Ettekö ole huomanneet, miten vaikeaa tehtävänne on ollut 

viime aikoina? Ettekö ymmärrä, miten katkeraa tämä aika on ollut ja että käytte parhaillaan läpi jotain, 

mistä ette ole koskaan aiemmin kärsineet? Jatkakaa tämän halukkuuden osoittamista ja rukoilkaa. 

68 Olen valinnut teidät yksinkertaiset ihmiset, sillä jos puhuisin oppineiden, teologien ja tiedemiesten 

suulla, minua ei uskottaisi. Mutta kun puhun tavallisen ihmisen kautta, hämmästytän ihmisiä. Kuka toi 

suuret ihmisjoukot tänne? Se oli teidän kaikkien ansiota, koska olitte valmiita todistamaan. Tässä ovat ne, 

jotka sanoivat teille: "Kuinka on mahdollista, että Kristus on maailmassa?"." Ja myös ne, jotka 

huudahtivat: "On mahdotonta, että kaiken täydellisyyden Mestari tekisi itsensä tunnetuksi ihmisen kautta!" 

Tässä ovat ne, jotka epäilivät sanojasi ja vakuutuksiasi. 

69 Ihmiset, jos Jeesus kasteli verellään siemenet, jotka Isä kylvi ihmisten sydämiin ensimmäisellä 

aikakaudella, niin tänään Jumalallinen Henkeni lähettää armon kastetta noille pelloille tehdäkseen niistä 

hedelmällisiä. 

70 Lähtöni päivä lähestyy. Minun oleskeluni teidän keskuudessanne tänä aikana on ollut pidempi kuin 

menneinä aikoina, pidempi kuin se oli Israelin kanssa erämaassa, pidempi kuin se aika, jonka Jeesus eli 

ihmisten keskellä. Kuka niistä, jotka ovat kuunnelleet minua tänä aikana, on tuntenut itsensä myrkytetyksi 

tämän sanan vuoksi? Kuka on joutunut paheeseen tai erehdykseen? Totisesti minä sanon teille: jos se ei 

ole tuottanut teille hyvää, koska ette ole ottaneet sitä vastaan, niin se ei ole aiheuttanut teille pahaa. 

71 Muistakaa, että sanoin teille kerran: en luonut teitä loiskasvien kaltaisiksi. En halua, että tyydyt 

siihen, ettet tee kenellekään pahaa. 

Haluan, että saat tyydytystä siitä, että olet tehnyt hyvää. Jokainen, joka ei tee hyvää, vaikka hän voisi tehdä 

sitä, on tehnyt enemmän pahaa kuin se, joka, koska hän ei kyennyt tekemään hyviä tekoja, tyytyi tekemään 

pahaa, koska se oli ainoa asia, jonka hän osasi tehdä. 

72 Näin hän on puhunut teille tänä päivänä, joka kuoltuaan maailman puolesta nousi Isän kirkkauteen 

tullakseen hengessä luoksenne tässä kolmannessa aikakaudessa. 

73 Katsokaa tässä ylösnousemustani kolmantena päivänä, kun Kristus ilmestyy uusille 

opetuslapsilleen ja sanoo heille: 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 154 
1 Henkeni valo valaisee teidät tänä armon aamuna. 

2 Ihmiskunta ei ole ymmärtänyt toisen aikakauden opetustani ja opetusesimerkkejäni, sillä 

keskinäisen rakkauden sijasta löydän eripuraa kansojen välillä ja riitaa eri ideologioiden, lahkojen ja 

uskonnollisten yhteisöjen välillä. Olen antanut teille esimerkin nöyryydestä kehdosta siihen hetkeen asti, 

kun kuolin keskuudessanne ristillä. Elämäni, esimerkkini, opetukseni ja uhrikuolemani eivät ole olleet 

ihmisten esimerkkinä. 

3 Tuo sivu Jumalan kirjassa oli oppitunti kaikkia aikoja varten; jätin sinne kaiken, mitä minulla oli 

silloin kerrottavana, enkä voinut unohtaa mitään siitä. Ilmoitin teille, että tulisin takaisin luoksenne, ja 

tässä olen lupaukseni täyttymässä. Silti näen maailmanne täydellisessä epäjärjestyksessä, näen ihmisten 

yrittävän muuttaa planeetan kasvoja uskomustensa ja oppiensa mukaisesti. Mutta tulen tänään täynnä 

rakkautta kertomaan teille: Jos ette ole ymmärtäneet toisen aikakauden opetuksia, olen täällä auttamassa 

teitä ymmärtämään niitä sanani avulla. 

4 Kuuntele: Kerran Jeesus tuli Jordanin rannalle ja tapasi siellä Johannes Kastajan, joka opetti 

opetuslapsiaan ja ilmoitti heille taivasten kuningaskunnan tulemisesta. Kun toisen aikakauden edelläkävijä 

näki Jeesuksen säteilevän katseen, hänen kasvojensa ystävällisyyden ja Jeesuksen säteilemän jumalallisen 

majesteettisuuden, hän tunnisti Messiaan ja kumartui hänen eteensä. Johannes, joka oli juuri opettanut 

opetuslapsiaan ja kuullut heidän puhuvan Jeesuksen opista, oli sanonut heille: "Valtakunta on tullut lähelle 

ihmisiä", ja Vapahtajan edessä seisoessaan hän tunnisti hänet heti ja huudahti: "Katso, tämä on se, jolle en 

ole arvollinen avaamaan hänen sandaaliensa nauhoja." 

5 Mutta koska Johannes oli profeettani ja palvelijani, hänen opetuksensa olivat sopusoinnussa minun 

opetusteni kanssa, ja hänen opetuslapsensa olivat myös minun opetuslapsiani. 

6 Eräässä toisessa tapauksessa, kun Jeesus oli lähellä kylää, hän lähetti opetuslapsensa etsimään 

ruokaa, ja kun he palasivat takaisin, he tapasivat Johanneksen opetuslapset, jotka olivat saarnaamassa. Kun 

he sitten saapuivat Mestarin kotiin, he sanoivat: "Herra, Herra, olemme tavanneet miehiä, jotka saarnaavat 

oppia ja tekevät ihmeitä. Onko tämä sinun lakisi mukaista?" Jeesus sanoi heille: "Miksi olette 

järkyttyneitä? Jokainen, joka harjoittaa hyväntekeväisyyttä, on lain mukainen." 

7 Kolmannen aikakauden opetuslapset, kerron tämän teille tänään, jotta ette ottaisi huomioon niitä 

laini ulkopuolella olevia, joita tapaatte polullanne ja jotka kylvävät rakkautta, laupeutta ja valoa, 

riippumatta siitä, minkä nimistä opetusta he noudattavat. 

8 Siihen aikaan kaikki eivät tunnistaneet minua jumalalliseksi kylväjäksi. Monille olin vain 

galilealainen, joka saarnasi maan päällä. Ainoastaan ne, jotka havaitsivat jumaluuden äänen Jeesuksen 

sanoissa, tunnistivat hänet Korkeimman Poikana. 

9 Se, joka tänään ilmestyy keskuudessanne, on sama, joka puhui teille toisella aikakaudella. Mutta 

se, mitä ihmiset näkivät silloin, ei ole enää nähtävissä samalla tavalla nyt. Tuo Mestari, jolla on 

ystävällinen ilme, lempeä katse ja rakastava sana, tulee tänään hengessä ja puhuu ihmisen kautta. 

10 Se, joka haluaa tuntea ja nähdä minut tässä ilmenemismuodossa, olkoon mielensä ja sydämensä 

hiljaa. 

11 Monet teistä ovat menettäneet mielenrauhansa. Mutta kun näitte veljienne ja sisartenne rauhan ja 

luottamuksen, turvauduitte heihin, heidän uskoonsa ja toivoonsa ja halusitte päästä pelastuksen satamaan. 

Näin autatte toisianne. 

12 Minä herätän tänä aikana kansan, joka ahkerasti noudattaa lakiani, joka rakastaa totuutta ja 

laupeutta. Nämä ihmiset ovat kuin peili, josta muut voivat nähdä virheet, joihin he ovat syyllistyneet. Se ei 

ole kenenkään tuomari, mutta sen hyveet, teot ja (henkinen) velvollisuuksien täyttäminen koskettavat 

kaikkien niiden henkeä, jotka kulkevat sen tien yli, ja ne osoittavat virheensä kaikille, jotka rikkovat 

lakiani. 

13 Kun tämä kansa on vahva ja runsaslukuinen, se herättää naapureidensa huomion, sillä sen tekojen 

puhtaus ja sen palvonnan vilpittömyys hämmästyttää ihmisiä. Silloin ihmiset kysyvät itseltään: "Keitä ovat 

ne, jotka ilman temppeleitä osaavat rukoilla näin? Kuka opetti näitä kansanjoukkoja palvomaan 

Jumalaansa rukoillen ilman, että he kokivat tarvetta pystyttää alttareita palvontaansa varten? Mistä ovat 
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tulleet nämä kiertävät saarnaajat ja lähetyssaarnaajat, jotka lintujen tavoin eivät kylvä, eivät niittele eivätkä 

kehrää, ja jotka kuitenkin jatkavat olemassaoloaan?"." 

14 Ja minä sanon heille: "Tätä köyhää ja nöyrää kansaa, joka kuitenkin elää täynnä intoa minun lakini 

mukaan ja on vahva maailman intohimoja vastaan, ei ole kukaan ihminen muovannut. Näitä 

ihmisjoukkoja, jotka iloitsevat hyvän tekemisestä, joita inspiraatio valaisee ja jotka tuovat sydämiin rauhan 

sanoman ja pisaran parantavaa balsamia, eivät ole opastaneet minkään maan kulttiyhteisön opettajat tai 

palvelijat. Sillä totisesti minä sanon teille, että tänä aikana maailmassa ei ole yhtään ihmistä, joka kykenisi 

opettamaan Jumalan palvontaa todellisessa hengellisyydessä. Totuus ei ole riittien tai seremonioiden 

loistossa, ei rikkaudessa eikä maallisessa vallassa, sillä siinä on totuuden juuret, joka nöyränä etsii 

temppelikseen puhtaat, jalot ja vilpittömät sydämet, jotka rakastavat vilpittömyyttä. Missä ovat nuo 

sydämet? 

15 "Kristityksi" kutsuu itseään suuri osa tästä ihmiskunnasta tietämättä edes, mitä sana "Kristus" 

tarkoittaa tai mitä sen opetukset tarkoittavat. 

16 Mitä olette tehneet sanastani, esimerkistäni, opetuksestani, jonka kerran annoin teille? 

17 Oletteko te todellakin kehittyneempiä ihmisiä kuin tuon aikakauden ihmiset? Miksi ette todista sitä 

mielenne teoilla? Luuletteko, että tämä elämä on ikuista, vai luuletteko kenties, että teidän on vain 

kehityttävä ihmistieteiden avulla? 

18 Opetin teille lain todellisen täyttämisen, jotta muuttaisitte tämän maailman suureksi temppeliksi, 

jossa palvottaisiin todellista Jumalaa ja jossa ihmisen elämä olisi jatkuva rakkauden uhraus Isälle, jota 

hänen tulisi rakastaa jokaisessa lähimmäisessään ja tällä tavoin osoittaa kunnioitusta Luojalleen ja 

Mestarilleen. 

19 Mutta tänään, kun olen palannut ihmiskunnan pariin - mitä löydän? Valheet ja itsekkyys ovat 

korvanneet totuuden ja rakkauden; ylpeys ja turhamaisuus ovat korvanneet nöyryyden ja nöyryyden; 

epäjumalanpalvelus, fanaattisuus ja tietämättömyys ovat korvanneet valon, ylevyyden ja hengellisyyden; 

rienaaminen ja häpäisy ovat korvanneet kiihkon ja vanhurskauden; viha ja veljien ja siskojen väliset riidat 

ovat korvanneet veljeyden, rauhan ja rakkauden. 

20 Mutta tulen temppeliini ajamaan kauppiaat sieltä pois, kuten tein toisella aikakaudella Jerusalemin 

temppelissä, ja sanon heille vielä kerran: "Älkää tehkö rukoushuoneesta ruokakauppaa." Minä opetan 

ihmisiä, niin että jokainen voi palvella oikean alttarin edessä, niin etteivät he enää erehdy eivätkä eksy 

tietämättömyydestä niiden huonojen tulkintojen vuoksi, joita he antavat lailleni. 

21 Mestari kertoo teille: "Hengellinen" on mieli, kun taas alttari on sydän; rukous on ylöspäin 

suuntautuva ajatus, ja uhrilahja on ne hyvät teot, joita voitte tarjota. 

22 Jos tunnette, että avuliaisuus ja rakkaus lähimmäisiänne kohtaan muodostavat todellisen elämänne, 

miten maailma ei voisi ymmärtää, että sydän ei ole vain tunteeton elin ja että henki on enemmän kuin 

ruumis? Kuinka se ei voisi ymmärtää, että inspiraatio on arvokkaampaa kuin kuvat, joita ihminen on 

luonut jumalallista kuvaamaan, ja että hyvät teot, joilla todistatte minun laistani, ovat ansiokkaampia kuin 

kalleimmat maalliset tavarat? 

23 Totisesti sanon teille, että jos haluatte pelastaa uskonne ja siten välttää sielunne tuhoutumisen tässä 

myrskyssä, teidän on rakennettava temppelinne hengellisessä muodossa. Anna valtakuntani laskeutua 

sydämeesi, kukaan ei voi taistella sen valoa vastaan. Sitten, kun myrsky on ohi, näette näkymättömän, 

mutta vahvan ja suuren, tuhoutumattoman temppelin nousevan, jonka perustukset ovat sydämissänne. 

24 Katsokaa, kuinka tällä hetkellä maailmaa valaisee kirkas valo, joka säteilee Hengestäni. Valo 

auttaa sinua edistymään ja ymmärtämään, ja sen avulla saavutat rauhan. 

25 Valo ja rakkaus kumpuavat sydämestä, rauha on hengessä kuin ikuisuuden heijastus. 

26 Sanani on rakastava, mutta te ette saa kyllästyä siihen, sillä jos nautitte vain maallisista 

nautinnoista, löydän sydämenne tyhjänä. Siksi tulen luoksenne usein saadakseni sydämenne lyömään eri 

rytmissä, kun se joutuu kosketuksiin jumalallisen kanssa, sillä eksytte jatkuvasti pois velvollisuutenne 

polulta. 

27 Miksi oli ja on ihmisiä, jotka ovat oppineet ihmistieteet Luojan heille antamien kykyjen avulla, 

mutta käyttävät niitä taistellakseen jumalallista tiedettä vastaan ja torjuakseen sen? - Koska heidän 
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turhamaisuutensa ei salli heidän astua Herran aarrekammioon nöyrästi ja kunnioittavasti, vaan he etsivät 

päämääräänsä ja valtaistuinta tästä maailmasta. 

28 Valitsen syntisten joukosta ne, joiden on palveltava Minua tänä aikana. Voimani toimii heissä ja 

muutan heidät armoni kautta. 

29 Sovittakaa itsenne yhteen omantuntonne kanssa, jotta voitte saada siltä anteeksiannon, sillä niin 

kauan kuin luulette olevanne varustettuja ettekä kuuntele sisäistä ääntä, joka osoittaa teille virheenne, ei 

tule olemaan yhteyttä minun kanssani eikä epäjumalanpalvelus voi kadota kokonaan. 

30 Tällä kertaa puhun teille Isänä ja Tuomarina. Mutta älkää pelätkö, sillä Jumalallisessakin on Äidin, 

jota kutsutte Mariaksi, rakkautta ja hellyyttä. 

31 Rakkaat lapseni, tuntekaa rakkautta häntä kohtaan. Kuulen rukouksen, joka kumpuaa hengestäsi 

ylistääkseen häntä, koska tiedät, että huulesi ovat liian kömpelöt siihen, koska pidät niitä epäpuhtaina ja 

pidät ne mieluummin kiinni. 

32 Mutta kysyn teiltä: Onko ketään, joka ei ole saanut hellyyttä Taivaan Äidiltä? Totisesti sanon 

teille, että kaikki poikkeuksetta ovat saaneet hänen rakkaudestaan. 

33 Katsokaa niitä, jotka ennen olivat rappeutuneita ja jotka nyt nousevat vuoren korkeuksiin. Tänään 

voitte olla ihmiskunnan pohjasakkaa, mutta pian, tänä hengellisten koettelemusten aikana, minun armoni 

ja teidän kärsivällisyyden ja rakastavan ystävällisyyden ansioidenne ansiosta tekin saatte itsenne 

nousemaan kaiken kurjuuden yläpuolelle. Älä unohda, että kipu on sielun veistäjä. 

34 Sielu ja ruumiillinen kuori ovat muodostamassa harmonista olentoa, joka on tietoinen hengellisistä 

ja inhimillisistä velvollisuuksistaan. Olette olleet todistamassa opetusten kehittymistä, ja hengellisessä 

mietiskelyssänne olette ymmärtäneet, kuka on kaiken maailmanne kauneuden Luoja, sillä mielenne ei ole 

enää sumentunut. 

35 Elätte rauhassa, koska pyritte olemaan sopusoinnussa Jumalanne kanssa, ja rauha on hengen aarre 

tässä maailmassa. Koet sen sen jälkeen, kun olet täyttänyt kaikki velvollisuutesi Isää kohtaan. 

36 Yrittäkää aina elää niin, että saatte tämän tyydytyksen, niin että kun lähdette tästä maailmasta 

toiseen maailmaan, henkeänne ei rasita mikään maallinen huoli eikä mikään velvollisuuksien täyttämättä 

jättämisestä johtuva tuska. 

37 Teidän ei pidä väsyä rakkauden harjoittamiseen, koska osoitatte sitä itsellenne. Puhukaa 

opetuksestani rakkaudella, ja sanani kukoistaa sydämissä. 

38 Koulutan teitä ja täytän teidät viisaudella, sillä olen jo kertonut teille, että vuoden 1950 jälkeen ette 

enää kuule Sanaani ihmisen älyllisen elimen kautta, ja se, joka ei käytä opetuksiani, tuntee sydämensä 

tyhjäksi ja vaeltaa kuin kuollut. Miksi kuolleena? - Koska hän tuntee itsensä hengellisesti ja moraalisesti 

voimattomaksi eikä löydä koettelemuksissaan voimaa voittaa itseään ja havaita Jumalallista hellyyttäni. 

39 Tehtävänne on herättää nämä veljet ja sisaret henkiin kääntämällä heidät pois materialismista ja 

vakuuttamalla heidät siitä niin suuresta armosta, joka henkistymiseen sisältyy. 

40 Vuoden 1950 jälkeen jatkan itseni tunnetuksi tekemistä teidän jokaisen inspiraationne kautta. Jos 

osaatte valmistautua hengellisesti, teen ihmeitä. Pyydän teiltä vain, että uskonne on vähintään yhtä suuri 

kuin sinapinsiemenen, silloin näette Sanani toteutuvan. 

41 Puhu ja tee hyvää ilman pelkoa siitä, että sinusta puhutaan. Teidän on tavoitettava lähimmäisenne 

erottelematta heitä toisistaan, sillä te ette tiedä, ketkä kärsivät sisäisesti eniten. Tulet usein näkemään, 

kuinka lähimmäisesi iloitsevat kuunnellessaan sinua, ja he antavat sinulle selviä merkkejä 

kiitollisuudestaan. 

42 Kutsukaa heitä väsymättä hyvyyden tielle, ja kun he ovat sillä, monet kärsimykset poistuvat heistä. 

43 Uuteen Jerusalemiin laskeutuu manna. 

44 Tahdon, että teidän keskuudessanne vallitsee uskonnollisen vakaumuksen ja sanan vapaus sekä 

oikeudenmukaisuus, niin että kun muita kansallisuuksia edustavat ihmiset ovat keskuudessanne, he voivat 

palatessaan viedä mukanaan sydämessään rakkauden lahjan ja veljeyden ihanteen ja rakkauden ihanteen. 

oikeudenmukaisuus syttyy heissä. 

45 Vuoden 1950 jälkeen ihmiskunta odottaa todellista rauhaa. 

Mutta minä sanon teille: Kuolettavan sirpin on jatkettava rikkaruohojen leikkaamista, kunnes pellot ovat 

puhtaat ja vehnänkorvat loistavat. 
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46 Tulette näkemään kunnioitettujen hallitusten päämiesten lähtevän tästä maailmasta, jotka ovat 

esteenä rauhalle, ja kansakunnat, joiden pitäisi vastustaa jumalallista oikeutta, katoavat ja tekevät tilaa 

uusille kansoille, jotka nousevat sinne. 

47 Rukoilkaa, että voitte jo nyt kylvää rauhansiemenenne heihin. Yhdistykää yhdeksi sydämeksi ja 

yhdeksi ajatukseksi, niin tunnette läsnäoloni hyvin lähellä. 

48 Noudattakaa käskyä, jonka olen jättänyt teille kahtena aikakautena: "Rakastakaa toisianne." 

49 Aivan kuten luvattu maa jaettiin Israelin kansalle, koko maa jaetaan ihmiskunnalle. Tämä 

tapahtuu, kun aika on oikea - puhdistuksen jälkeen. Koska on minun tahtoni, että tämä jako tapahtuu, siinä 

vallitsee oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, jotta kaikki ihmiset voivat työskennellä yhdessä yhden työn 

parissa. 

50 Nykyään kansat syövät murusia vallanpitäjien ja herrojen pöydästä, kun taas jälkimmäiset 

rikastuttavat itseään kasaamalla palvelijoidensa ja heistä riippuvaisten leipää. Mutta vaikka köyhien 

leivänmurut ovat kovia, ne eivät ole yhtä katkeria kuin maailman suurten syömä ruoka. 

51 Sekä toinen että toinen ovat uhreja, ja siksi on välttämätöntä, että vapautan teidät, että murran 

kahleenne. Mutta yhtä välttämätöntä on, että vitsausten aiheuttama orjuus ja hävitys lisääntyvät, sillä 

muuten ihmiset eivät haluaisi seurata Häntä, joka tulee pelastamaan teidät. Muistatteko maljan, jonka 

Israel joi, kun se huokaili Egyptin orjuudessa? Mooseksen oli ilmestyttävä tuodakseen heille vapautuksen. 

Muistatteko myös, miten kansaa vangittiin ja nöyryytettiin omassa kotimaassaan ja miten kävi muille 

kansoille, kun Messias ilmestyi maan päälle näyttämään heille tien pelastukseen? 

52 Myös tänä aikana on tarpeen, että ihmiset tutustuvat puutteeseen, kurjuuteen, sortoon, 

epäoikeudenmukaisuuteen, nälkään ja janoon ennen vapautumista, jotta he lopulta heräisivät sisäisesti 

haluamaan toisenlaista, parempaa elämää. 

53 Kun tämä ihmiskunta luopuu materialismista ja tajuaa, miten kaukana se on elänyt minun laistani, 

se sanoo sydämensä pohjasta: "Kuinka tyhmiä ja typeriä me ihmiset olemmekaan olleet, kun olemme 

vapaaehtoisesti antautuneet intohimoille vain tullaksemme niiden orjiksi." Tuolla ylhäällä on vuori, josta 

Isä on asettanut teille lakinsa. Kiipeä sitä pitkin osoittamaani polkua. Lupauksen maa pitää porttinsa 

ikuisesti auki odottaen niitä ihmisjoukkoja, joille se tuo rauhaa ja siunauksia. 

54 Kun ihminen on vajonnut kuilun syvyyksiin ja kun hänellä ei kamppailun ja kärsimyksen 

uuvuttamana ole enää voimia edes pelastaa itseään, hän kokee hämmästyneenä, kuinka hänen oman 

heikkoutensa, epätoivonsa ja pettymyksensä syvyyksistä kumpuaa tuntematon voima, joka tulee hengestä. 

Kun hän tajuaa, että hänen vapautumisensa hetki on koittanut, hän levittää siipensä ja nousee turhuuden, 

itsekkyyden ja valheiden maailman raunioiden yläpuolelle ja sanoo: "Tuolla on Jeesus, hyljeksitty. Hän on 

elossa. Olemme turhaan yrittäneet tappaa hänet joka käänteessä ja joka päivä. Hän elää ja tulee 

pelastamaan meidät ja antamaan meille kaiken rakkautensa." 

55 Tämä tulee olemaan se hetki, jolloin ihminen ymmärtää, että todellisen hengellisen suuruuden ja 

majesteettisen elämän saavuttamiseksi maan päällä ei ole muuta lakia kuin hänen Jumalansa laki - eikä 

muuta opetusta kuin se, jonka annoin teille Kristuksen Sanassa. 

56 Tutki ristiriitojesi syitä, tutki ongelmia, jotka vaivaavat sinua, ja toteuta sitten ohjeitani ja 

periaatteitani käytännössä. Silloin näet, miten ihmiskunta voi löytää niistä ratkaisun kaikkiin sitä 

vaivaaviin ongelmiin. Mutta koska tunnette olevanne kyvyttömiä toteuttamaan käytännössä niitä sanoja ja 

opetuksia, joita Jumalallinen Mestari antaa teille, on välttämätöntä, että kipu, joka on myös opettaja, 

lähestyy teitä vakuuttaakseen teille monia totuuksia, tehdäkseen teidät herkiksi ja lisäksi taivuttaakseen 

teitä. 

57 Kysytte minulta: "Eikö Sanallanne ole tarpeeksi voimaa vakuuttaa meidät virheistämme, pelastaa 

meidät ja siten säästää meidät kärsimyksen sulattimelta?" Mutta sanon teille, että sanassani on enemmän 

voimaa kuin voitte luottaa. Mutta jos se, joka kuulee minua, muuttuisi välittömästi, ilman ponnisteluja, 

pelkästään siitä, että on kuullut sanani, mitä ansioita teillä olisi siitä? 

58 Se, joka kuulee sen, tarvitsee uskoa, tahtoa, vaivaa ja rakkautta. Silloin hänellä on suuri ansio, ja 

hänen palkintonsa tai eronsa on se, ettei hän joudu kokemaan kärsimystä, koska hän on käyttänyt lakiani ja 

oppiani aseena. 
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59 Te ihmisjoukot, jotka kuuntelette minua nyt, ettekö tunne laini läsnäoloa henkenne yläpuolella? 

Ettekö tunne sydämenne sykkivän kuin elävöityneen, kun kuulette sanani? 

60 Rukoilkaa, jotta ymmärtäisitte ja olkaa valppaita, jotta ymmärtäisitte opetuksiani, sillä teillä on 

suuri vastuu tänä ihmiskunnan kannalta katkerana ja vaikeana hetkenä. 

61 Jos teitä koettelevista suurista kärsimyksistä huolimatta ette menetä sitä henkisyyden jälkeä, jonka 

olette kyenneet saavuttamaan, näette matkallanne tapahtuvan todellisia ihmeitä, joiden kautta Isänne 

rohkaisee teitä vaikealla elämänmatkallanne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 155 
1 Monet opetuksista, joita annan teille tällä kertaa, tuntuvat teistä uusilta, koska ne on unohdettu. 

Mutta nyt on aika, jolloin saatan ne jälleen kerran tietoonne. Olen valmistanut teille suuren työkentän, 

johon kutsun teitä kylvämään ikuisuuden siemeniä, jotka annan teille tällä hetkellä. 

2 Koulutan uusia opetuslapsia, jotka uskonsa ja lähimmäisenrakkautensa kautta saavat yhä enemmän 

valtaa ruumiin ja sielun sairauksiin - valtuuksia luonnonvoimiin ja myös henkiseen maailmaan. 

3 Ymmärtäkää, että tietämättömyyden ajat ovat ohi. Nyt elätte opetusteni ymmärtämisen ja 

täydellisen oivaltamisen aikaa. Voitteko kuvitella, miten pitkälle olisitte päässeet, jos olisitte noudattaneet 

opetuksiani varhaisimmista ajoista lähtien ja noudattaneet käskyjäni? Mutta olette nukkuneet pitkään, ja 

olette myös viettäneet pitkän aikaa tyydyttämällä kehoanne nautinnoilla, ja kaikki tämä on estänyt teitä 

etenemästä henkisen kehityksen tiellä. Siksi tänään, kun olen tullut luoksenne uuden hengellisen 

opetuksen kanssa, se tuntuu teistä oudolta eikä ole sopusoinnussa ajattelu-, tunne- ja elintapojenne kanssa. 

Mutta teidän tarvitsee vain miettiä yhtä julistustani tunnistaaksenne sanani totuuden. Silloin huomaatte, 

että opetukseni ei ole outoa, vaan että elämäntapanne on outo. 

4 Tulkaa minun "maalleni", muistutan teitä siellä kaikesta, minkä olitte unohtaneet. Minä pyyhin 

pois kaiken sen, mitä teidän ei pitäisi säilyttää hengellisenä siemenenä, ja saan teidät näkemään kaiken 

sen, mitä ette ole nähneet tähän asti. Yhdellä askeleella nappaan teidät pois pysähtyneisyydestä, johon 

olette vajonneet, ja annan teidän astua uuteen elämään - siihen, jota teidän olisi pitänyt elää alusta alkaen. 

5 Näettekö, miten yksinkertainen tämä sana on, joka kukkii äänenkantajien huulilla? Mutta totisesti 

sanon teille, että kaikessa yksinkertaisuudessaan ja vaatimattomassa ilmaisussaan se saattaa ihmiset 

ymmärtämään sen viisauden, jota he eivät ole kyenneet ymmärtämään tieteiden ja teologioiden avulla. 

6 Hyvät opetuslapset, sinnikkäät ja uskolliset ovat tämän opetuksen suuria tutkijoita. Myös he ovat 

nöyriä, mutta yksinkertaisuudestaan huolimatta he hämmästyttävät lähimmäisiään Sanan valolla. 

7 Kansani ei puhu ainoastaan huulillaan, vaan se julistaa opetuksiani teoillaan ja opettaa siten, miten 

minun lakiani on noudatettava ja kunnioitettava. He välittävät epäitsekkäästi eteenpäin sen, mitä he ovat 

saaneet Herralta. Heidän on osoitettava kiihkonsa totuuden puolesta ja heille uskotun aarteen aitous. 

8 Opeta lähimmäisiäsi hyvillä, vilpittömillä ja anteliailla teoilla. Muistakaa, että teidän on 

puhdistettava sielunne jo täällä, jotta se siirtyessään tuonpuoleiseen maailmaan olisi arvokas olemaan 

siellä, eikä sitä häirittäisi eikä se eksyisi harhaan. 

9 Sinulla on tarvittava voima poistaa polultasi kaikki, mikä pysäyttää askeleesi. Tiedät jo, että 

rakkaus on ase, joka voittaa kaiken. Hyvin suuri on sen riemu, joka voittaa tämän inhimillisen taistelun ja 

osoittaa olevansa voitokas sotilas voitettuaan tämän taistelun. 

10 Muistakaa, että minä olen antanut teille aseet, enkä ole tyytynyt siihen, vaan olen myös opettanut 

teitä taistelemaan, jotta voitatte taistelut. 

11 Mitä teidän siis pitää etsiä muilla tavoin, koska annan teille tällä hetkellä kaiken totuuden 

muodossa? 

12 Olen avannut kouluttamattomien mielet, jotta he voivat virkistää itseään sanojeni tulkinnalla. Olen 

avannut "sokeiden" silmät totuuden valolle, jotta he voivat puhdistaa itsensä synneistään ja tuntea 

Herransa rakastavan heitä. 

13 Eikö teille ole jo varhaisimmista ajoista lähtien ennustettu, että tulisi päivä, jolloin jokainen silmä 

näkisi Isän? Niinpä se, joka on puhdas, näkee minut, ja tämä on hänen palkkansa; ja se, jonka sydän on 

saastunut, näkee minut samoin, ja tämä on hänen pelastuksensa. Se, joka avaa silmänsä valolleni, 

tunkeutuu mysteeriin ja tietää miksi. Hän kokee alun ja lopun. Hänen on kuljettava lujasti tulevaisuuteen. 

14 Tulkitkaa opetuksiani oikein; älkää ajatelko, että Henkeni voi saada mielihyvää siitä, että näen 

kärsimyksenne maan päällä, tai että tulen riistämään teiltä kaiken sen, mikä tuottaa teille mielihyvää, 

ilahduttaakseni minua siitä. Tulen, jotta tunnustaisitte ja kunnioittaisitte lakejani, sillä ne ovat 

kunnioituksenne ja huomionne arvoisia, koska ne tuovat teille onnea, jos noudatatte niitä. 

15 Opetin teitä antamaan Jumalalle sen, mikä kuuluu Jumalalle, ja keisarille sen, mikä kuuluu 

keisarille; mutta tämän päivän ihmisille on vain keisari, eikä heillä ole mitään tarjottavaa Herralleen. Jos 

edes antaisitte maailmalle vain sen, mikä on välttämätöntä, kärsimyksenne olisivat pienemmät. Mutta 
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keisari, jonka annatte määrätä teoistanne, on sanellut teille kieroutuneita lakeja, tehnyt teistä orjia ja vie 

elämänne antamatta teille mitään vastineeksi. 

16 Katsokaa, miten erilainen minun lakini on, joka ei sido ruumista eikä henkeä. Se vain suostuttelee 

teitä rakastavasti ja opastaa teitä hyvyydellä. Se antaa sinulle kaiken ilman oman edun tavoittelua ja 

itsekkyyttä, ja se palkitsee ja maksaa sinulle takaisin ajan myötä. 

17 Ymmärtäkää, opetuslapset, opiskelkaa oppituntejani, jotta tietäisitte, että haluan muodostaa teidän 

kanssanne kansan, johon Isä luottaa, sillä he ovat valmiita suorittamaan suuria tehtäviä. Kansa, joka ei 

joudu epätoivoon ensimmäisestä hätähuudosta, kansa, joka osaa kohdata sen, joka kutsuu itseään 

vihollisekseen, ja joka antaa hänelle anteeksi, rakastaa häntä ja opettaa häntä. 

18 Näin te valmistaudutte tahtoni mukaisesti lähtöni päivään. Te kaikki tiedätte, että vuosi 1950 on 

tahtoni asettama päivämäärä, josta lähtien en enää tee itseäni tunnetuksi äänenkantajan mielen elimen 

kautta; ja koska sanani toteutuu aina, tämä aika päättää ilmentymäni, joka merkitsee teille kolmannen 

aikakauden alkua. 

19 Älkää halutko muuttaa tätä päivämäärää, älkääkä millään tavoin yrittäkö säilyttää Sanani 

ilmenemismuotoa nykyisessä muodossaan, älkääkä henkimaailman ilmenemismuotoa. Kerron teille jo nyt, 

että Mestarin valo ei enää valaise niitä, jotka tekevät niin. 

20 Mutta miksi tekisitte tällaisen häpäisyn, koska olen ilmoittanut ja myös luvannut teille, että tämän 

ajan jälkeen keskustelette kanssani hengestä henkeen, vaikka ette olekaan olleet äänenkantajia? 

21 Olen myös kertonut teille, että niiden, jotka olen kutsunut ja varustanut tämän ajan profeetoiksi, 

tehtävänä on varoittaa kansanjoukkoja eikä antaa heidän nukkua. Heille paljastan suuria opetuksia, jotta he 

voivat auttaa teitä olemaan joutumatta kiusaukseen. 

22 Puhun teille mitä selkeimmin, jopa silloin, kun käytän vertausta, koska tiedän, että voitte ymmärtää 

Minua paremmin sillä tavalla. Kun puhuin kansanjoukoille toisella aikakaudella, tein sen usein vertausten 

avulla, jotta he ymmärtäisivät Minua. Mutta kun puhuin vain opetuslapsilleni, tein sen yksinkertaisin 

sanoin, mutta syvällisesti opettamalla. 

23 Ymmärtäkää siis, että puhun vertausten kautta ja käytän metaforia, jotta "viimeiset", ne, joilla on 

kouluttamaton mieli tai ne, jotka eivät ole vielä kehittäneet henkeään, voivat ymmärtää opetukseni täyden 

merkityksen. Kun annan teille ilmestyksiä käyttämättä symboleja, ne on tarkoitettu niille, joiden kehitys ja 

tietämys hengellisistä opetuksista antaa heille mahdollisuuden ymmärtää paremmin. 

24 Turhaan monet sanovat, että tämä opetus on uutta tai että sillä ei ole mitään yhteyttä teille 

menneinä aikoina annettuihin jumalallisiin ilmoituksiin. Vakuutan teille, että kaikki se, mitä olen kertonut 

teille tänä aikana ihmisälyn avulla, juontaa juurensa ja perustansa siihen, mitä teille on jo profeetallisesti 

julistettu ensimmäisellä ja toisella ajalla. 

25 Mutta sekaannus, josta puhun teille, johtuu siitä, että ne, jotka tulkitsivat noita ilmoituksia, 

pakottivat ihmiset tulkintoihinsa, ja nämä tulkinnat olivat osittain oikeita ja osittain virheellisiä. Se johtuu 

myös siitä, että opetukseni henkinen valo on salattu ihmisiltä ja joskus se on annettu vääristyneessä 

muodossa. Siksi tänään, kun on tullut aika, jolloin valoni vapauttaa teidät tietämättömyytenne pimeydestä, 

monet ihmiset ovat kieltäneet, että tämä voi olla totuuden valo, koska heidän mielestään se ei vastaa sitä, 

mitä olen opettanut teille aiemmin. 

26 Vakuutan teille, että yksikään sanani ei mene hukkaan, ja että tämän ajan ihmiset tulevat lopulta 

tietämään, mitä olen (itse asiassa) sanonut teille menneinä aikoina. Sitten kun maailma oppii tuntemaan 

spiritismin, se sanoo: "Todellakin, kaiken tämän Jeesus on jo sanonut!"." 

27 Ja totisesti, olen jo kertonut teille kaiken (tuolloin), vaikka monista ilmoitetuista totuuksista julistin 

teille vain niiden perusteita. Jätin ne teille, jotta oppisitte vähitellen ymmärtämään niitä, sillä tuohon 

aikaan ihmiskunta ei vielä kyennyt ymmärtämään kaikkea sitä, mitä nyt näytän teille kokonaisuudessaan. 

28 Eräässä tilanteessa Jeesus oli erään lakiin perehtyneen miehen kanssa, ja vastatessaan hänen 

kysymyksiinsä Mestari antoi hänelle ilmestyksen.* Silloin mies hämmästyi sitä, mikä ei olisi koskaan 

tullut hänelle mieleen, ja kysyi: "Herra, mutta miten tämä on mahdollista?" Johon Jumalallinen Mestari 

vastasi: "Jos ette voi uskoa niihin maallisiin asioihin, jotka minä kerron teille - miten voisitte uskoa 

taivaallisiin asioihin?" Mutta nyt on teidän aika ymmärtää Minua, koska kehittynyt ihmishenki voi 
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vastaanottaa sen Jumaluuden voimakkaan valon, joka paljastaa, paljastaa ja selittää kaiken ja jota te 

kutsutte Pyhän Hengen valoksi, toisin sanoen Totuuden Hengeksi. 
* Hengen jälleensyntymisestä sielun kanssa Nikodeemuksen kanssa käydyssä yöllisessä keskustelussa (Joh. 3:1-

21). 

29 Olkaa siis hyvillä mielin, rakkaat ihmiset, sillä opetus, jonka olen tuonut teille tänä aikana, on teille 

iankaikkisen elämän leipää. 

30 Vielä tänäänkin annan teille opetuksia, jotka ymmärrätte täysin vasta tulevaisuudessa, vain 

epäsuorassa muodossa, sillä nyt ette ymmärtäisi niitä, eivätkä monet teistä uskoisi niitä. Tällä haluan 

kertoa teille, että ette ole vielä saavuttaneet päämäärää, henkisen tiedon huippua, ettekä ole saavuttaneet 

jumalallisten opetusteni rajaa. 

31 Olkaa minun opetuslapsiani aina ja ikuisesti, valvokaa ikuisesti sanaani, jota ette saa koskaan 

yrittää muuttaa. Laini ja opetukseni eivät koskaan ole ristiriidassa keskenään. Jumalassa kaikki on 

järjestystä, harmoniaa ja täydellisyyttä, mistä voitte vakuuttua ympäröivän aineellisen luonnon avulla. 

32 Toisella aikakaudella kukaan ei kyennyt vastustamaan Jeesuksen sanoista kumpuavaa jumalallista 

voimaa. Kuka tahansa sen kuuli, vakuuttui välittömästi, voitti ja opetti paremmin. Syntinen ja ylimielinen, 

köyhä ja rikas, fariseus ja kirjanoppinut, Jumalan edustaja ja keisarin edustaja - kaikki, jotka uskoivat 

häneen, tunsivat henkensä vapisevan Jumalan Pojan jumalallisen läsnäolon edessä. 

33 Syynä tähän oli se, että Jeesuksen sana oli vain hänen tekojensa selitys, sillä todistus hänen 

olemassaolostaan sisältyi hänen opetuksensa sanoihin. 

34 Samalla tavalla Jeesus opetti opetuslapsiaan ja osoitti heille, että heidän sanansa uskottavuuden 

kannalta oli välttämätöntä tukea sitä hyvillä teoillaan. 

35 Myös noiden opetuslasten huulilla Jumalan sanan täytyi ravistella niitä, jotka sen kuulivat, sillä 

heidän silmistään säteili valo ja heidän sanansa sisälsivät totuuksia, joita ei voinut torjua. Myös he 

opettivat esimerkillään, saarnasivat teoillaan ja sinetöivät ne verellään, kuten heidän Mestarinsa teki. 

Kuolemallaan he vahvistivat maailmalle puhumiensa sanojen totuuden. Siksi he voittivat niiden kansojen 

ja kansakuntien sydämet, joille he toivat totuuden ja rakkauden siemenen. 

36 Väkijoukot, jopa aateliset ja pakanat, antautuivat totuuden ja vilpittömän opetukseni edessä, joka 

oli puhtaasti ja totuudenmukaisesti harjoitettua ja saarnattua. 

37 Kukaan, jolla on ollut onni vastaanottaa Sanani sydämeensä sen alkuperäisessä puhtaudessa, ei ole 

koskaan eksynyt harhaan. Mutta kuinka kurjaa se olikaan niille, jotka saivat Sanani sekoitettuna 

inhimillisiin epäpuhtauksiin! Kun he lopulta havaitsivat nämä puutteet, he käänsivät sille selkänsä ja 

pilkkasivat sitä, mitä he olivat aiemmin pitäneet absoluuttisena totuutena. 

38 Katsokaa noita maan suuria kansoja, kuinka heitä hallitsee itsekkyys, joka on minun oppini kielto! 

Katsokaa, kuinka he ovat uppoutuneet materialismiin, elävät vain maailmalle ja jättävät huomiotta kaikki 

hengelliset kutsut! Kerron teille, että hekin ovat oppineet tuntemaan opetukseni. Mutta ne, jotka välittivät 

siemeneni eteenpäin, eivät todistaneet tästä totuudesta elämällään ja tekojensa esimerkillä, kuten heidän 

olisi pitänyt tehdä, kuten nuo Herran opetuslapset tekivät, ja myös jotkut muut, jotka myöhemmin 

työskentelivät aivan kuten he ja välittivät opetuksen totuutta henkensä uhalla. 

39 Kuinka on mahdollista, kysytte joskus itseltänne, että vaikka tämä maailma on kylvetty Vapahtajan 

sanalla ja kasteltu hänen ja hänen seuraajiensa verellä, on olemassa ihmisiä ja kansoja, jotka eivät ole 

säilyttäneet mitään tuosta opetuksesta? 

40 Tähän sanon teille, että tältä ajalta on puuttunut totuuden apostoleja, jotka rakkauden teoillaan 

osoittavat ihmisten virheet ja todistavat jumalallisen opetuksen sisältämästä totuudesta. 

41 Kun oppini, joka opettaa teille vain rakkautta, armoa, kunnioitusta, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa, 

toteutui, ihminen siirtyi epäjumalanpalvontaan, materialismiin, uskonnolliseen fanaattisuuteen ja 

rienaukseen, ja kun ihmiskunta tunsi kaikessa tässä poikkeaman totuudesta, se pyrki vapautumaan siitä. 

42 Nykyään monet eivät ole vain kääntyneet pois opetukseni noudattamisesta, vaan ovat taistelleet 

sitä vastaan ja yrittävät hävittää sen kokonaan ihmisten sydämistä. He eivät tiedä, että aion yllättää heidät 

käyttämällä sitä sanaa, jota kukaan ei voi vastustaa - sillä äänellä, joka sai kuninkaat ja herrat vapisemaan 

ja kaatoi valtaistuimet ja valtakunnat. Mutta ensin jokainen kasvi, jota Minä en ole kylvänyt, on kitkettävä 

juurineen, jotta Jumalallinen siemeneni voi pudota uudelleen valmisteltuun maahan. 
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43 Opetuslapset, ottakaa kaikki tämä opetus syvälle sisimpäänne, jotta voitte olla niiden joukossa, 

jotka valvovat ja rukoilevat koettelemuksen aikana. 

44 Mikään ei häiritse rauhaanne tällä hetkellä, mikään ei häiritse omistautumistanne, joka on saanut 

teidät saavuttamaan sisäisen kohoamisen. 

45 Aina kun otatte Mestarin vastaan tällä tavoin, tunnette, että ahdistukset katoavat, vaikka ne 

toisinaan ympäröivät sydämenne kuin sumu. 

46 Laupias rakkauteni on suuri, koska myös teidän kärsimyksenne ovat suuret. Mutta älkää sanoko, 

että ajat ovat muuttuneet ja että ne ovat tuottaneet teille tuskaa; sillä aika ei sinänsä muutu, vaan ihmiset 

muuttuvat. 

47 Elämäsi on muuttunut tieteen, uusien lakien, ideoiden ja tapojen ansiosta. Jos sielunne noudattaisi 

aina hengellisyyttä, sitä ympäröivä materialismi ei tartuttaisi sitä, mutta usein se antaa maailman 

vaikutusten viedä itsensä mukanaan. Mutta materialismin huipulla jumalallinen valoni tulee luoksenne ja 

kysyy: Mitä muutoksia olette havainneet teitä ympäröivässä luonnossa? Ei yhtään!* Mutta jos katsot 

aineellisia asioita pidemmälle, näet ihmisten henkisen ja älyllisen kehityksen. 

* On huomattava, että tämä sanottiin 1900-luvun alkupuoliskolla. ─ Lisäksi: Luonnossa tapahtuvat prosessit 

noudattavat tunnettuja ja mahdollisesti myös vielä tuntemattomia luonnonlakeja aina ilman poikkeamia. 

48 Ympärilläsi oleva pimeys on tiheää, mutta henki tarvitsee vapautta. Tämän vapauden antaa Sanani, 

joka tekee ihmeen ja sovittaa yhteen hengen ja ruumiin, koska se ymmärtää, että molempia yhdistää yksi 

ainoa laki. Silloin keho ja henki toimivat sopusoinnussa omantunnon kanssa, joka paljastaa sinulle, kuka 

olet ja minne olet menossa. 

49 Teoksenne syntyvät ajattelutapanne mukaisesti, ja jos ajattelutapanne on Hengen innoittama ja jos 

se kuuntelee omantunnon ääntä, teoksenne ovat täydellisiä, koska henki on täydellinen alkuperänsä 

vuoksi. 

50 Sanon teille aina: Käyttäkää hyväksenne tyydytyksiä, joita maailmanne voi tarjota teille, mutta 

nauttikaa niistä minun lakini puitteissa, ja teistä tulee täydellisiä. 

51 Kuulette jatkuvasti omantunnon moitteita, ja se johtuu siitä, että ette ole sovittaneet yhteen 

ruumista ja henkeä sen lain avulla, jonka olen teille antanut. 

52 Usein jatkat synnin tekemistä, koska uskot, ettei sinulle anneta anteeksi. Tämä on virheellinen 

mielipide, sillä Sydämeni on ovi, joka on aina avoinna sille, joka tekee parannuksen. 

53 Eikö sinussa ole enää toivoa, joka rohkaisisi sinua odottamaan parempaa tulevaisuutta? Älkää 

antako synkkyyden ja epätoivon vallata itseänne. Muista rakkauteni, joka on aina kanssasi. Etsikää minulta 

vastausta epäilyihinne, ja pian tunnette, että uusi ilmestys valaisee teitä. Uskon ja toivon valo loistaa 

syvällä hengessäsi. Silloin teistä tulee heikkojen puolustajia. 

54 Nälkävuodet ovat tulossa päällenne, mutta jos rakastatte toisianne veljinä ja sisaruksina, 

Ensimmäisen kerran ihme tapahtuu jälleen kerran, ja manna putoaa päällenne. 

55 Minä irrotan ihmisten kielet tänä aikana, niin että he voivat tunnistaa minut yhdestä kielestä: 

Henkinen, rakkauden. Silloin täyttyy Jesajan profetia, jossa hän sanoi: "Kielet irtoavat, koska tulen kielet 

irrottavat ne." Tämä ei ole totta. 

56 Ilmaise näkyvästi laupeuteni, puhu työstäni, älä kaihda uhrauksia. Käyttäkää rakkauden, 

laupeuden, anteliaisuuden ja lempeyden aseitanne, ja jos kohtaatte taistelun uskolla ja rohkeudella, voitto 

on pian teidän. Tutustukaa kuitenkin sanaani, jotta ette tunne, että opetukseni pakottaa teidät noudattamaan 

sitä; sillä kutsun teitä vain kuuntelemaan minua, ja - kun olette ymmärtäneet minut - se, joka tekee sen 

rakkaudesta, vakaumuksesta ja vapaasta tahdosta, lähtee täyttämään tehtäväänsä. Minun velvollisuuteni 

isänä on aina näyttää tie lasteni pelastukseen. 

57 Rakkaat ystäväni, ymmärtäkää, että tässä yksinkertaisessa opetuksessa teillä on tilaisuus tuntea ja 

ymmärtää Isänne rakkaus. Minäkin pyydän sydämesi yksinkertaisuutta ja vilpittömyyttä, jotta voisin 

paljastaa itseni sinulle täydessä laajuudessaan. 

58 Nyt, ilmestymiseni aikana, ilmoitan itseni kaikissa äänenkantajissa ja annan heidän kauttaan 

ohjeita ja opetuksia. Kuka uskaltaisi kieltää, että ilmentän itseäni tämän tai tuon kautta? Kuka tietää 

totuudenmukaisesti todellisen luonteeni? Rakastakaa ja kunnioittakaa toisianne, niin että työnne taivaassa 
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luetaan ansioksi. Tahtoni on myös, että sanani ilmestyy painettuna, jotta tulevat sukupolvet voivat tuntea 

sen. 

59 Jotta lähimmäisesi tunnustaisivat sinut, sinun on varmistettava, että rakkaus ohjaa aina tekojasi. 

Olkaa myötätuntoisia toisten ihmisten kipua kohtaan, poistakaa huonot vaikutteet, jotka heikentävät 

lähimmäistenne terveyttä, antamallani auktoriteetilla, ja he tunnistavat teidät ihmisiksi, joilla on henkistä 

voimaa. Kuuntele minun  

Vertaus: 

60 "Vanha mies käveli hitaasti ja vaivalloisesti polkua pitkin. Pian hänet tavoitti kaksi nuorta miestä, 

jotka kiirehtivät samaa polkua pitkin ja jotka sanoivat hänelle: "Rakas vanhus, onko päämääräsi vielä 

kaukana? Tähän vanha mies vastasi: "Päämäärä on vielä kaukana, tie on vielä pitkä, ja sitä on kuljettava 

varovasti, jotta ei väsyisi." Tämä oli myös vanha mies. Vaikka olen väsynyt, uskon, että viimeisellä 

ponnistuksella saavutan tavoitteeni! 

61 Kuunneltuaan häntä nuoret jatkoivat kiireesti matkaansa unohtaen vanhan miehen sanat ja tehden 

halventavia huomautuksia tuon iäkkään vaeltajan itsevarmuudesta, joka toivoi saavuttavansa polun 

päämäärän, vaikka heidän mielestään hän oli kaatumassa. 

62 Vanhus jatkoi matkaansa, mutta ne nuoret, jotka olivat jättäneet hänet niin nopeasti taakseen, 

kärsivät myöhemmin janosta, nälästä ja väsymyksestä, ja lopulta he lyyhistyivät uupumuksesta. He 

nukkuivat syvään, kun vanha mies sai heidät kiinni, herätti heidät ja sanoi heille ystävällisesti: "Te nuoret 

olette nyt nuoruudessanne kokeneet, mitä uupumus on. Älkää kulkeko tätä pitkää tietä kiireellä. 

Kävelkäämme harkiten, niin vakuutan teille, että pääsemme perille. Mutta he vastasivat uneliaina: 

"Mennään takaisin, olemme uuvuttaneet itsemme äärimmilleen emmekä jaksa enää." He vastasivat: 

"Menkäämme takaisin. Teillä on kävelykeppi ja voitte jatkaa matkaa, meillä ei ole". 

63 Kun vanha mies, jota ei ymmärretty, näki heidät näin (makaamassa), hän tarjosi heille leivän 

palan, jolla hän vahvisti heitä, toi hieman vettä heidän huulilleen ja sammutti heidän janonsa. Hän auttoi 

heitä nousemaan ylös, saattoi heitä heidän vaelluksillaan ja sytytti heidän uskonsa, kunnes hän lopulta toi 

heidät määränpäähänsä." 

64 Miettikää syvällisesti ja oppikaa, rakkaat opetuslapset, sillä teidän tehtävänne on olla ihmiskunnan 

johtajia. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 156 
1 Tervetuloa opetuslapset, jotka tulevat Mestarin luo viisauden toivossa. Olen jälleen kerran 

keskuudessanne, lapseni, koska näen, että olette opetuslapsia, jotka kaipaavat opetusta. Muistatte, että ette 

ole vielä riittävän valmiita välittämään sanaani lähimmäisillenne, ja kiirehditte kuulemaan Häntä, joka 

tietää kaiken. Huomenna teitä opastetaan ja teistä tulee mestareita. 

2 Pyydätte armoani ymmärtääksenne Sanaani, ja minä annan sen teille. Mutta ymmärtäkää, että tällä 

hetkellä puhun teille täysin selvästi. 

3 Ottakaa vastaan Sanani ja ruokaantukaa siitä, sillä minä vahvistan henkeänne. 

4 Opetukseni ovat aina erilaisia, mutta ne sisältävät saman olemuksen, saman rakkauden. Aloitan 

aina puhumalla teille täynnä rakkautta ja lopetan vuodattamalla armoni. Laini sisältyy näihin kahteen 

hyveeseen. Ottakaa voimaa ja valoa tästä lähteestä. Tämä on Tahtoni, jonka teen teille tiettäväksi, ei 

käskynä, sillä Mestari, joka on ääretön viisaus, pyytää teitä ymmärtämään ja täyttämään tehtävänne oman 

tahtonne kautta. 

5 Olen antanut sinulle tahdonvapauden ja näytän sinulle vain tien, jota sinun tulisi kulkea. Ja kerron 

teille aina, että tämä polku on tie täydellisyyteen - polku, jonka loppu ei ole ruumiillinen kuolema, vaan 

joka jatkuu tämän elämän jälkeen, josta sielunne on selvinnyt. 

6 Olen kertonut teille, että lupaan teille autuuden tuonpuoleisessa ja että ette enää tahraa itseänne 

lihan saastalla ja intohimoilla, jos täytätte tehtävänne tässä maailmassa, 

7 Ette tiedä, kuinka monta vaihetta teidän on vielä elettävä tällä planeetalla. Jos katson, että on 

oikein, että ruumiillistutte uudelleen, teidän on otettava uusi maallinen ruumis, mutta sielu on 

kehittyneempi, eikä se vastusta jumalallista tahtoa. Jatkatte työtänne kanssaihmistenne hyväksi. Kehitytte 

edelleen ylöspäin ja täydellistätte itsenne täynnä luottamusta ja toivoa oikeudenmukaisuuteeni. 

8 Teidän on oltava vahvoja kestääksenne vaarat ja kiusaukset, ja kun otetaan huomioon 

esimerkkinne ja todisteenne sielun voimasta, teitä kutsutaan valaistuneiksi ja Herran valituiksi. Sillä valon 

henkinen maailma auttaa teitä polullanne ja valvoo teitä kaikkina aikoina. Elämällä yhdessä tahtoni 

mukaisesti saatte profeetallisen sanani toteutumaan. 

9 Jatkakaa työtä, vaikka fyysiset silmänne eivät näkisikään ponnistelujenne hedelmää. Ehkä näet sen 

hengessä tai uudessa ruumiissa. 

10 Tämä on ihmiskunnan huominen työ, jossa jokainen tekee työtä kaikkien hyväksi ja kansakunnat 

taistelevat maailman rauhan puolesta. 

11 Silloin alkaa maailmankatsomusten ja uskontunnustusten taistelu. Se on väittelyn ja keskustelun 

aikaa, jolloin tämän maailman älymystö asettaa tietosi koetukselle. 

12 Keskustellaan erilaisista tulkinnoista, joita on annettu Toisen Aikakauden Sanalleni ja kaikelle 

sille, mitä olen puhunut valaistuneideni kautta. Silloin monien salaisuuksien verho nostetaan, ja monien 

tekopyhyys kukistetaan opetukseni totuudella. 

13 Jumalallinen toiveeni on, että ihmiset ymmärtäisivät toisiaan oppiensa ulkopuolella ja ottaisivat 

näin askeleen kohti hengellistä yhteyttä. 

14 Valmistautukaa tähän aikaan, niin yksinkertaisilla ja yksinkertaisilla sanoillanne vakuutatte 

oppineet ja ymmärtäväiset; sillä henkinen kohotuksenne riittää, jotta voin inspiroida teitä viisaudellani, 

joka virtaa ehtymättömästi suustanne. Seuratkaa Herranne viitoittamaa tietä. 

15 Näen, että kärsitte siitä, että maailma ei välitä teistä, ja myös siksi, että olette seuranneet minua 

nöyryyden ja hyväntekeväisyyden tiellä. 

16 Älä itke omasta puolestasi, sillä todellisuudessa sielusi puhdistuu. Itkekää niiden tähden, jotka 

elävät yhä maailman nautinnoille antautuneina ja ovat edelleen lihan vankeja. Älkää luulko, että iloitsen 

kärsimyksistänne, sillä se merkitsisi Isänne hyveen, joka on rakkaus, kieltämistä. Ajattele, että tulen 

luoksesi nimenomaan lyhentääkseni kärsimyksenne päiviä ja lievittääkseni tuskaanne. Neuvon teitä 

pysymään sinnikkäästi hyvyydessä, sillä on parempi, että kärsitte nyt hyvän tekemisestä kuin pahan 

tekemisestä. 

17 Kärsimyksenne yläpuolella annan teidän tuntea rauhani, sen jumalallisen armon, jota mahtavat 

eivät kaikesta rikkaudestaan huolimatta pysty nauttimaan. 
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18 Olen opettanut teitä parantamaan fyysisesti ja henkisesti sairaita. Joka harjoittaa tällaista 

hyveellisyyttä ja tuntee itsensä sairaaksi, tuntee korkeimman lääkärin läsnäolon vuoteensa päädyssä. 

Opettele tuntemaan sekä minun että henkimaailman läsnäolo, jotta et koskaan tuntisi itseäsi hylätyksi, jotta 

orpo ei tuntisi itseään puolustuskyvyttömäksi, leski ei tuntisi itseään yksinäiseksi tai avuttomaksi, jotta 

yksin jäänyt mies tai nainen ei tuntisi tyhjyyttä sielussaan ja jotta ne, jotka eivät ole kokeneet rakkautta 

maan päällä, voisivat tuntea sydämissään Taivaallisen Isänsä rakkauden. 

19 Rakastakaa lähimmäisiänne, palvelkaa heitä, omistakaa heille ainakin osa ajastanne, sillä näin 

saavutatte sen, että henkenne täyttää tehtävänsä. Silloin voitte ottaa elämässänne esimerkkinä Jumalallisen 

Mestarinne opetukset, joka, unohtaen kärsimyksensä ja katkeruutensa, omistautui vain tehtävälle siunata ja 

jakaa opetuksensa lohdutusta kaikilla tavoillaan. 

20 Ihmiset: Nyt kun olen kanssanne tässä muodossa, vapiskaa onnesta, kun kuulette Sanani. 

21 Palauttakaa itsenne ennalleen, te köyhät, joilla ei koskaan ollut mitään, te sairaat, nöyryytetyt, 

jotka janoatte ja janoatte oikeutta, te ahdistetut ja sorretut. Täyttäkää sydämenne toivolla, sillä totisesti 

sanon teille, että tämä toivo ei tule pettymään. Ymmärtäkää, että tuomion hetki on tullut ja että kaikki, 

jotka kärsivällisesti kestivät sovituksen, jotka nöyrästi tyhjensivät kärsimyksensä maljan ja kestivät 

koettelemuksensa rakkaudella, saavat palkkansa. 

22 Ilmestyksiä, tietoa, leipää, tilaisuuksia työhön ja parantavaa balsamia - kaikki tämä ja paljon muuta 

annettiin niille, jotka tiesivät odottaa paluutani. 

23 Opetuslapset, lisääntykää, jotta minun rauhani ja valoni leviäisivät koko maan päälle. Viestini ei 

ole osoitettu tietyille etuoikeutetuille olennoille, vaan se on osoitettu kaikille lapsilleni. Autuaita ovat ne, 

jotka sen vastaanottavat, ja kaikki, jotka sitä odottavat. 

24 Olette vielä vauvoja Isän opetuksiin nähden, ja siksi ette vielä elä hengellisen elämän 

täydellisyyden mukaisesti. Ette ole vielä saavuttaneet todellisen elämän täyteyttä; auttaaksenne teitä on 

ollut välttämätöntä, että Herranne on tullut alas auttamaan teitä, jotta Hänen avullaan voisitte tietää kaiken 

sen, mitä ette tiedä, mitä ette ole ymmärtäneet ja mitä olette unohtaneet. 

25 Kristus on ja sen tulisi olla esimerkkinänne; siksi minusta tuli tuolloin ihminen. Mikä oli se 

ilmestys, jonka Jeesus toi ihmiskunnalle? - Hänen ääretön rakkautensa, hänen jumalallinen viisautensa, 

hänen rajaton armonsa ja hänen voimansa. 

26 Sanoin sinulle: Ottakaa Minusta mallia, niin teette samoja tekoja kuin Minä. Koska tulin 

Mestarina, teidän pitäisi ymmärtää, että tämä ei tapahtunut antaakseni teille mahdottomia opetuksia tai 

sellaisia, joita ihmiset eivät voi ymmärtää. 

27 Ymmärtäkää siis, että jos teette sellaisia tekoja, joita Jeesus opetti teille, olette saavuttaneet elämän 

täyteyden, josta puhuin teille aiemmin. 

28 Kuinka monet ihmiset luulevatkaan omaavansa henkistä suuruutta saavuttamansa tiedon vuoksi, ja 

silti he ovat minulle vain lapsia, jotka ovat pysähtyneet kehityspolullaan. Heidän on nimittäin muistettava, 

etteivät he voi saavuttaa henkistä nousua ainoastaan älyllisen kehityksen kautta, vaan sen on tapahduttava 

heidän koko olemuksensa kehityksen kautta, ja ihmisessä on monia kykyjä, joita on kehitettävä 

täydellisyyden saavuttamiseksi. 

29 Tästä syystä olen asettanut - yhtenä rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakeinani - sielun 

jälleensyntymisen, jotta sille voidaan antaa pidempi tie, joka tarjoaa sille kaikki tarvittavat mahdollisuudet 

saavuttaa täydellisyytensä. - Jokainen maallinen olemassaolo on lyhyt oppitunti, sillä muuten ihmisen 

mahdollisuudet toteuttaa koko lakini olisivat liian vähäiset. Mutta on väistämätöntä, että tunnistatte tämän 

elämän päämäärän, jotta voitte omaksua sen merkityksen ja saavuttaa sen harmonian, joka on ihmisen 

täydellisyyden perusta - jotta voitte edetä korkeammalle elämän tasolle, kunnes saavutatte hengellisen 

elämän, jossa minulla on teille niin monia oppitunteja, joita minun on vielä opetettava teille, ja niin monia 

paljastuksia, joita minun on vielä annettava. 

30 Kaikki ihmiset eivät ole koskaan eläneet täällä maan päällä samalla henkisellä tasolla. Korkea-

arvoisten ihmisten rinnalla asui myös muita, jotka olivat jälkeenjääneitä. Minun on huomautettava teille, 

että nykyinen aika ei myöskään ole ainoa aika, jolloin hyvin korkeassa hengessä olevat ihmiset voivat 

ilmestyä. 
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31 Kaikkina aikoina, jopa ihmiskunnan historian kaukaisina kausina, on ollut esimerkkejä 

korkeahenkisistä ihmisistä. Miten voisitte selittää, että jo varhaisimpina aikoina oli ihmisiä, joilla oli 

kehittynyt henki, jos he eivät olisi käyneet läpi peräkkäisiä jälleensyntymisiä, jotka auttoivat heitä 

kehittymään ylöspäin? 

32 Syynä tähän on se, että henki ei synny samaan aikaan kuin ruumiin kuori, eikä ihmissuvun alku 

osu yksiin hengen alun kanssa. Totisesti sanon teille, ei ole yhtään henkeä, joka olisi tullut maailmaan 

ilman, että hän olisi ollut aiemmin olemassa tuonpuoleisessa. Kuka teistä voi mitata tai tietää, kuinka 

kauan hän eli muissa maailmoissa ennen kuin hän tuli elämään tähän maailmaan? 

33 Muissa maailmoissa henget nauttivat niin ikään tahdonvapaudesta ja tekevät syntiä ja harhautuvat, 

tai he pysyvät hyvyydessä ja pääsevät tällä tavoin ylösnousemukseen, kuten te maan päällä. Mutta kun 

määrätty aika koittaa, ne, joiden on määrä elää tässä maailmassa, laskeutuvat sinne täyttääkseen jalon 

tehtävän, ja toiset täyttääkseen sovitusvelvollisuutensa. Mutta riippuen siitä, miten he haluavat nähdä 

tämän maan, se näyttäytyy joillekin paratiisina ja toisille helvetillisenä. Siksi, kun nämä ymmärtävät 

Isänsä armon, he näkevät vain ihanan elämän, joka on täynnä siunauksia ja elämän oppitunteja hengelle - 

polun, joka vie heidät lähemmäs luvattua maata. 

34 Jotkut lähtevät tästä maailmasta haluten palata, toiset taas peläten, että joutuvat palaamaan. Syynä 

tähän on se, että ihmisluontonne ei ole vielä kyennyt ymmärtämään sitä harmoniaa, jossa teidän on määrä 

elää Herran kanssa. 

35 Olen jo paljastanut teille, että kansani on hajallaan koko maan päällä, toisin sanoen, että 

hengellinen siemen on hajallaan koko maapallon ympärillä. 

36 Nykyään olette eri mieltä ja jopa epäkunnioitatte toisianne pikkuseikoista. Mutta kun 

materialistiset opetukset uhkaavat nujertaa teidät kaikki, silloin teistä kaikista, jotka ajattelette ja tunnette 

hengen mukaisesti, tulee lopulta yhtä. Kun se aika koittaa, annan teille merkin, jotta voitte tunnistaa 

toisenne - jotain, jonka voitte nähdä ja kuulla samalla tavalla. Kun sitten todistatte toisillenne, 

hämmästytte ja sanotte: "Herra on käynyt luonamme." 

37 Ymmärtäkää, että hengelliset veljenne ja sisarenne eivät asu ainoastaan tässä kansakunnassa, vaan 

että heitä on myös muissa kansoissa, alueilla ja kansakunnissa. Tietäkää, että teidän on valmistauduttava 

saavuttamaan suurin mahdollinen puhtaus elämässänne, jotta voitte antaa todellisen todistuksen kaikesta 

siitä, mitä olette kuulleet ja saaneet täällä. Kosketan kaikkia sieluja, jotta kun hetki koittaa, he voivat antaa 

teille todellisen ja täydellisen todistuksen kaikesta siitä, mitä he puolestaan ovat saaneet, ja jotta he ovat 

valmiita kuuntelemaan teitä rakkaudella. 

38 Ihmisvoimat eivät liikuta tätä maan päällä olevaa kansaa, kun se yhdistyy. Se tulee olemaan 

hengellisesti yksi etsimättä itselleen omaa kaupunkia, eikä sillä tule olemaan hengellistä hallitusta, joka 

hallitsisi maailmaa. 

39 Korkeampi valo ohjaa ja innoittaa sitä erilaisten ideologioiden, oppien, liikkeiden, uskontojen, 

uskontokuntien ja lahkojen keskellä, ja silloin ihmiskunta, joka on tähän asti elänyt uppoutuneena 

syvimpään materialismiin, hämmästyy nähdessään tämän oppineen kansan ilmestymisen. 

40 Kansani ei tehnyt menneinä aikoina tekoja, jotka olisivat tuoneet heidät lähemmäs täydellistä 

yhteyttä Luojaansa, vaan he pikemminkin sortuivat pyhäinhäväistykseen ja tottelemattomuuteen. En 

kuitenkaan tuhonnut heitä, sillä rakkauden vanhurskauteni halusi säilyttää heidät ja lisätä heitä maan 

päällä, jotta he puhdistaisivat itsensä menneistä rikkomuksistaan ja sitten suuremman valon vallitessa 

hengessä suorittaisivat tehtävän, joka heille oli uskottu jo ensimmäisinä aikoina. Se koostuu jumalallisen 

sanoman viemisestä heidän veljilleen ja sisarilleen, hengellisenä edelläkävijänä toimimisesta muille 

kansoille sekä teoillaan ja esimerkillään opettamisesta, miten Isän jumalallista lakia noudatetaan ja miten 

sitä on noudatettava. 

41 Ymmärtäkää, että lähetin teidät maailmaan siunaukseksi ihmiskunnalle. Rukoilkaa ja valvokaa, 

jotta voitte valmistautua siihen hetkeen, jolloin olette kaikki yhdistyneet hengessä, ajatuksissa ja teoissa, 

vaikka olisittekin fyysisesti kaukana toisistanne. Ainoastaan henkistymisen avulla voitte taistella ja voittaa 

materialismin lohikäärmeen, joka etenee askel askeleelta syömällä kansoja ja kylvämällä tuskaa ja 

kurjuutta. 
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42 Tänä aikana sanon teille: Siunattuja olette te, joiden kohtalona on ottaa minut vastaan tänä aikana 

ja kuulla Sanani. Olen varustanut teidät, ja valoni on tulvinut henkeenne. Tämän ansiosta teistä tulee 

vahvoja, ja vaikka teitä kohtaisivat suuret koettelemukset, ette anna lyödä itseänne. Kun olette 

hengellisessä kodissa, ymmärrätte, miten suuri etuoikeus teille myönnettiin, ja tunnette olonne 

onnelliseksi. 

43 Kun kuulitte ensimmäisen kerran sanani, tunsitte, että se olin minä, joka puhui teille; ja kun 

ajattelitte tekojanne, ajattelitte, että ette olleet puhtaita, että teidän pitäisi tehdä itsenne sen arvoisiksi, ja 

aloititte uuden elämän, joka oli päivä päivältä täydellisempi. Mutta kuinka vaikeaa sinun onkaan pysyä 

lujana tässä päätöslauselmassa. Uhraatte usein itsenne ilman, että Minä olen sitä teiltä pyytänyt, ja väsytte 

pian. Sanon teille, että minua miellyttää, jos kuljette polkua kärsivällisesti. Kuinka voitte täydellistää 

itsenne lyhyessä ajassa, kun työ, johon olette ryhtymässä, on niin suuri? 

44 Sinä rakastat minua, ja tämä on sinun perustasi. Näytät minulle uskosi, ja silloinkin kerrot minulle, 

kun sinua vaivaa: "Mestari, minua estetään aina täyttämästä lakejasi. Läheisteni epäusko tekee minut 

heikoksi, kiusaukset lähestyvät minua jatkuvasti saadakseen minut alas, ja olen itsekin rikkonut 

päätökseni!" Mutta sanon teille, että teidän on työskenneltävä tämän ristiriidan keskellä; ne esteet, joita 

kohtaatte, ovat uskonne koettelemuksia, ja niiden kautta sielu puhdistaa itseään yhä enemmän. Luottakaa 

itseenne, ymmärtäkää, että teissä on minun Henkeni ja että olette valmiita osallistumaan tähän suureen 

taisteluun. 

45 Olette vasta ottamassa ensiaskeleitanne, ja vaikka olen kutsunut joitakin kirkon johtajiksi ja toisia 

"äänenkantajiksi", teidän kaikkien on tehtävä työtä itsenne eteen, jotta tuntisitte tehtävänne ja pystyisitte 

toteuttamaan sen. Mutta en kiistä ansioitasi: Olette antaneet asialleni ykköspaikan sydämissänne, ja suurin 

toiveenne on seurata minua. Minä, teidän Isänne, olen opastanut teitä, johdattanut teitä ja avannut 

sydämeni, jotta voisitte siinä tuntea rakkauteni ja laupeuteni. 

46 Kärsivällisyydelläni ei ole rajoja. Olen suonut teille kolme aikakautta ja lukemattomia 

jälleensyntymisiä, jotta voitte saavuttaa henkisen kohoamisenne, ja jopa tänä aikana puhun teille 

välittämättä ihmisten epäuskosta ja materialismista. Olette henkisten ilmestysten kolmannella 

aikakaudella, ja jos osaatte käyttää henkisiä lahjoja, huomaatte henkenne voiman ja opitte, että olen aina 

halunnut tehdä teistä korkeampia olentoja, jotka kykenevät suuriin tekoihin. Olen antanut kaiken, jotta 

annatte rakkauden lakini hallita itseänne ja noudatatte sitä. Jokaisen "työntekijän" oikealla puolella on 

suojelusenkeli, ja kun nämä entiteetit kommunikoivat kanssanne, ne ovat paljastaneet teille nöyryytensä ja 

kuuliaisuutensa. He ovat kulkeneet kanssasi elämänpolullasi ja kärsineet kanssasi matkan vaikeuksista. 

Kuunnelkaa heitä, sillä heidän valoa täynnä olevista sanoistaan löydätte selityksen ilmestyksilleni. Vuoden 

1950 jälkeen muistatte näiden hyveellisten entiteettien esimerkin, jotka eivät ole kaukana teistä vaan 

jatkavat henkenne innoittamista ja ihmiskunnan suojelemista. 

47 Kouluttakaa itsenne niin, ettette luule sanaani epätäydelliseksi. Tunnista sen (hengellinen) sisältö. 

Jos äänenkantaja, jota käytän, ei ole valmis, jos hänen henkensä ei ota sanelujani vastaan tarkkaavaisesti, 

hänen huuliltaan tuleva sana ei heijasta täydellisyyttäni. Tutustukaa siis sen todelliseen merkitykseen, niin 

saatte tietää, mitä halusin ilmaista. Älkää luulkokaan Minua epätäydelliseksi; ymmärtäkää, että Minä olen 

teidän Jumalanne, että Minä olen täydellinen. 

48 Nouskaa innokkaasti ja puolustakaa asiaani. Korjatkaa rakkaudella ja oikeudenmukaisuudella 

kaikki se, mitä havaitsette "työntekijöiden" toimissa lain ulkopuolella. 

49 Otan vastaan kylvöistänne sen, mikä sisältää totuutta ja puhtautta, ja sen, mikä ei ole kypsynyt, 

jätän teidän käsiinne, jotta voitte jatkaa sen vaalimista ja korjaamista. 

50 Mutta tulkaa luokseni, lapseni, minä otan teidät vastaan. Olette kuin väsyneitä vaeltajia, jotka ovat 

kulkeneet eri polkuja, ja nyt, suurten koettelemusten ja pettymysten jälkeen, pyydätte siunaustani ja 

apuani. Siunasitte minua, kun tulitte ja kiititte minua, koska löysitte lepopaikan, ja Mestari sanoo teille: 

Täytän teidät armolla, ja tahtoni on, että saatte uutta voimaa, että saatte rohkeutta; sillä kuunneltuanne 

innokkaasti opetuksiani valmistaudutte kohtaamaan taistelun, joka on tulossa kaikkia ihmisiä ja erityisesti 

Israelin kansaa vastaan. Muistakaa, että olette osa sitä kansaa, jonka tehtävät ovat aina olleet hyvin suuria. 

Teidän joukossanne on profeettoja, minun sanani tulkitsijoita, viisaita miehiä. 
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51 Sinut on luotu täydelliseksi. Henkesi on valaistu, jotta voisit tunnistaa luomakuntani kirkkauden, 

jotta sen hengellistä olemusta tutkiessasi ymmärtäisit olevasi minun kaltaiseni, ja aineellisen luonteen 

tuntien voisit hyödyntää sitä, sillä minä loin sen nöyräksi palvelijaksi ihmiselle. Milloin olet valmis 

tunnistamaan ja hallitsemaan sen? Milloin olette niin arvokkaita, että voitte käskeä luonnonvoimaa 

asumaan tai muuttumaan lähimmäistenne hyväksi? On totta, että he noudattavat lakeja, jotka on säädetty 

oikeudenmukaisesti ja rakkaudella, mutta teillä on valtaa, ja olen sanonut teille, että jos henkistätte itsenne, 

voitte tehdä lopun sairauksista, sään armottomuudesta, onnettomuuksien ankaruudesta ja synnistä minun 

nimessäni. Kaiken tämän voit tehdä, jos sinulla on uskoa. Tulee aika, jolloin jokainen henki järkkyy ja 

jokainen mieli herää, ja kun se etsii lähdettä, josta valo ja täydellisyys tulevat, se löytää minut. 

52 Uudistumisen aikakausi lähestyy. Te, opetuslapseni, luotte perustan uuden maailman syntymiselle. 

Teidän on työskenneltävä niin kuin hyvän armeijat, enkelit, työskentelevät, jotka rakkaudesta teitä kohtaan 

kamppailevat ihmiskunnan henkisen ylösnousemuksen puolesta. 

53 Rakkaus on voimakkain voima, jonka avulla ihminen voi saavuttaa uudistumisensa. 

54 Toisella aikakaudella monet epäilivät minua; he eivät voineet uskoa, että nöyrä mies hädänalaisten, 

sairaiden ja syntisten joukossa oli Mestari, Isän Sana. Ja kun he näkivät rakkauden ja anteeksiantamukseni 

hyödyt ja teot, he sanoivat: "Onko hän taikuri vai profeetta?" He kysyivät: "Onko hän taikuri vai 

profeetta?" Kun tuo nainen, joka oli tehnyt aviorikoksen, tuli luokseni, he halusivat koetella minua ja 

sanoivat minulle: "Tuomitse tämä nainen, joka on tehnyt syntiä; hän on turmeltunut eikä ansaitse olla 

meidän keskuudessamme. Heitä hänet ulos, sillä hän ei ole arvollinen kuulemaan opetuksiasi eikä 

jakamaan leipääsi."" Sanoin heille: "Te tiedätte tämän naisen syyllisyyden; olette kaikki samaa mieltä 

siitä, että hän on syntinen. Mutta se, joka on puhdas ja vapaa kaikesta synnistä, heittäköön ensimmäisen 

kiven." Kosketin niitä, jotka syyttivät häntä, omantuntonsa kautta, ja pian he ymmärsivät, että heidän 

syyllisyytensä oli hyvin suuri, suurempi kuin tuon naisen. Häpeissään he vetäytyivät, ja se, jota tuo joukko 

oli syyttänyt ja tuominnut, pyysi Minulta anteeksi, koska hän tunnusti häpeänsä, ja hänen katumuksensa 

oli niin suuri, että hän tunsi itsensä puhdistuneeksi ja rakkaus syttyi hänen sydämessään. Sitten nostin 

hänet ylös ja sanoin hänelle: "Minä annan sinulle anteeksi, mene äläkä enää tee syntiä". 

55 Aina kun tunnette syyllisyyden taakan piinaavan teitä ja teette parannuksen, teidän tulisi puhdistaa 

itsenne rukouksen ja hyvien tekojen avulla. Tule luokseni, hanki rauha takaisin äläkä tee enää syntiä. 

Mutta kerron teille myös tämän: Miksi tuomitsette toisten rikkomukset ilman myötätuntoa ettekä katso 

itseänne? Annan teille anteeksi jo ennen kuin teette rikkomuksen, mutta kuinka harvoja katuvia naisia 

olenkaan löytänyt tieltäni. Mutta ilmoitan teille vielä kerran, että synti katoaa. 

56 Maa tulee olemaan puhdas. Ihminen kuuntelee jälleen omantuntonsa ääntä. Kutsun teidät asumaan 

kanssani, ja tämä on ainoa tapa tavoittaa minut. 

57 Aina kun katsot ja rukoilet, olet vapaa kärsimyksestä ja kiusauksesta. Käyttäkää aikaa, jonka annan 

teille, tehdäksenne tekoja, jotka todistavat uskonne opetuslapsina. Maailma lähestyy teitä ja hämmästyy 

nähdessään rauhanne ja sanoo: "Miten on mahdollista, että tämä kansa nauttii sisäisestä rauhasta, kun taas 

kansakunnat ovat tulleet vihan liekkeihin?"." Mestari vastaa heille: "Löydän tämän kansan puhdistettuna ja 

arvokkaana, mutta olen silti tullut alas kaikkien luo. Jokainen, joka etsii minua, löytää minut, ja olen niin 

lähellä häntä, että hän tuntee minut omassa sydämessään." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 157 
1 Israelin kansa, te paljastatte minulle sydämenne. Haluan, että rakastat minua kuin Isääsi. Henkeni 

kaipaa rakkauttasi. Maailma on unohtanut minut, ja kun se etsii minua, se tekee sen epätäydellisten 

kulttien avulla, ja kun se ei saa todisteita läsnäolostani, se menettää uskonsa ja tulee uskottomaksi. Jos 

kertoisit jollekin, että puhun tällä hetkellä Israelin kansalle, hän ei uskoisi sitä, vaatisi minulta todisteita ja 

olisi kuin Tuomas. Mutta minä olen sanonut teille: "Autuas on se, joka uskoo näkemättä." 

2 Temppeli, jonka olen valmistanut itselleni, on itse ihmisen hengessä, kuten olen aina opettanut 

teille. 

3 Tutkikaa julistuksiani ja muistakaa, että olen tullut luoksenne jälleen kerran, koska te ette tienneet, 

miten tulla luokseni. Vaikka teillä oli laki, sanani ja profetiat, ette ymmärtäneet kohtaloanne ettekä 

täyttäneet tehtäväänne. Jos olisitte ymmärtäneet sen oikein, odottaisitte tapahtumia, jotka osoittavat tämän 

uuden aikakauden. 

4 Olen tullut antamaan teille opetukseni kuten toisella aikakaudella. Monet eivät tunnista minua, 

vain ne, jotka henkistävät itsensä, näkevät tämän ilmentymän selvästi. Te, jotka kuulette minua, osoittakaa 

myötätuntoa ihmiskuntaa kohtaan, joka ei ole löytänyt jälkiäni, ja valmistautukaa opettamaan ja tulemaan 

mestareiksi. Millä ilolla te tulette näkemään opetuslastenne kasvavan uskossaan ja oppini tuntemuksessa. 

5 Monet sydämet tulevat luokseni. Ylpeyden täyttämät tulevat nöyrästi. Toiset saapuvat 

omantuntonsa ohjaamina, tekojaan mittaamalla ja suurella katumuksella. Odotan heitä valmistellakseni 

heitä, jotta heidän henkensä olisi kuin puhdas lähde ja sanani kuin kristallinkirkas vesi, joka sammuttaa 

heidän janonsa. 

6 Elia lähetettiin valmistamaan niitä, joiden oli määrä vastaanottaa tämä valo. Hän yllätti 

ihmiskunnan, joka oli syvään uneen vaipunut ja kuuro kaikelle hengelliselle. Vain harvat olivat valmiita 

vastaanottamaan viestin. Mikä autuus olikaan noissa lapsissa, kun he näkivät lupaukseni täyttyvän! Ja 

mikä rakkaus oli hengessäni kaikkia ihmisiä kohtaan! Vuodet ovat kuluneet, ja elinvoimaa täynnä oleva 

sanani on virrannut alas ravitsemaan sydämiä. Toiset heräävät myöhemmin, kun tämä ilmentymä on ohi. 

Mutta he eivät saa valittaa, sillä kaikille on tulossa suurimman armon aika, jolloin te pyritte olemaan 

yhteydessä minuun ilman ruumiillisia välikäsiä. 

7 Minä ahdistelen tiedemiehiä. Monia outoja sairauksia tulee esiin, eivätkä he tiedä, miten niitä 

parannetaan; he eivät kykene lievittämään kipua. Vain niillä, jotka nousevat hengellisesti, on kyky 

parantaa. Tulee olemaan pappeja, jotka täynnä halua hengellistää itsensä, liittyvät "Israelin kansaan". 

Monet, jotka ovat olleet "ensimmäisiä", tulevat olemaan "viimeisiä". Monista laitoksista ja kirkoista, joita 

ei ole perustettu rakkauden perustalle, ei jää kiveäkään toisen päälle. Olen parhaillaan raivaamassa peltoja, 

enkä halua, että rikkaruohot kasvavat vehnän vieressä. 

8 Käykää kodeissa, kääntykää sairaiden puoleen, auttakaa niitä, jotka kärsivät vankiloissa ja 

sovituspaikoissa, lohduttakaa kaikkia, kulkekaa minun nimessäni ja käyttäkää hengellisiä lahjoja. 

9 Ottakaa mallia henkisestä maailmasta, ottakaa mallia siitä kärsivällisyydessään ja rakkaudessaan 

ihmiskuntaa kohtaan, sen kamppailussa teidän kaikkien hyvinvoinnin puolesta. 

10 Monet, jotka rakastivat maailmaa hyvin paljon, mutta kuuntelivat minua myöhemmin, tunnistivat 

virheensä ja tunsivat, että heidän sisällään kasvoi halu puhdistautua. He käyvät läpi sisäisen kamppailun, 

ja sen jälkeen he kysyvät minulta: "Herra, onko välttämätöntä kieltää "liha" ja maailma, jotta henkemme 

vapautuisi?"." Vastaan heille: "Ansio ei ole 'lihan' kieltämisessä, vaan hengen ja sen suojana toimivan 

ruumiin välisen sopusoinnun saavuttamisessa." Mutta miten tämä sopusointu voidaan saavuttaa, jos henki 

ei ensin saa ohjausta omastatunnoltaan? 

11 Luuletko, että olen käyttänyt ruumistasi henkesi vihollisena? "Ei, sinä vastaat minulle. Mutta niin 

he ovat aina käyttäytyneet - kuin viholliset. Toinen on aina ollut jatkuvassa sodassa toista vastaan - "liha", 

koska se pitää maailmasta ja sen valheellisista juhlavaatteista, ja henki, koska se tuntee halua vapautua ja 

saavuttaa korkeamman täydellisyyden asteen. 

12 Ainoastaan minun opetukseni, jotka ovat lain selitys, pystyvät tuomaan teidät harmoniaan, 

olemuksenne sisäiseen sovintoon. Uskokaa minua: kun olette voittaneet tämän taistelun, koko polku tulee 

teille helpoksi. 
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13 Teidän pitäisi ymmärtää tämä näin: "Liha" on laiva, henki on ruorimies. Miten voisi olla oikein, 

että laiva ohjaa ruorimiestä mielensä mukaan? 

14 Juuri tästä ihmisen harmonian puutteesta ovat syntyneet suuret myrskyt, joista suurimmassa osassa 

henki on ollut voittaja. Mutta kun "lihasta" on lopulta tullut tottelevainen sen suostuttelun ja luottamuksen 

ansiosta, jolla henki kulkee kohti suurta päämääräänsä, ja kun se hyväksyy kapinoimatta sen tehtävän, joka 

sille kuuluu, eikä enää riistä sielultaan sitä, mikä sille kuuluu, silloin on saavutettu sopusointu niiden 

kahden luonteen välillä, jotka muodostavat ihmisolennon. Saavutatte tämän kohotuksen, kun ruumis ja 

sielu kulkevat yhdessä henkisen kehityksen polkua, jonka Luojan rakkaus ja viisaus osoittaa heille 

omantunnon avulla. Silloin "liha" ristiinnaulitsee itsensä uhrin ja luopumisen ristillä, koska se on 

kuuliainen, kuuliainen ja nöyrä Hengen käskyjä kohtaan, antaakseen hengelleen kohotuksen ja ilon siitä, 

että se on saavuttanut paikkansa iankaikkisessa elämässä. 

15 Tahdonvapaus on korkein ilmaus, on täydellisin vapauden lahja, joka ihmiselle on annettu elämän 

tiellä, jotta hänen omantunnon neuvon ja kamppailussa läpikäytyjen koettelemusten kautta hankkimansa 

sinnikkyys hyvässä saisi hänet pääsemään Isän syliin. Mutta tahdonvapaus on korvattu siveettömyydellä, 

omatunto on kuunneltu, kuunnellaan vain maailman vaatimuksia, ja henkistyminen on korvattu 

materialismilla. 

16 Näin suuren sekaannuksen ja eksytyksen keskellä opetukseni vaikuttaa tämän ajan ihmisistä 

järjettömältä. Mutta minä sanon teille, että se on oikea opetus, jotta ihmiset voisivat vapautua siitä 

uneliaisuudesta, johon he ovat vajonneet. 

17 Maan pyhiinvaeltajat, laskekaa maahan kävelykeppinne ja matkakassanne ja levätkää pitkästä 

vaelluksestanne. Istu tänne kanssani, syö leipääni ja keskustele Mestarisi kanssa. Anna henkesi tulla 

luokseni täydellisessä yhteydessä. 

18 Olette samoja ihmisiä, jotka muina aikoina seurasivat minua sielunsa täydellisyyden tavoittelussa, 

mutta nyt kysytte minulta yllättyneinä: "Miksi olet palannut luoksemme?". Vastaan teille: "On kirjoitettu, 

että lasteni henki elää Herransa oikealla puolella iankaikkisesti. Mutta jotta voitte tulla luokseni, on 

välttämätöntä, että opitte ja hankitte ansioita Mestarinne seuraamisessa. 

19 Minä olen kylvänyt siemeneni teihin kaikkina aikoina, mutta kuinka vähän onkaan niitä, jotka ovat 

minua rakastaneet. Olen paljastanut voimani lähettiläiden kautta, valittujen kautta, jotka ovat peräisin 

suuresta määrästä henkisiä olentoja - vanhurskaasta Aabelista lähtien, joka oli nöyryyden malliesimerkki; 

Joosefista, Jaakobin pojasta, joka oli voideltu viisaudella ja pyhyydellä; Johannes Kastajasta lähtien, joka 

eli vain todistaakseen minusta käyttämättä mitään sellaista, mikä olisi vahingoittanut hänen ruumistaan tai 

sieluaan. Ja kuten nämä hengeltään puhtaat ihmiset, on niin monia muita, jotka tunnette ja joiden työ 

kasvaa ja saa valtavat mittasuhteet vuosien mittaan. Mutta niin monet todisteet ja niin monet huudot, 

joiden olette antaneet kuolla äärettömyyteen, eivät ole riittäneet teille, koska ette halunneet tunnistaa 

lähettiläissäni Jumaluuteni heijastusta. 

20 Olette pyytäneet Herranne läsnäoloa ollaksenne hyvin lähellä Häntä ja kuullaksenne Hänen 

äänensä puhuvan omalla kielellänne, ja se on myönnetty teille, jotta voitte saavuttaa pelastuksenne. Vaikka 

olin niin lähellä teitä ja puhuin kansalleni, te ette seuranneet minua ja pakotitte minut palaamaan 

luoksenne. 

21 Opetukseni toisesta aikakaudesta on kirjoitettu omantuntonne kirjaan. Opetin sinua rakastamaan ja 

vastaanottamaan Marian hellyyttä ja hellyyttä. Olin onnellinen voidessani tuntea äidin kohdun lämmön ja 

nauttia myös ravinnosta, jota hänen rintansa tarjosi minulle. Voin olla hänen kanssaan iloinen ja jakaa 

hänen kanssaan myös päivän vaivannäön ja kovan työn. Otin vastaan Kuninkaantähden säteiden hyväilyn 

ja nautin vuorten, peltojen ja meren näkemisestä, ja annoin siunaukseni kaikelle. Siunasin viljapellot, 

vedet ja kaiken, mikä antaa ihmiselle ravintoa. 

22 Ojensin ystävyyden kättä, iloitsin pienten lasten viattomuudesta, nuorten miesten armosta ja jalosta 

luonteesta ja neitsyiden sydämen puhtaudesta. Minua täytti tyydytyksellä havaita äitien epäitsekkyys ja 

uhrautuvaisuus sekä miesten tarmokkuus. Kolmekymmentäkolme vuotta olen elänyt maailmassa, jotta 

ihminen voisi kokea suoraan Herransa täydellisyyden ja esimerkin, jota hän voisi tarkastella 

lähietäisyydeltä oppiakseen ottamaan Minut jatkuvaksi esikuvakseen. Opetin teitä rakastamaan Jumalaa ja 

noudattamaan hänen lakejaan. Kerroin teille, miten rakastatte vanhempianne, veljiänne ja sisarianne sekä 
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lapsianne, puhuin teille puolisoiden välisestä rakkaudesta, näytin teille kunnollisen työskentelytavan, 

keskinäisen kunnioituksen ja avuliaisuuden, kehotin teitä elämään täydellisessä yhteydessä Isän kanssa ja 

myös sopusoinnussa luonnon kanssa. 

23 Siitä huolimatta monia kutsuttiin ja vain muutama valittiin. Kaksitoista oli niitä, joille annoin 

viisauteni täyteyden. Tein heidät vastuullisiksi toisesta testamentista, opetuksista, jotka lähes kaikki 

annettiin vertauskuvallisessa merkityksessä, lukemattomista vertauksistani; ja kaikki tämä painettiin 

ikuisiksi ajoiksi ihmisten henkeen, niin ettei aika eikä muuttuva onni pystyisi pyyhkimään sitä pois. 

24 Annoin rohkeutta noille olennoille, jotta mikään ei pelottaisi niitä niitä odottavassa taistelussa, 

jotta ne pystyisivät uhmaamaan kirjanoppineita ja nousemaan ihmistieteiden yläpuolelle. Sanoin 

opetuslapsilleni: "Jätän teidät ihmisten paimeniksi, sen lauman paimeniksi, joka on tänä päivänä hajallaan 

ja joka on yhdistettävä yhdeksi esteeksi." Sanoin heille myös: "Rakentakaa temppeli"; mutta kun sanoin 

tämän heille, en tarkoittanut kivistä rakennettuja temppeleitä, vaan puhuin heille Hengestä, joka on sopiva 

"paikka" rakentaa asunto Herralle. Ihminen ei voi edes kuvitella temppeliäni, sillä sen muodostaa 

maailmankaikkeus kaikkine luotuineen, ja sen sisällä on todellinen alttari, uhri ja valo. 

25 Opetuslapseni sydän oli valmis, astia oli puhdas sisältä ja ulkoa ja täynnä hyvyyttä, uskoa ja 

toivoa. Niinpä he lähtivät viemään ilosanomaa ihmiskunnalle. Kun he puhuivat lähdöni jälkeen 

tovereilleen, he sanoivat heille: "Te kaikki voitte ottaa Herran vastaan; hänen sanassaan on Mestarin veri 

ja ruumis." 

26 Näin he puhuivat, ja minä opastin heitä askel askeleelta. He osasivat opettaa ja vahvistaa kaikki 

sanansa teoilla. Missä tahansa he olivatkin, he olivat temppelissä - olivatpa he sitten erämaassa, 

kotimaassa tai eri maissa, joihin heidän jalkansa astui. Heidän suunsa oli kuin kristallinkirkkaan ja 

virkistävän veden lähde, joka puhdisti kansat. 

27 Jeesuksen tavoin he eivät kantaneet kruunua, valtikkaa tai purppurapukua; he olivat nöyriä. Sanoin 

heille: "Olkaa nöyriä, olkaa "viimeisiä" missä tahansa menettekin. Antakaa lähimmäisillenne kaikki, mitä 

olette minulta saaneet, älkää salatko mitään ja huolehtikaa siitä, että siemeneni lisääntyy ja saavuttaa 

kaikki sydämet." 

28 Opetuslapseni kunnioittivat aina ihmiselämää, eivätkä he koskaan uskaltaneet ottaa minun 

paikkaani tuomarina. He tiesivät jättää asian, olipa se sitten oikeudenmukainen tai epäoikeudenmukainen, 

Minun huolekseni, sillä vain Minä voin ratkaista sen asianmukaisesti. He eivät kyselleet ihmisiltä, miksi 

he tekivät syntiä, ja kaikkia kohtaan he osoittivat myötätuntoa ja armoa. 

29 Nyt kolmannella aikakaudella, kun kansani lähestyy ilmentymäni loppua, valmistelen uusia 

opetuslapsia. Kaikki on tapahtunut tahtoni mukaan. Rakennan parhaillaan tuhoutumatonta temppeliä 

lasteni hengessä. 

30 Älkää esittäkää minulle enää yhtään symbolia älkääkä enää edustako minua fyysisessä muodossa. 

Kuuntelen ja seuraan vain inspiraatiotani. Tämä riittää henkistymisenne saavuttamiseen. 

31 Tällä kertaa olette kuulleet ääneni samalla tavalla kuin sain teidät kuulemaan sen ensimmäisellä 

kerralla, kun sain ihmisten hengen vapisemaan. 

32 Nyt en enää anna teille opetustani Jeesuksen, ruumiillistuneen Sanani, kautta. Olen puhunut teille 

ihmisolentojen kautta, sillä nyt olette kehittyneempiä ja voitte ymmärtää minua ja välittää sanani. 

33 Tämän ilmentymän loppu on jo lähellä, ja sen jälkeen se jatkuu jälleen korkeammassa muodossa, 

kun alkaa vuoropuhelu hengeltä hengelle Luojanne kanssa, jota kanssani asuvat korkeammat henkiolennot 

käyttävät. 

34 Älkää pelätkö lähtöni päivää, sillä en ole koskaan kaukana teistä. Ylösnousemukseni jälkeen 

toisella aikakaudella näytin itseni opetuslapsilleni, jotka olivat rajoitettuja Jeesuksen muodossa, antaakseni 

heille lohtua. Tänään et tiedä, kuinka monta päivää et tunne Minua, mutta niiden lopussa näet Minut 

jälleen ja tunnet, että inspiroin sinua ja että uudet sanat virtaavat mieleesi. Pyydän teitä vain yhdistymään, 

yhdeksi "ruumiiksi" ja yhdeksi tahdoksi, jotta tällä tavoin olisitte arvokkaita saavuttamaan päämäärän. 

Kaksitoista valitun kansan heimoa on läsnä tänä päivänä (jäähyväispäivänä), ja kaksitoista apostolia on 

myös teidän mukananne, jotta saisitte rohkaisua heidän esimerkistään. Sillä heidän laillaan jätän teidät 

kuin lampaat nälkäisten susien keskelle. Mutta minä olen kanssanne vainoamisessanne, vankilassa ja joka 

hetki, kun tarvitsette minua. 
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35 Minä suojelen siementäni. 

36 Teidän on vielä ponnisteltava paljon, jotta kun näen rakkauden, puhtauden ja yksinkertaisuuden 

vallitsevan kansani keskuudessa, voin jättää teidät ihmiskunnan mestareiksi. Jos he pyytävät sinulta 

opetusta, anna se heille; jos he vaikenevat sinusta, vaikene nöyrästi. Kylväkää aina niin kuin olen 

opettanut teille. 

37 Rakastakaa lähimmäisiänne, jotta voitte luoda perustan rauhalle ja harmonialle heidän välilleen. 

38 Ihmiset, milloin te tulette kantamaan hedelmää? Paljon aikaa on kulunut siitä, kun opetin teitä, eikä 

apostoleja, joita kansa niin kovasti tarvitsee hengelliseen heräämiseen, ole vieläkään noussut. 

39 Teillä on vain vähän aikaa kuunnella minua, ja on välttämätöntä, että opitte läksyni, jotta teidän 

olisi helpompi todistaa niistä. 

40 Muistakaa: Kun sanani teille on lakannut, riippuu esimerkistänne ja teoistanne, heräävätkö monet 

niistä sydämistä, joilla ei ollut tarpeeksi onnea kuulla minua tässä ilmentymässä, uskoon ja kääntyvät 

tekojeni puoleen. 

41 Annan teille esimerkkinä näistä sanoista Saulin, myöhemmin Paavaliksi kutsutun Saulin, 

kääntymyksen, kun hän omistautui täydellisesti ruumiinsa ja henkensä Herransa palvelemiseen. 

42 Paavali ei ollut yksi kahdestatoista apostolista, hän ei syönyt pöydässäni eikä seurannut minua 

tiellä kuullakseen opetuksiani. Pikemminkin hän ei uskonut minuun eikä katsonut ystävällisin silmin niitä, 

jotka seurasivat minua. Hänen sydämessään oli ajatus tuhota siemen, jonka olin antanut opetuslapsilleni ja 

joka oli juuri alkanut levitä. Mutta Paavali ei tiennyt, että hän oli yksi Minun. Hän tiesi, että Messiaan oli 

tultava, ja hän uskoi siihen. Mutta hän ei voinut kuvitella, että nöyrä Jeesus olisi luvattu Vapahtaja. Hänen 

sydämensä oli täynnä maailman ylpeyttä, ja siksi hän ei ollut tuntenut Herransa läsnäoloa. 

43 Saul oli noussut Vapahtajaansa vastaan. Hän vainosi opetuslapsiani sekä ihmisiä, jotka kääntyivät 

heidän puoleensa kuullakseen sanomani näiden apostolien huulilta. Ja niinpä yllätin hänet, kun hän oli 

aikeissa vainota Minua. Kosketin häntä hänen sydämensä herkimmässä kohdassa, ja hän tunnisti minut 

heti, koska hänen henkensä odotti minua. Siksi hän kuuli ääneni. 

44 Minun tahtoni oli, että tämä laajalti tunnettu mies kääntyisi tällä tavoin, jotta maailma voisi 

todistaa kaikissa hänen teoissaan niitä yllättäviä tekoja, joiden pitäisi toimia kannustimena uskolle ja 

ymmärrykselle. 

45 Miksi käydä yksityiskohtaisesti läpi tämän miehen elämää, joka siitä lähtien omisti elämänsä 

lähimmäisenrakkaudelle Mestarinsa rakkauden ja hänen jumalallisten opetustensa innoittamana? 

46 Paavali oli yksi suurimmista Sanani apostoleista, hänen todistuksensa oli aina rakkauden, 

vilpittömyyden, totuudenmukaisuuden ja valon läpäisemä. Hänen entinen materialisminsa muuttui hyvin 

korkeaksi hengellisyydeksi, hänen kovuutensa muuttui äärettömäksi lempeydeksi, ja näin apostolieni 

vainoajasta tuli sanani innokkain kylväjä, väsymätön kiertävä saarnaaja, joka vei Herransa jumalallisen 

sanoman, jolle hän eli ja jolle hän omisti elämänsä, eri kansoille, maakunnille ja kylille. 

47 Rakkaat ihmiset, tässä teillä on kaunis esimerkki kääntymyksestä ja todiste siitä, että vaikka 

ihmiset eivät ole vielä kuulleet minua, heistä voi tulla minun suuria apostoleitani. 

48 Tänään sanon teille: Missä minun kansani on? Missä ovat ne, jotka ovat viisaita koettelemuksissa, 

rohkeita taisteluissa ja lujia taisteluissa? Ne ovat hajallaan eri puolilla maailmaa. Mutta minä annan heidän 

lähteä liikkeelle äänelläni ja yhdistän heidät hengellisesti, jotta he voivat kulkea kaikkien kansojen edellä. 

Mutta kerron teille, että tänään sen muodostavat kaikkien rotujen miehet, jotka ymmärtävät sen liiton 

luonteen, jota odotan kaikilta ihmisiltä. 

49 Tämä kansa on urhea ja hurja, mutta sillä ei saa olla veljesmurha-aseita eikä sotavaunuja, eikä se 

saa laulaa hävityslauluja. Sen lippu on rauha, sen miekka totuus ja sen kilpi rakkaus. 

50 Kukaan ei pysty löytämään, missä tämä ihminen on: se on kaikkialla. Sen viholliset yrittävät 

tuhota sen, mutta he eivät pysty siihen, sillä missään he eivät löydä sitä maanpäällisesti yhtenäisenä, koska 

sen yhtenäisyys, järjestys ja harmonia ovat hengellisiä. 

51 Kun Mooses aikoinaan vapautti heidät, johdatti heidät kuivia ja yksinäisiä polkuja pitkin ja pani 

heidät marssimaan heitä ympäröivien vihamielisten joukkojen keskellä, kunnes hän oli tuonut heidät 

Luvattujen maiden porteille, tänään Elia, joka on näkymätön, mutta kuitenkin tuntuva ja läsnä, kutsuu 
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ihmiset taisteluun ja näyttää heille valon täyttämät polut, jotka vievät heidät lujalla ja varmalla askeleella 

sen kodin kynnyksille, jonka pidän valmiina henkeänne varten. 

52 Henkinen laki, joka toimii sen oppaana ja johtajana, on sama, jonka minä leimasin kiveen ja joka 

paljastettiin teille Siinain vuorella. Hengellinen leipä, joka ylläpitää sitä, on sama, joka sisältyy Sanaan, 

joka on annettu sinulle Jeesuksen kautta. Valo, joka antaa sille toivoa ja rohkeutta, jotta se ei enää koskaan 

eksyisi totuuden tieltä, on inspiraatio, joka laskeutuu äärettömyydestä tällä hetkellä paljastaakseen 

ihmishengelle kaiken sen, mikä oli sille tuntematonta. 

53 Jokainen, joka osoittaa edistymistä niissä kyvyissä, jotka olen hänelle antanut, samoin kuin 

hengellisissä lahjoissa, joka on myös väsymätön totuuden etsijä tai joka rakastaa henkistämistä - totisesti 

sanon teille, hänestä tulee yksi tämän kansan sotilaista ja hän kuulee Herransa kutsun, kun Hän kutsuu 

häntä taisteluun, samoin kun Hän kutsuu häntä rauhaan. 

54 Näyttääkö tämä kuva sinusta vain kauniilta unelta? 

55 Kun Mooses puhui Israelille Egyptissä ja ilmoitti heille luvattuun maahan tulevista siunauksista, 

kansa epäili, koska he olivat tottuneet olemaan kahlittuina orjuuden ikeeseen ja orjuuden kärsimyksiin, 

joten heistä tuntui mahdottomalta, että heille voisi olla tarjolla vapauden ja hyvinvoinnin maa. Siitä 

huolimatta tuo kansa lähti liikkeelle ja tuli yhä lähemmäs ja lähemmäs sitä maata, joka aluksi näytti heistä 

vain kauniilta unelta, kunnes he lopulta saavuttivat sinnikkyytensä ja uskollisuutensa hedelmän. 

56 Älkää kuvitelko minua kruunun ja valtikan kanssa, vaan nähkää minut pikemminkin nöyränä ja 

yksinkertaisena. 

57 Haluan, että imette sisäänne Sanani ytimen, joka on ravintoa jokaiselle sielulle. Siitä löydät elämän 

leivän, hengellisen ilon viinin, todellisen rakkauden hedelmän. 

58 On välttämätöntä, että kun ruokailette kanssani tässä rakkauden ja henkistymisen pöydässä, opitte 

puhumaan kanssani ja kuulemaan minua. Sillä tämä ilmentymä, jossa nyt olette läsnä, on vain 

väliaikainen, ja on tärkeää, että opitte keskustelemaan kanssani henkisesti, jotta kun ette enää kuule 

ääntäni tässä muodossa, ette tunne oloanne hylätyksi, yksinäiseksi tai orvoksi. 

59 Virkistäytykää tänä aikana, kun teillä on minun julistukseni. Mutta älkää koskaan sysätkö pois 

tietoisuudestanne sitä päivää, joka on määrätty minun tahtoni mukaan, jolloin saatte sanani viimeisen 

kerran. 

60 Kerron teille tämän: Koska niille, jotka ovat tottuneet liikaa julistukseeni, päivä, jolloin he eivät 

enää voi kuulla minua, on "kuolema", he altistuvat silloin kiusaukselle saada julistus laittomin keinoin, 

joka täyttää jonkin verran heidän sydämensä tyhjyyttä. Mutta minun valoni ei tule olemaan siellä. 

61 Teidän on jo ymmärrettävä, että jos tällä julistuksella ei olisi kiinteää loppua, ette koskaan pystyisi 

ottamaan askelta eteenpäin, sillä teillä ei olisi kiinnostusta tutkia Sanaani eikä ponnistella hengellisen 

vuoropuhelun eteen. Miksi tekisitte niin, kun voisitte kuulla tämän Sanan päivästä toiseen ja saada tämän 

lohdutuksen joka kerta, kun pyydätte sitä? Mutta kun opetus on saatu päätökseen ja viesti välitetty, kaikki 

on toisin. Jos siis haluatte tuntea olevanne lähellä minua, teidän on pohdittava kaikkea sitä, mitä muistinne 

on säilyttänyt, ja jos haluatte tuntea olevanne vahvoja, teidän on omistauduttava todelliselle hengelliselle 

velvollisuuksien täyttämiselle, jossa teistä tulee rauhan, valon, parantavan balsamin ja rakastavan 

toiminnan kylväjiä. 

62 Teidän vuoksenne se aika, jona kuulette minut ihmisen älyllisen elimen kautta, on vain lyhyt, sillä 

olette niin lapsellisia ja hauraita, että alatte tottua läsnäolooni tässä muodossa jo lyhyen ajan kuluttua siitä, 

kun olette kuullut minut. Ette enää tunne sitä tunnetta, joka valtasi teidät ensimmäisinä päivinä, ja yhä 

harvemmin koette sitä iloa, sitä autuutta, kun kuuntelette minua - onnellisuuden tunnetta, joka jopa vei 

teiltä unen monina öinä ajatuksesta, että kuulisitte minut, ja siitä, että toivoitte päivää ja hetkeä, jolloin 

kuulisitte taas tuon äänen, joka tuntui toisinaan mahdottomalta teistä. 

63 "Onko se todella totta", olette kysyneet itseltänne sydämessänne, "että voin kuulla Herrani äänen"? 

Olenko kelvollinen todistamaan Luojani ilmestymistä tämän ihmeellisen sanan kautta? Oi Mestari, kuinka 

suuren ilon oletkaan antanut hengellemme, kun olet saanut meidät kuulemaan Isällisen äänesi, Sanasi 

Mestarina, Jumalallisen Sanasi!" Et kyllästynyt kuulemaan minua etkä jättänyt väliin yhtäkään sanaa ja 

tottelit kaikkia ohjeitani. Mutta aika kului, ja teille tuli tavaksi kuunnella minua, ja koska ette enää 

pyrkineet syventymään, aloitte väsyä sanaani, jonka koitte yksitoikkoiseksi - "aina sama, aina sama" - 
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tajuamatta, että te ette enää tulleet valmistautuneina, kuten ensimmäisinä päivinä, jolloin lähestyitte minua 

hartaasti ja täynnä kunnioitusta, ihmettelyä, uskoa, rakkautta ja nöyryyttä. 

64 Voin kertoa teille, että ei ole ollut yhtään sydäntä, jolle sanani ja ilmestykseni eivät olisi tulleet 

tavallisiksi sen jälkeen, kun he ovat kuulleet Minua jonkin aikaa, minkä vuoksi kerron teille jälleen kerran, 

että inhimillisen kypsymättömyytenne ja heikkoutenne vuoksi ette pysty pysymään hengellisyydessä 

pitkään, ja on parempi, että rajoitan ilmestymiseni aikaa teidän vuoksenne. Sillä jos en tekisi niin, te kaikki 

ette lopulta tuntisi minkäänlaista kunnioitusta sitä armoa kohtaan, jonka Mestarinne on nyt myöntänyt 

teille toisen aikakauden lupauksen täyttyessä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 158 
1 Henkeni jumalallinen valo olkoon keskuudessanne. 

2 Tervetuloa, rakkaat opetuslapset, te, jotka ryntäätte kuin kuuliaiset lampaat hyvän paimenen 

kutsuun. Jos joku uskaltautuu ulos piiristä oltuaan jo esteessä, jätän loput hyvässä turvassa etsimään 

eksynyttä. Sillä minun tahtoni ei ole, että (edes) yksi minun lampaistani eksyisi. 

3 Valvon kaikkien puolesta, annan rauhan sydämeenne ja valon mieleenne, jotta voitte seurata hyvää 

tietä. Mutta jos kerran jätätte sen ja unohdatte Hänet, joka antoi kaiken pelastaakseen teidät ja jonka 

kanssa elitte ja jonka lämmössä löysitte lohtua, sanon teille totisesti, että auttava rakkauteni seuraa teitä 

kaikkialla ja ääneni kutsuu teitä lakkaamatta omantuntonne kautta. Ette voi eksyä. Olen tehnyt teille 

selväksi lain, jota teidän on noudatettava. Ette voi pettää itseänne, koska teillä on omatunto, joka arvioi 

jokaisen tekonne oikein, joka kertoo teille, mikä on sallittua ja mikä ei. Tiedä, että jos et kuuntele sen 

neuvoja, tekosi syyttävät sinua. Sanon teille vielä kerran: tuntekaa itsenne, jotta voitte tuntea 

lähimmäisenne. 

4 Valmistautukaa, jotta olisitte vahvoja, sillä uudet apostolini eivät ole heikkoja, eivätkä he romahda 

matkalla muutaman askeleen jälkeen. Heillä on oltava riittävästi voimaa todistaa, että he voivat herättää 

luottamusta ihmisissä ja johtaa heitä esimerkillään, sanallaan ja ajattelutavallaan. 

5 Teillä kaikilla on kykyjä olla tulevaisuudessa sydämien ja sielujen todellisia oppaita, ja jopa 

ruumiittomat olennot, jotka elävät sielun häiriintyneessä tilassa, pystytte vapauttamaan heidät 

pimeydestään johtamalla heidät valoon. 

6 Tämä tehtävä on vaikea, mutta teen sen teille ymmärrettäväksi jokaisen äänenkantajan kautta. 

7 Jos joku eksyy polulta, koska ei ymmärrä työtäni, kutsun hänet uudelleen, jotta hän tajuaisi, että se, 

joka on tehnyt liiton Jumalan kanssa, ei saa ottaa askelia taaksepäin kehityspolullaan. Puhun hengellenne, 

jonka osalta kaikki oli pimeyden peitossa ennen kuin se tunnisti minut. Mutta koska Isä teki itsensä 

tunnetuksi tiellään, hän vakuuttui Jumalallisen Hengen huolenpidosta ja rakkaudesta, joka rajoitti itsensä 

kolmeen ajanjaksoon, kolmeen eri mutta täydelliseen ilmestysvaiheeseen, tehdäkseen itsensä 

ymmärrettäväksi ihmisen hengelle. 

8 Jotkut haluavat etsiä totuutta muilla tavoin. Heille sanon: Jos teillä on hyvä syy etsiä, tehkää niin, 

mutta etsikää kunnolla. Toiset tuntevat olevansa Isän perheessä, jota ilman he eivät voisi enää elää. 

9 Kukaan ei pysty suojelemaan sinua niin kuin minä, kukaan ei nosta sinua uudelleen ylös niin 

suurella rakkaudella, kun olet kaatunut polulla. Minä olen ainoa, joka valaisee elämänpolkusi. Tulkaa 

luokseni, rakkaat, niin kuin minäkin tulen luoksenne, sisäisellä kohotuksella, rakkaudella ja 

vilpittömyydellä. Antakaa kaikkien tekojenne olla hengellisyyden läpäisemiä, silloin koette ylivoimaista 

autuutta. 

10 Tulee koettelemusten vuosia, mutta niiden keskellä teidän on täytettävä tehtävänne. Tehtävänne on 

auttaa kärsiviä kanssaihmisiänne unohtaen samalla itsenne. 

11 Älkää loukkaantuko, jos muut pitävät kansakuntaanne toisarvoisena. Osoittakaa, että olette kaikki 

samanarvoisia rakkauteni silmissä ja lakini alla. Henkenne heijastukoon teoissanne sumeilematta, ja 

antakaa mielestänne kumpuaa opetusta ja valistusta ihmisten erehdyksistä heidän erilaisissa 

ideologioissaan. 

12 Haluan, että pohditte kaikkea, mitä olen sanonut teille, jotta voitte pitää tämän ohjeen mielessänne 

ja olla sen avulla vahvoja polullanne. 

13 En näytä teille mitään muuta tietä tänä aikana, ja voin sanoa teille, kuten toisen kerran Salomon 

temppelissä: "Minä en ole tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sitä." Sillä minä näin, että 

lainopettajat eivät ymmärtäneet sitä, ja siksi he tulkitsivat minun sanaani väärin. 

14 Minä, Sana, tulin Jeesuksessa ihmiseksi opettaakseni ihmisille rakkauden ja vanhurskauden oppia, 

joka tuli Isän ihmiskunnalle menneinä aikoina antamasta laista. Ja henkistämisen opetuksen, jonka teille 

tänä aikana paljastan, tarkoituksena on osoittaa teille Kristuksen opetuksen noudattaminen, jotta henki voi 

kiivetä tiedon ja hengellisen totuuden huipuille. 

15 Ihmiskunta on jakautunut hengellisesti uskontoihin, lahkoihin, oppeihin ja ideologioihin. Mutta 

aion todistaa Sanani voiman yhdistämällä heidät, vaikka olen jo kertonut teille, että maailma puhdistuu ja 
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sielut vapisevat kuin metsät hurrikaanin puuskissa ennen kuin tämä tapahtuu. Katsokaa, sillä vaikka olette 

tuntemattomia ja huomaamattomia, teillä on valoa, jonka avulla voitte vapauttaa pimeydestä ne, jotka 

vaeltavat siinä kuin sokeat, ja näyttää heille kirkkaan horisontin ja paremman tulevaisuuden. 

16 Älkää enää pitäkö yllä perinteitä ja mielikuvituksellisia riittejä. Harjoitelkaa Sanaani puhtaalla 

mielellä, sillä olen sanonut teille, että se tulee olemaan henkinen yhteys, joka yhdistää kansat ja rodut, sillä 

rakkauden Sanani on universaali laki. 

17 Rakkaudesta teitä kohtaan ja jotta ymmärtäisitte, missä määrin teen teistä arvokkaita Minulle, teen 

itseni tunnetuksi älykkyytenne kautta. Mutta tulee aika, jolloin tämä ilmenemismuoto ei ole enää tarpeen, 

ja silloin sisäisen kohotuksenne voima tuo henkenne lähelle Isää, niin että kuulette Hänen "jumalallisen 

konserttinsa", joka kertoo teille ensin: "Rakastakaa toisianne". 

18 Tänään sanon teille: "Tulkaa luokseni, niin löydätte rauhan." Olen järjestänyt nämä 

kokoontumispaikat tänne, jotta ne olisivat kuin puut, jotka antavat teille varjoa ja joiden alla te kuulette 

sanani. Toisella aikakaudella olette kuulleet minua laaksoissa, jokien rannoilla ja vuorten kukkuloilla. 

Luonnon temppelissä sait inspiraatiota ja olit yhteydessä minuun. Tänään teidänkin on vierailtava näissä 

paikoissa, ja siellä, kaukana minua syntiä tekevästä ja kieltävästä maailmasta, voitte tuntea elinvoiman 

läpäisemän puhtaan ilmapiirin, jossa kaikki puhuu minusta. Sitten, kun henkesi on vapaa ja yksinäinen, se 

yhdistyy Isän kanssa täydelliseen yhteyteen. 

19 Monet sielut etsivät minua eri uskonnoissa, lahkoissa ja filosofioissa, ja he ovat pyytäneet minulta 

valoa löytääkseen todellisen, lyhimmän polun. Mutta he eivät tiedä, että ilmenen tässä kansassa, tässä 

teidän tuntemassanne muodossa. Johdan teidät kaikki valoon, koska rakkauteni ei tunne rotuja eikä 

kansoja. Te, jotka kuulette minua - tehkää työtä itsenne eteen, muuttakaa itsenne, jotta voitte olla 

välineitäni rakkauden, rauhoittamisen ja hengen ylöspäin suuntautuvan kehityksen työssä. 

20 Sinusta lähtee profeetallinen sana, sana, joka parantaa ja lohduttaa. Haluatko palvella ihmiskuntaa? 

Peruslait, jotka olen antanut teille, ovat rakkaus sitä kohtaan, joka teidät loi, ja rakkaus toisiinne. Kaikki 

hyveet saavat alkunsa rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseen. 

21 Olette kaikki yhtä lahjakkaita kuin minä. En ole suosinut toisia toisten kustannuksella. Jokaisella 

hengellä on kyvyt ja lahjat saavuttaa oma korkeutensa. 

22 Olkaa vahvoja, hyväksykää sovitus ja tehkää yhteistyötä kolmannen aikakauden työssä, jotta voitte 

kokea valtakuntani perustamisen ihmisen hengessä. Nouskaa ylös, jotta voitte elää tätä korkeammissa 

maailmoissa, joissa ei ole kärsimystä, kunnes olette täydellistäneet itsenne ja tulette luokseni. Vaikka tämä 

maallinen maailma antaakin vielä niin paljon tyydytystä ja sisältää kauneutta ja armoa - ajattele hengellistä 

elämää, joka odottaa sinua, ja lähesty sitä jo tänään. Annan teidän nähdä tästä maallisesta laaksosta 

kasvojen kautta sen ihanan elämän, joka on täynnä rauhaa, rakkautta ja harmoniaa. 

23 Sanon teille jälleen, että minussa koko ihmiskunta pelastuu. Tuo Golgatalla vuodatettu veri on 

elämää jokaiselle hengelle. Kyse ei kuitenkaan ole itse verestä, sillä se on pudonnut maan tomuun, vaan 

jumalallisesta rakkaudesta, jota se symboloi. Aina kun puhun teille verestäni, tiedätte nyt, mitä se on ja 

mitä se tarkoittaa. 

24 Monet ihmiset ovat vuodattaneet vertaan Herransa palveluksessa ja rakkaudesta veljiään kohtaan, 

mutta tämä ei ole ilmentänyt jumalallista rakkautta, vaan ainoastaan hengellistä, inhimillistä rakkautta. 

25 Jeesuksen veri kuitenkin ilmentää jumalallista rakkautta, sillä hänessä ei ole mitään vikaa. Mestari 

ei koskaan tehnyt syntiä, ja hän antoi teille verensä viimeistä pisaraa myöten, jotta ymmärtäisitte, että 

Jumala on luoduilleen kaikki kaikessa, että hän antaa itsensä heille täydellisesti ja varauksetta, koska hän 

rakastaa heitä äärettömästi. 

26 Jos maan tomu imi itseensä sen nesteen, joka oli elämää Mestarin ruumiissa, se tapahtui siksi, että 

ymmärtäisitte, että opetukseni oli jumalallisen kastelun kautta, rakkaudellaan, viisaudellaan ja 

oikeudenmukaisuudellaan, tehtävä ihmisten elämästä hedelmällistä. 

27 Maailma - joka on epäuskoinen ja epäileväinen Mestarin sanoja ja esimerkkejä kohtaan - taistelee 

opetustani vastaan sanoen, että vaikka Jeesus vuodatti verensä pelastaakseen ihmiset synnistä, maailma ei 

ole pelastunut; että se tekee joka päivä enemmän syntiä, vaikka se on kehittyneempi. 
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28 Missä on tuon lunastusveren voima, kyselevät ihmiset, kun taas ne, joiden pitäisi osoittaa 

opetukseni todelliset perusajatukset, eivät kykene vastaamaan tyydyttävästi niiden kysymyksiin, jotka 

janoavat valoa ja janoavat totuuden tuntemista. 

29 Kerron teille, että tänä aikana niiden kysymykset, jotka eivät tiedä, ovat syvällisempiä ja 

sisällöltään suurempia kuin niiden vastaukset ja selitykset, jotka väittävät tietävänsä totuuden. Mutta olen 

tullut puhumaan teille uudestaan, ja tässä on sanani niille, jotka uskovat, että tuo veri todellakin pelasti 

syntiset jumalallisen oikeuden edessä - kaikki ne, jotka olivat kadonneet ja tuomittu ankaraan 

rangaistukseen. Minä sanon teille: Jos Isä, joka tietää kaiken, olisi uskonut, että ihmiset eivät vähitellen 

käyttäisi ja ymmärtäisi kaikkea sitä opetusta, jonka Jeesus antoi heille sanoissaan ja teoissaan - totisesti, 

hän ei olisi koskaan lähettänyt häntä; sillä Luoja ei koskaan tehnyt mitään hyödytöntä - mitään sellaista, 

jonka ei olisi ollut määrä kantaa hedelmää. Mutta jos hän lähetti hänet syntymään, kasvamaan, kärsimään 

ja kuolemaan ihmisten keskuuteen, niin siksi, että hän tiesi Mestarin säteilevän ja hedelmällisen elämän 

jättävän teoillaan lähtemättömän tien, tuhoutumattoman jäljen, jotta kaikki hänen lapsensa löytäisivät 

polun, joka johdattaisi heidät todelliseen rakkauteen ja hänen opetustaan seuraten kotiin, jossa heidän 

Luojansa odottaa heitä. 

30 Hän tiesi myös, että tuo veri, joka todistaa puhtaudesta, äärettömästä rakkaudesta ja joka 

vuodatettiin viimeiseen pisaraan asti, opettaa ihmisiä täyttämään Luojaansa luottaen tehtävän, joka nostaa 

heidät Luvattuun maahan, jossa he voivat tarjota minulle tehtävänsä täyttämisen ja sanoa sitten: "Herra, 

kaikki on täytetty. " 

31 Nyt voin kertoa teille, että se hetki, jolloin vereni vuodatettiin ristillä, ei ollut se hetki, joka osoitti 

ihmisen lunastuksen hetken. Vereni pysyi läsnä täällä maailmassa, elävänä ja tuoreena, ja se merkitsi 

kärsimykseni verisellä jäljellä tienne sovitukseenne, jonka avulla voitte päästä kotiin, jonka Isänne on 

teille luvannut. 

32 Olen sanonut teille: Minä olen elämän lähde, tulkaa ja puhdistakaa itsenne tahroistanne, jotta voitte 

mennä vapaina ja kokonaisina Isänne ja Luojanne luo. 

33 Lähteeni on rakkaus, se on ehtymätön ja rajaton. Tämän vereni, joka vuodatettiin tuolloin, haluaa 

kertoa teille. Se sinetöi sanani, se vahvisti opetukseni. 

34 Jopa erämaassa, vaikka annoin laini kansalleni, annoin heille symbolin: mannan. 

35 Tänä aikana teillä on toinen manna; se ei ole sama kuin se, joka ravitsi ihmisiä fyysisesti. Teillä on 

myös minun vereni, vaikka se ei olekaan sitä, joka virtasi Jeesuksen haavoista. 

36 Olen hengessä, ja te kuulette minut tällä hetkellä hengellisenä olentona. Ravitsette itseänne 

sanallani, joka on iankaikkisen elämän leipä, ja puhdistatte itsenne harjoittamalla opetuksiani. 

Ymmärtäkää nyt, että saavuttaaksenne pelastuksenne teidän on myös annettava oma osuutenne, joka on 

rakkaus ja avuliaisuus kanssaihmisiänne kohtaan. 

37 Olen antanut teille Vereni; ottakaa se vastaan oikealla tavalla. Jos pelkkä se tosiasia, että annoin 

sen teille, riittäisi pelastuksen saamiseksi - totisesti sanon teille, silloin jo kukaan ei tekisi syntiä, silloin 

maa ei olisi enää tarpeellinen syntien sovitusta varten, sillä silloin kaikki ihmiset asuisivat jo taivasten 

valtakunnassa. 

38 Haluan, että teette itsenne arvokkaiksi tulemaan Herran luo omien ansioidenne kautta, sillä 

tietoisena olentona ansaitsette sen äärettömän armon, sen sanoinkuvaamattoman onnen, että olette päässeet 

Isän syliin, koska olette rakastaneet Häntä ja koska olette rakastaneet myös Hänen luotujaan, jotka ovat 

veljiänne ja sisarianne. 

39 Minun ansiostani löysin sinun ansiosi. He näyttävät teille tien, johdattavat teidät hengen 

korkeimmalle korkeudelle, sinne, missä valo, rauha ja todellinen elämä on. 

40 Tässä Mestari antaa valoa mielellenne jumalallisilla opetuksillaan, sillä olette valon ajassa. 

41 Kiirehditte kutsuuni ja osoitatte kuuliaisuutta lailleni, koska olette huomanneet, että harjoittamalla 

sitä voitte seisoa Herranne edessä. Se on rakkauden universaali laki, jonka ihmiskunta tulee tuntemaan ja 

elämään. Se muuttaa maailman kasvot muuttamalla epävakaat ihmiset korkean moraalin ihmisiksi. 

42 Autan itseäni syntisille ja käytän heidän tahtoaan uudistumiseen antaakseni esimerkkejä 

maailmalle. Älkää hämmästykö, että teen itseni tunnetuksi syntisen kautta, sillä en katso hänen syntejään 

vaan hänen pelastuksen kaipuutaan. 
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43 Kun ajattelette, että Minä olen jopa luonnon pienimmissä olennoissa, miten Minä kieltäisin teidät 

ja erottaisin itseni teistä vain siksi, että teillä on puutteita itsessänne, koska juuri silloin te tarvitsette Minua 

eniten? 

44 Minä olen elämä ja olen kaikessa, joten mikään ei voi kuolla. Ajattele syvällisesti, jotta et jää 

sidotuksi ilmaisumuotoon. Hiljennä aistisi ja löydä minut sanan ytimestä. 

45 Haluan, että tunnistatte hengen kyvyt jo nyt, kun olette vielä ruumiillistuneet, jotta osaatte rakastaa 

minua ja jotta Jumalan palvontanne on minun arvoni mukaista. Tällä tavoin tunnette minut sisällänne ja 

itsenne ulkopuolella. 

46 On olemassa monia opetuksia, uskontoja ja lahkoja. Kaikki pyrkivät etsimään minua, mutta minä 

sanon teille: Tie, jota pitkin kaikki voivat löytää minut, on se, jota pitkin vain harvat etsivät minua: 

rakkauden tie, joka merkitsee totuutta, avuliaisuutta ja nousua. 

47 Käytän yhä vähemmän vertauksia ja vertauksia, sillä teidän on aika ymmärtää minua tämän 

yksinkertaisen ja selvän sanan perusteella. Uskosi valo ei vielä valaise polkuasi, vaikka niin pitäisikin olla. 

Ilmestykseni ja salaisuuteni valaistus saa teidät erottamaan hyvän pahasta. Mutta uskon valo syttyy silti 

sisällänne ja saa teidät näkemään kirkkaasti. Muistakaa, että olen sanonut, että teidän on pelastettava 

monia lähimmäisiänne. Älkää pelätkö tulevaisuutta, tulevaisuus olen Minä, ja siinä te löydätte Minut 

samoin. 

48 Kuka voisi paremmin kuin te ymmärtää ja lievittää lähimmäistenne kärsimyksiä, sillä nämä 

kärsimykset ovat samoja, jotka te toitte minun eteeni ja joista te parhaillaan puhdistatte itseänne? Jätän 

teidät valmiina lohdutukseksi ahdistuneille sydämille. 

49 Miettikää, miten olen auttanut teitä ymmärtämään ja toteuttamaan sitä vaikeaa tehtävää, jonka 

olette saaneet ikuisuudesta lähtien Isältänne. 

50 Älkää pelätkö, sillä jos uskotte minuun ja luotatte minuun, te kestätte. Muistakaa se mies, joka 

lähestyi minua toisella kerralla ja sanoi minulle: "Herra, minä uskon Sinuun ja pyydän, että palautat 

terveyden isälleni, joka tekee kuolemaa. Tiedän, että jos Sinä sanot niin, hän paranee." Kun Mestari näki 

tuossa miehessä niin paljon uskoa, hän sanoi hänelle: "Mene, ja kun tulet kotiisi, isäsi tulee sinua vastaan 

terveenä." Ja niin tapahtui. 

51 Niin teidän uskonne on oltava minun tahtoni mukainen; mutta kun koette ihmeen, kääntykää 

jälleen Isän puoleen kiittääksenne häntä. 

52 Te ette tunne rauhaa ettekä todellista rakkautta, mutta haluan teidän tuntevan rauhani ja kantavan 

rakkauttani sydämissänne. 

53 Kaikki te, jotka haluatte parempaa elämää, kaikki te, jotka elätte maailmassa vallitsevan 

sekasorron piinaamina, yhdistäkää rukoukseenne, jotta vähitellen saisitte minun rauhani maan päälle. 

Yrittäkää panna opetukseni käytäntöön, niin että sanani saa teidät tuntemaan, kuinka rakkaus alkaa tulla 

sydämiin uudestaan. Valmistautukaa valtakuntani tuloon keskuudessanne, olkaa rauhan sanansaattajia ja 

edelläkävijöitä. 

54 Pahuus, joka on kaikkien inhimillisten syntien, paheiden ja tietämättömyyden kokonaisuus, on 

hallinnut ihmisiä jo pitkään. Mutta minun tahtoni on, että he tuhoavat nyt tämän voiman itse. Tässä minä 

autan heitä, annan heille miekkani, jotta he voivat voittaa pahuuden sillä. Tämä voima tuhoutuu täysin, 

kaikki sydämet hylkäävät sen vaikutuksen; niiden ääniä ei enää kuulla eikä niiden kuiskauksia enää totella. 

Sielu vapautuu ja nousee synnin yläpuolelle, ruumis lopulta kumartuu ja hillitsee intohimojaan. 

55 Kokemuksesta, vakaumuksesta, tiedon valosta ja tasapainosta, jotka ovat ihmisten hengellisen 

kehityksen hedelmiä, tulee hedelmällinen maaperä, johon siemeneni putoaa. 

56 Minä hallitsen silloin, mutta se tapahtuu sydämissänne. Teille annetaan käsky kansojen rauhasta, ja 

minä innoitan teitä äärettömyydestä. Rotujen väliset erot häviävät vähitellen. Tähän asti 

ylitsepääsemättömiksi luullut vaikeudet voitetaan lopulta järjen avulla. Oikeudenmukaisuus ja hyvä 

arvostelukyky ilmenevät ihmisten teoissa, ja jokainen ihminen elää valppaasti, jotta maailman rauha ei 

häiriintyisi. 

57 Katkeruus ja tuska jättävät sieluihin lähtemättömän muiston, ja tämä tuska, tämä muisto on kuin 

haamu, jota ihmiset pelkäävät, kuten he ovat pelänneet kuolemaa tähän päivään asti. 
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58 Mutta ihmiskunta haluaa lisää koettelemuksia, ja niitä tulee. Näistä vierailuista monet sydämet 

nousevat puhtaiksi ja monet sielut vapaiksi. Aatteiden sodan, jota ette ole vielä kestäneet, on puhjettava ja 

levittäydyttävä, jotta ne, jotka nukkuvat, voivat herätä ja ne, jotka ovat pysähtyneet, voivat jättää kuluneet 

polkunsa ja edetä korjauksen tiellä. Nimeäni ja Sanaani käytetään aseina, ja niiden avulla ihmiset 

satuttavat itseään. Mutta sanon teille, että nimeni tai sanani eivät ole ne, jotka satuttavat tai "tappavat", 

vaan ne aikomukset, joilla ihmiset niitä käyttävät. 

59 Lopulta opetukseni, rakkauteni voittaa teidät kaikki, sillä sanastani virtaa valo, jota maailma 

tarvitsee uskoakseen, tunteakseen ja pelastuakseen. 

60 Tehkää työtä itsenne eteen, sillä niiden, jotka ovat saaneet Sanani tänä aikana, vastuu on hyvin 

suuri. 

61 Kaikki se, mitä teidän keskuudessanne tällä hetkellä tapahtuu, näkyy teille oudosti: miehet ja naiset 

tuntevat uinuvien hengellisten lahjojensa heräävän, he kuulevat ääniä tuonpuoleisesta, näkevät hengellisiä 

näkyjä ja näkevät profeetallisia unia, vapisevat tuntemattomien voimien vaikutuksen alaisina, tuntevat 

ennen raskaaksi käyneen mielensä puhdistuvan ja kykenevät ymmärtämään syvällisiä opetuksia. 

Sanattomat paistattelevat inspiraation valossa, riivatut vapautuvat taakastaan ja huomaavat, että heillä on 

lahja kommunikoida henkimaailman kanssa. Valmiimmat kuulevat Herran äänen, toiset tekevät ihmeitä 

sairaiden kanssa, joille he palauttavat terveyden jumalallisen armon ansiosta. 

62 Kaikkien näiden ihmeiden edessä kaikki nämä ihmisjoukot, jotka luulivat joutuneensa auttavan 

rakkauteni hylkäämiksi, riemuitsivat, ja yhtäkkiä he huomasivat, että heidän henkensä oli täynnä lahjoja. 

Kauan sitten teille ilmoitettiin profeetan suulla, että tämä aika tulisi. 

63 On tullut aika, jonka Joel ilmoitti teille. Mutta minun on huomautettava teille, että niitä hengen 

lahjoja, joiden olette nyt nähneet nousevan esiin olemuksestanne, ei annettu teille vasta nyt. Ne ovat 

käyneet läpi transformaation kanssanne henkenne olemassaolon alusta lähtien, ja nyt, tänä aikana, olen 

lähettänyt teidät Maahan niittämään evoluutionne hedelmiä. 

64 Elian henki tuli avaamaan tämän aikakauden koskettamalla ihmisen mielen elintä valonsäteellä, 

joka on hänessä - ovi, jonka kautta myöhemmin valoni tulvii sanana antaakseen ihmisille yksityiskohtaisia 

ohjeita ja jättäen sanani testamenttina ja polkuna uuteen aikakauteen. 

65 Elia oli ensimmäinen, joka antoi itsensä tulla kuulluksi ihmisen suukappaleen kautta 

ilmoittaakseen teille hengellisen läsnäoloni läheisyydestä keskuudessanne, ja hän pysyy hengellisenä 

paimenenanne myös julistukseni päättymisen jälkeen. Elian on jatkossakin opastettava teitä, koska ette 

kykene ymmärtämään kaikkea, mitä opetan teille yksin. 

66 Elia palauttaa sen opetuksen todellisen merkityksen, jonka olen antanut teille ensimmäisistä ajoista 

lähtien. Hän valaisee teitä löytämään ilmestysteni oikean tulkinnan. Hän koskettaa jokaista mieltä ja 

sydäntä herättääkseen sen tämän uuden aamunkoiton valoon. Hän myös puhdistaa sinut kaikista tahroista 

ja epäpuhtauksista, joita olet lisännyt hengellisiin lahjoihin, jotka ovat ilmenneet kauttasi. Sillä te ette saa 

luulla, että olette toimineet täydellisesti ja että kaikki tekonne ovat olleet totuuden mukaisia. 

67 Olen ilmoittanut teille vuoden 1950 olevan tämän ihmisälyn kautta tapahtuvan ilmentymismuodon 

loppu. Mutta se ei tarkoita, että eri lahjojenne kehittyminen loppuisi; päinvastoin, sen jälkeen, kun sanani 

puuttuu, henkenne etsii valoa, läsnäoloani ja inspiraatiotani, se ponnistelee saadakseen niitä, ja näin se 

täydellistyy päivä päivältä enemmän. 

68 Todistakaa minusta kykyjenne kautta käyttämällä niitä hyveiden harjoittamiseen, hengelliseen 

edistykseen ja rauhan luomiseen lähimmäisillenne. Katsokaa, sillä heikko hetki, hätiköity askel, 

koettelemus, joka saa teidät kompastumaan, voi johtaa teidät harhaan oikealta tieltä, totuuden kapealta 

tieltä, ja saada teidät harhailemaan vain näennäisen valon poluille, jotka vievät teidät yhä kauemmas ja 

kauemmas velvollisuutenne täyttämisestä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 159 
1 Te suuri kansanjoukko, teidän henkenne on täynnä iloa, koska teille on suotu armo nähdä sen 

uuden aikakauden alkua, jonka profeetat ja Herra, teidän Jumalanne, ovat teille ilmoittaneet. Kiinnittäkää 

huomiota kaikkeen, mitä maailmassa tapahtuu, sillä en paljasta itseäni vain teille. 

2 Olen vaivannut ihmisiä heidän materialismissaan, jotta he tulisivat tietoisiksi ajasta, jossa he 

elävät, ja tunnistaisivat monet tapahtumat jumalallisiksi merkeiksi, joita he olivat katsoneet 

välinpitämättömin silmin, koska he antoivat niille muita syitä. 

3 Menneinä aikoina oli aikakausia, jolloin Jumalan kansa pystyi tulkitsemaan hengellisesti kaiken, 

mitä heidän ympärillään tapahtui, koska he olivat ihmisiä, jotka elivät minun lakini mukaan, jotka 

rakastivat minua ja elivät yksinkertaista ja hyveellistä elämää. Hänen sydämensä jouset olivat yhä herkät, 

aivan kuten hänen henkensäkin. Nuo ihmiset elivät jatkuvassa hengellisessä yhteydessä Herransa kanssa. 

He kuulivat Luojansa inhimillistetyn äänen ja pystyivät vastaanottamaan viestejä henkimaailmasta, 

olennoilta, joita he kutsuivat enkeleiksi. Ja yön hiljaisuudessa, sydämensä rauhassa ja unien lahjan kautta 

se sai viestejä, ohjeita ja profetioita, jotka se uskoi ja joita se noudatti. 

4 Jumala ei ollut vain heidän huulillaan, vaan hän asui myös heidän sydämissään. Laki ei ollut vain 

heille kirjoitettu, vaan ihmiset elivät sitä. Oli luonnollista, että heidän olemassaolonsa oli täynnä ihmeitä, 

joita te ette enää koe. 

5 Nämä ovat esimerkkejä opetuksesta, jotka ansaitsevat tulla otetuiksi esikuviksi, jotka ihmiset 

kirjoittivat ylös elämällään ja joiden on määrä olla tie ja siemen heidän jälkeensä tuleville sukupolville. 

6 Ymmärrä: Jos nuo ihmiset yksinkertaisuutensa ja (sisäisen) ylevyytensä vuoksi tunsivat 

hengellisen ympärillään, on luonnollista, että nyt tämän ajan ihmisten materialismi ja uskonpuute ovat 

poistaneet heidät noista ilmenemismuodoista. Mutta sanon teille, että nyt riittää se kurja, hedelmätön ja 

kurja elämä, jota tämä ihmiskunta elää; että olen siksi etsinyt teidät, lyötyäni niiden sydämiin, jotka 

nukkuvat, palauttaakseni näön sokeille, jotka eivät kykene näkemään totuutta, ja koskettaakseni ihmisten 

kätkettyjä säikeitä saadakseni heidät vastaanottamaan Läsnäoloni. 

7 Luuletteko, että tämä tieteellinen ja materialistinen maailma ei juuri koskaan tunne taipumusta 

henkistymiseen? Sanon teille, että siinä ei ole mitään vaikeaa, koska voimani on rajaton. Sisäinen kohotus, 

usko, valo ja hyvyys ovat sielulle pakottavampi välttämättömyys kuin syöminen, juominen ja nukkuminen 

ruumiillesi. 

8 Vaikka hengen lahjat, kyvyt ja ominaisuudet ovat olleet pitkään horroksessa, ne heräävät 

kutsustani ja saavat henkistymisen palaamaan ihmisten pariin kaikkine ihmeineen ja ilmestyksineen, jotka 

ovat suurempia kuin menneinä aikoina, sillä nyt pystytte paremmin ymmärtämään niitä. 

9 Minun on kerrottava tämän ajan ja tulevien aikojen ihmisille, että he eivät saa odottaa näkevänsä 

samoja merkkejä tai ilmentymiä, joita ensimmäisen aikakauden ihmiset näkivät, sillä teidän on 

ymmärrettävä, että elätte nyt uudella aikakaudella, että olette vaeltaneet ja kehittyneet tarpeeksi, jotta 

voitte käsittää, ymmärtää ja tuntea aivan eri tavalla. Älkää siis pyytäkö ulkoisia merkkejä, jotka vain 

tekevät vaikutuksen aisteihinne, jotta voisitte perustaa uskonne niihin. Minulla on teille varattuna 

äärettömiä merkkejä, ilmestyksiä ja ihmeitä, joita tulette näkemään enemmän hengellisellä kuin aineellisen 

kehonne katseella. 

10 Opiskelkaa ja tutkikaa, mitä historia kertoo teille, mutta ymmärtäkää, että tänään on eri aika, että 

elätte eri aikakautta, ja että aivan kuten henkenne on kehittynyt enemmän kuin noina päivinä, muoto, jossa 

annan teille opetukseni tänään, ei ole sama, vaikka sen merkitys onkin sama ja ikuisesti voimassa. 

11 Tänä päivänä, kun olette odottaneet Mestarianne rukoillen, tulen todella alas sydämiinne. 

Vastaanottakaa minut siellä, ihmiset, sillä otan teidät vastaan Isän Hengessäni. 

12 Löydän rauhan sielustasi ja harmonian tunteistasi. Tämä rauha leviää olemuksenne läpi, ja tämä 

sisäinen valmistautuminen kutsuu Henkeni tulemaan alas jumalallisessa säteilyssään. Pitäkää kaikki 

kykynne valmiina, jotta voitte täysin ymmärtää opetukseni. 

13 En puhu teille tällä hetkellä fyysisistä aisteista, vaan niistä henkisistä aisteista, jotka ovat jo kauan 

olleet sen sisällä, mutta joita te ette ole ymmärtäneet, sillä te hyväksytte vain ulkoiset muodot ja hylkäätte 

hengellisen olemuksen. 
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14 Te lähestytte katoamatonta elämää, ja minä sanon teille: Olette vielä kypsymättömiä, sillä lihanne 

taipumukset eivät ole vielä sopusoinnussa henkenne kanssa. Mutta olen antanut teille voimaa ja rohkeutta, 

jotta voitte voittaa vaistot meditaation ja rukouksen avulla. 

15 Äänenkantajan kautta välittyvästä sanastani on tullut yhä selkeämpi, syvällisempi ja täydellisempi, 

ja se on saanut paatuneet sydämet muuttumaan nöyriksi ja jaloiksi. 

16 Kuka ei ole kokenut "Golgataa" ja kuka ei ole kärsinyt elämässään? - Ei kukaan, sillä te kaikki 

kannatte ristiä seuratessanne Kristusta. Näen teidän elävän antaumuksellisesti ja kuuliaisesti kapinoimatta 

luonnonlakeja tai luonnonvoimia vastaan, ja kun näin, ettette rikkonut näitä lakeja, sanoin teille: Olette 

Isän ja Mestarin arvoisia, ja olette nyt ymmärtäneet, ettei maallisen ruumiin uhraaminen ole se, millä 

teidän tulisi kunnioittaa Luojaa, sillä olette ymmärtäneet oikean tavan ylistää Häntä Hengellä, niin että ette 

enää ole pakanoita. 

17 Elätte maan päällä, ja teidän on käytettävä luonnon elementtejä elääksenne. Mutta koska kaikkiin 

sovelletaan lakia, niitä on käytettävä vain tämän lain puitteissa. Näin annat hengellesi sen, mikä on sen 

oma, ja ruumiillesi sen, mikä vastaa sitä. En kiellä teiltä mitään, sillä mikään ei ole ristiriidassa 

jumalallisten neuvojeni kanssa; mutta käyttäkää kaikkea maltillisesti. 

18 Jos tunnet Isän lain, sinulla ei ole mitään pelättävää, sillä osaat käyttää sitä, mikä kuuluu sinulle 

minun lakini puitteissa. 

19 Täyttäkää, mitä Sanani kehottaa teitä tekemään, sillä minä teen teistä rauhan ja edistyksen kansan, 

sillä te olette se kansa, jota minä etsin. Sinä olet Israel, jossa on Leevi, jonka olen puhdistanut palvelemaan 

minua tänä aikana. 

20 Ensimmäisellä aikakaudella Isä voiteli Leevin, jotta hänestä nousisivat Jumalan palvonnan 

palvelijat ja jotta heistä tulisi innoitukseni ja lakini välittäjiä. Siksi näette, että jopa uusien tulokkaiden 

joukosta etsin palvelijoitani - niitä, joiden on mentävä muihin kansoihin täyttämään tehtävääni. Tämä 

tapahtuu vuoden 1950 jälkeen, sillä työni tunnustetaan maailmanlaajuisesti. 

21 Tänään olette edelleen uteliaita oppilaita, koska ymmärrätte, että ette voi vielä pitää itseänne 

mestareina, ja siksi kiirehditte kuulemaan Hänen sanaansa, joka tietää kaiken. 

22 Valmistautukaa henkeenne, sydämeenne ja mieleenne, niin teistä tulee lopulta mestareita ja 

nautitte opetuslapsistanne. 

23 Otan vastaan rukouksesi, jossa pyydät minua antamaan sinulle armoni, jotta voisit ymmärtää 

sanani. 

24 Katsokaa, en aina puhu teille vertauksilla, vaan teen sen kaikessa selvyydessä, jotta voitte 

ymmärtää. 

25 Ravitse ja vahvista henkeäsi opetuksessani, jotta se voi kehittyä. 

26 Mestarin opetus alkaa aina samalla tavalla, koska se sisältää samaa rakkautta. Se alkaa rakkaudella 

ja päättyy laupeuteen, kahteen sanaan, joihin kaikki opetukseni sisältyy. Nämä korkeat tunteet antavat 

hengelle voimaa päästä valon ja totuuden alueille. 

27 Tunnistakaa tapa, jolla vähitellen johdatan teidät ymmärtämään ja täyttämään Tahtoni - ei käskynä, 

sillä äärettömänä Viisautena tiedän, että teistä itsestänne syntyy tahto totella lakiani, kun innoitan ja 

herätän teidät rakastamaan. Rakkauteni valaisee sinua ja jättää sinut vapaaksi. Välittävä rakkauteni näyttää 

sinulle vain tien täydellisyyteen, jota sinun tulisi kulkea. Polku, josta niin usein puhun teille, on se, joka 

johtaa fyysisen kuoleman tuolle puolen, sillä teidän on aina oltava valmistautuneita tuohon 

siirtymähetkeen. Eikö intuitionne tai henkenne kerro teille, että on olemassa jotakin, joka selviytyy 

maanpäällisestä ruumiista, ja että tämä jotakin on henki? Olen aina opettanut teille tätä tietä ja valmistanut 

teitä tämän tienristeyksen läpikäymiseen, jotta kun henkenne siirtyy maailman ohimenevästä elämästä 

henkiseen kotiin, jossa on ikuinen elämä, se ei yllättyisi eikä häiriintyisi äärettömyyden edessä. 

28 Teidän tehtävänne on vain täyttää kohtalonne täällä; silloin lupaan teille, että jos suoritatte 

tehtävänne ja velvollisuutenne hyvin, saatte autuaallisen elämän hengellisessä elämässä. Kun tämä 

tapahtuu, ette enää tahraa itseänne tämän maailman pahuuden suohon. Maallisen ruumiin alhaiset 

intohimot eivät enää pimennä henkeäsi. 

29 Totisesti minä sanon teille: Jotta voisitte saavuttaa täydellisen puhtauden, sielunne on vielä 

puhdistettava itseään suuresti tässä maailmassa ja hengellisessä maailmassa. 
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30 Teidän on palattava tälle planeetalle niin usein kuin on tarpeen, ja mitä useammin ette hyödynnä 

Isänne antamia tilaisuuksia, sitä enemmän viivytätte lopullista astumistanne todelliseen elämään ja 

pidennätte oleskeluanne kyynelten laaksossa. 

31 Jokaisen sielun on osoitettava edistyksensä ja kehityksensä hedelmät jokaisen maanpäällisen 

olemassaolonsa aikana ottamalla joka kerta luja askel eteenpäin. 

32 Olkaa tietoisia siitä, että ainoa hyvä asia, joka hyödyttää omaa hyvinvointia, on se, joka tehdään 

aidosta rakkaudesta ja laupeudesta muita kohtaan, ja se tehdään epäitsekkäästi. 

33 Kun sielusta tulee kuuliainen ja omistautunut Herransa tahdolle, se tekee sen, koska se luottaa 

Häneen. Se ei vastusta maanpäällisen ruumiin jättämistä ja paluuta tuonpuoleiseen, koska se ei pelkää sen 

tuomiota, eikä se vastusta paluuta maan päälle, jossa sitä odottavat vaarat ja kiusaukset, koska se tietää, 

että se nousee puhtaampana tästä puhdistavasta sulatusuunista. 

34 Sitä, joka voittaa kiusaukset, jotka tulevat hänen kohdalleen ulkopuolelta ja sisältä, muut kutsuvat 

valaistuneeksi ja Herran valitsemaksi. Lisäksi hänellä on rinnallaan henkiolento tai valon enkeli, joka 

valvoo häntä, ja yhdessä he työskentelevät, kunnes tahtoni toteutuu. 

35 Älkää siis olko huolissanne, jos silmänne eivät näe näiden profetioiden täyttymistä tässä elämässä. 

Annan henkenne nähdä ja jopa korjata hedelmiä, joita se on kylvänyt menneinä aikoina, olipa tämä sitten 

lyhyt tai pitkä aika sitten. 

36 On tulossa kiistan aika, jolloin ihmiset esittelevät älykkyyttään ja kaunopuheisuuttaan, mikä johtaa 

heidät kerskailuun ja turhamaisuuteen. Toisen aikakauden Sanani asetetaan jälleen kerran 

keskusteltavaksi, ja siitä annetuista erilaisista tulkinnoista keskustellaan myös. Totisesti minä sanon teille: 

tästä pyörremyrskystä tulee valo esiin, monet verhot revitään, ja tekopyhyys kukistetaan totuudella. 

37 Jumalallinen toiveeni on, että ihmiset saavuttavat ajatustensa ja palvonnan hengellisten muotojensa 

yhdistämisen, sillä minulla on heille jotakin varattuna, kun näin tapahtuu. 

38 Opiskelkaa opetuksiani, tehkää ne omiksenne ja eläkää niiden mukaan, niin ettei teillä ole mitään 

pelättävää maallisten viisaiden, tiedemiesten ja kirjanoppineiden taholta. 

39 Rukoile, että suustasi virtaisi ääretön viisaus. 

40 Ihmiset, pelkäättekö tulla minun luokseni ja löytää minut tuomarina? Totisesti minä sanon teille, 

että jopa tuomarina minä olen täydellinen, minkä vuoksi teillä ei ole mitään pelkoa siitä, että minä tekisin 

vääryyttä. 

41 Riittää, kun muistutatte avionrikkojattaren tapausta, jonka tuomarit olivat jo tuominneet. Hän pysyi 

koskemattomana Kristuksen sanojen ansiosta, saman Kristuksen, joka puhuu sinulle tällä hetkellä. 

42 En voi langettaa teille raskaampaa tuomiota kuin rikkomustenne paino. Siksi sanon teille, ettei 

teidän tarvitse pelätä mitään minulta, vaan itseltänne. 

43 Minä yksin tiedän rikkomustenne vakavuuden, suuruuden ja merkityksen. Ihmiset ovat aina 

vaikuttuneita ulkoisesta olemuksesta, sillä he eivät kykene katsomaan lähimmäistensä sydämeen. Minä 

taas katson sydämeen ja voin kertoa, että luokseni on tullut ihmisiä, jotka ovat syyttäneet itseään vakavista 

rikkomuksista ja jotka olivat täynnä katumusta, koska olivat loukanneet minua, mutta minä olen löytänyt 

heidät puhtaina. Toiset sen sijaan ovat tulleet ja kertoneet minulle, etteivät he ole koskaan tehneet pahaa 

kenellekään, mutta tiesin, että he valehtelevat. Sillä vaikka heidän kätensä eivät ole tahranneet itseään 

lähimmäisen verellä, heidän sieluihinsa on valunut niiden uhrien veri, joiden hengen he olivat käskeneet 

ottaa. He ovat niitä, jotka heittävät kiven ja piilottavat kätensä. Kun olen lausunut julistuksessani sanat 

"pelkuri", "valehtelija" tai "petturi", heidän koko olemuksensa on vapissut, ja usein he ovat poistuneet 

oppitunniltani, koska he tunsivat, että heihin kohdistui katse, joka ohjasi heitä. 

44 Koska inhimillinen oikeus on epätäydellistä, vankilanne ovat täynnä uhreja, ja teloituspaikat ovat 

tahrittuja viattomien verellä. Ah, kuinka monta rikollista näenkään maailmassa nauttivan vapaudesta ja 

kunnioituksesta, ja kuinka monelle turmeltuneelle te olette pystyttäneet muistomerkkejä heidän muistonsa 

kunniaksi! 

45 Jos voisitte nähdä nämä olennot, kun he sitten elävät henkimaailmassa ja valo nousee heidän 

sieluihinsa! Järjettömien ja hyödyttömien kunnianosoitusten sijaan lähettäisitte heille rukouksen, joka 

lohduttaisi heitä heidän raskaassa katumuksessaan. 
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46 Tulen perustamaan rauhan valtakunnan ihmisten keskuuteen, ja vaikka tämä saa jotkut vain 

hymyilemään, jatkan, kunnes olen osoittanut teille rakkauden ja oikeudenmukaisuuden voiman - voimat, 

joita ette tunne, koska olette käyttäneet niitä hyvin vähän. 

47 En rakenna tätä valtakuntaa raunioille enkä ruumiille, vaan hedelmällisille pelloille, jotka kokemus 

on tehnyt hedelmällisiksi ja jotka kipu on hedelmöittänyt. Siellä minun siemeneni kukkii, siellä te saatte 

nähdä minun vanhurskauteni loistavan. 

48 Tämän ajan ihmisillä on tehtävänä uudistaa ja puhdistaa maalliset ruumiinsa, jotta he voivat jättää 

hyvän perinnön niille, jotka tulevat heidän jälkeensä; sillä mitä tulee sieluihin, joiden on tultava 

inkarnaatioon noina aikoina, olen jo valmistellut ja valinnut heidät. 

49 Ymmärtäkää kohtalonne, ihmiset. Ymmärtäkää tämä Sana, jotta tietäisitte tehtävänne. En halua, 

että otatte tehtäväksenne tehdä enemmän kuin mitä todella kuuluu teille, enkä tehdä vähemmän kuin mitä 

olen teille uskonut, sillä silloin työnne ei ole kestävää. 

50 Jotkut teistä sanovat minulle sydämessänne: "Mestari, miksi joskus syytätte meitä sanassanne 

ihmiskunnan rauhasta?" Mutta sanon teille, että te ette ole se, joka pelastaa ihmiskunnan tällä kertaa, sillä 

se on yli-inhimillinen työ. Olette kuitenkin uuden elämäntavan alku, henkisesti virittyneen ihmiskunnan 

alku, ja tämä alku edistää kaikin keinoin kansojen ja kansakuntien pelastumista ja vapautumista. 

51 Minun on kerrottava teille vielä kerran, että se uskon yhteisö, jonka muodostatte ilmentymieni 

ympärille, ei ole yhteisö, jonka Isä rakkaudessaan asettaa maan muiden yhteisöjen yläpuolelle. Herra on 

kiinnittänyt siihen katseensa vain siksi, että Hän on muodostanut sen sieluista, jotka ovat aina olleet 

maailmassa, kun uusi jumalallinen ilmestys on tullut alas. He ovat tuon Israelin kansan, profeettojen, 

sanansaattajien, näkijöiden ja patriarkkojen kansan, hengellisiä lapsia. 

52 Kuka voisi paremmin kuin he ottaa minut vastaan tällä hetkellä, ymmärtää ilmestykseni uuden 

muodon ja todistaa lupausteni täyttymistä? 

53 Kerron teille tämän, koska vain minä voin paljastaa sen teille. Sillä on kirjoitettu, että vain Karitsa 

voi avata seitsemän sinetin kirjan. Kerron teille tämän, jotta ymmärtäisitte vastuun, jonka otatte jälleen 

kerran maailman muita kansoja kohtaan, joille teidän on oltava kuin peili, joka heijastaa lakiani. 

54 Tälle kansalle täällä oli olemassa vain yksi Jumala, ja he tietävät, että Kristus oli "Sana", jonka 

kautta Isä puhui ihmiskunnalle. He eivät pitäneet Moosesta, Aabrahamia, Salomoa tai Eliaa - he eivät 

pitäneet ketään profeettaa jumaluutena. Toisaalta, kuinka monta Herran sanansaattajaa onkaan 

jumalallistettu muissa kansoissa ja siten unohdettu tai jätetty tunnistamatta todellinen Jumala! 

55 Kun puhun "kansastani Israelista", "Herran kansasta", tarkoitan niitä, jotka toivat mukanaan 

hengellisen tehtävän maan päälle - niitä, jotka tekivät minun lakini tunnetuksi, jotka julistivat minua, jotka 

olivat uskollisia minulle; niitä, jotka julistivat elävän Jumalan olemassaoloa, jotka levittivät rakkauden 

siementä ja jotka pystyivät tunnistamaan Pojassa Isän läsnäolon ja sanan. Nämä ovat ne, jotka 

muodostavat Jumalan kansan, tämä on Israel, vahva, uskollinen ja viisas Israel. Tämä on minun 

sotilaslegioonani, joka on uskollinen laille ja totuudelle. 

56 Ne, jotka vainosivat profeettojani, jotka repivät sanansaattajieni sydämen, ne, jotka käänsivät 

selkänsä totiselle Jumalalle kumartaakseen epäjumalia, ne, jotka kielsivät minut, pilkkasivat minua ja 

vaativat vertani ja henkeäni, eivät kuuluneet valittuun kansaan, vaikka he kutsuisivatkin itseään 

israelilaisiksi rotunsa vuoksi; he eivät kuuluneet profeettojen kansaan, valaistuneiden joukkoon, uskollisiin 

sotilaisiin. Sillä "Israel" on hengellinen nimi, jota käytettiin laittomasti rotua korostamaan. 

57 Teidän tulisi myös tietää, että jokainen, jolla on halu kuulua minun kansaani, voi saavuttaa sen 

rakkaudellaan, laupeudellaan, innokkuudellaan ja lainkuuliaisuudellaan. 

58 Kansallani ei ole mitään tiettyä maata tai kaupunkia maailmassa, kansani ei ole rotu, mutta se on 

edustettuna kaikissa roduissa, kaikkien ihmisten keskuudessa. Tämä ihmisjoukko täällä, joka kuulee 

sanani ja vastaanottaa uusia ilmestyksiä, on vain osa kansaani. Toinen osa on hajallaan maan päällä, ja 

toinen, suurin osa, elää hengellisessä maailmassa. 

59 Nämä ovat minun kansani, jotka tuntevat minut ja rakastavat minua, jotka tottelevat minua ja 

seuraavat minua. 
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60 Sata neljäkymmentäneljätuhatta valittua menee kansan eteen johtajiksi. Jotkut ovat lihassa ja toiset 

hengessä. Heitä seuraavat suuret legioonat, sekä hengellisiä olentoja että ihmisiä, jotka pyrkivät 

saavuttamaan valon voidakseen oikeutetusti kutsua itseään "Israelin kansan lapsiksi". 

61 Tämän kansan lapset antoivat aina todisteita siitä, että heillä oli valtaa luonnonvoimien yli. Heidän 

vaelluksensa maailman halki jätti jälkeensä suurenmoisia ihmeitä, jotka hämmästyttivät tuon ajan ihmisiä. 

Israelin olisi jatkossakin osoitettava tätä voimaa maailmalle, sillä se todistaa hengen ylivoimaisuudesta 

materiaan nähden. 

62 Jos jotkut toverinne osoittavat teille salaisen tieteensä voiman, älkää pelätkö älkääkä hämmästykö, 

sillä minä olen opettanut teille suurempia ihmeitä. Teidän ei pidä myöskään tuomita ketään huonosti, sillä 

jokainen kansanryhmä on etsinyt totuutta hengellisestä elämästä kykyjensä ja uskonsa mukaan. 

63 Puhun sinulle kaikesta, jotta opit kaiken, eikä mikään yllätä sinua. Annan teille yksityiskohtaiset 

opetukseni, jotta ette joudu tietämyksen alueille, joita kutsutte okkultisiksi, salaisuuksiin tai tyhmiin ja 

hyödyttömiin pohdintoihin. 

64 Hengellisyys on selkeyttä, yksinkertaisuutta, rakkauteen kääntymistä ja taistelua sielun 

täydellisyyden saavuttamiseksi. 

65 Kun tämä kansa puhkeaa esiin ja leviää ihmiskunnan keskuuteen opettamalla sanoin ja teoin, 

kirkot, lahkot ja tieteet taistelevat sitä vastaan. Jotkut hyökkäävät yhtä osaa vastaan, toiset taistelevat 

tiettyjä ajatuksia vastaan. Silloin Jumalan kansa on jo vahva, ja usko ja tieto ovat kypsää hedelmää heidän 

sydämissään. 

66 Kuka tämän kansan lapsista on niiden joukossa, jotka vievät tämän siemenen maan rajoille? Ette 

tiedä, mutta paljastan teille niin paljon, että olette kylvön alku tänä aikana. 

67 Opetuslapsi Johannes puhui monia asioita teidän puolestanne. Hänen inspiraationsa ovat valoa 

polullesi, vastauksia kysymyksiisi ja tutkimuskohteita. Hän näki ilmestyksessään tämän ajan hengellisen 

taistelun, jonka veljessodat ovat vain heikko heijastus siitä suuresta taistelusta, jota käydään hengellisessä 

avaruudessa ja (hengellisesti) tässä maailmassa. 

68 Ihminen on sokea näkemään totuuden siitä, mitä tapahtuu, ja hän tarvitsee tätä ilmestystä 

nähdäkseen maailmassa vallitsevan taistelun ja kaaoksen syyn. Hän tarvitsee myös henkistämistä, jotta 

hänellä olisi aseet puolustautuakseen taistelun keskellä. 

69 Autuaita ovat ne, jotka uskovat minun sanaani ja valmistautuvat, sillä he pelastuvat. Mutta voi 

niitä, jotka kuuntelevat varoituksiani välinpitämättömästi, sillä he joutuvat pyörremyrskyyn täysin 

avuttomina! 

70 Taivas ja maa katoaisivat ennemmin kuin että sanani ei toteutuisi. Monta vuosisataa sitten tämä 

aika ilmoitettiin teille, ja se toteutui, koska olin ennustanut sen. 

71 Teidän on rukoiltava, ihmisjoukot, sillä rukous tasoittaa tietä niille, jotka myöhemmin lähtevät 

kylväjiksi. Tietäkää, että sillä hetkellä, kun keskustelette kanssani, valoni laskeutuu äärettömyydestä 

armokasteena niiden päälle, joiden puolesta rukoilette. 

72 Ymmärtäkää tehtävänne, jotta jokainen teistä voisi olla Israelin, Jumalan kansan, arvokas lapsi. 

73 Valmistan teitä jäljittelemään niitä apostoleja, jotka seurasivat minua toisella aikakaudella ja jotka 

esimerkillään viitoittivat nöyryyden, kuuliaisuuden ja nöyryyden tietä. Teistä tulee tämän Hyvän uutisen 

kantajia, ja joka käänteessä kuulette omantuntonne äänen, joka kertoo teille, jätättekö teoillanne hyvän 

esimerkin tiellenne. Olen näyttänyt teille valtavat siemenpellot, joille jumalallinen siemeneni putoaa. 

Huolehtiva rakkauteni valmistelee jo kaikkea ja tekee sen valmiiksi. 

74 Olen vuodattanut Henkeni valon jokaisen hengen ja kaiken lihan päälle, jotta te kaikki tuntisitte 

minut ja näkisitte minut, jotta koko maailma todistaisi totuudestani. 

75 Ihminen on herännyt, kouluttanut itseään ja kehittänyt mieltään, mutta hän on jättänyt uinumaan 

hengen lahjat, jotka ovat välttämättömiä hänen täydellisyytensä kannalta. 

76 Ihminen ei ole osunut tielle, sillä hänen aiheuttamansa sodat ovat hänen huonon tieteensä 

hedelmiä, joita hän ei halunnut puhdistaa omantuntonsa valossa. Kun ihmismieli kehittyy sopusoinnussa 

jumalallisen valon valaisemien aistien kanssa, näette ihmisten löytävän ja tekevän ihmeitä tieteen avulla, 

jos heitä innoittaa rakkaus lähimmäistä kohtaan. 
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77 Vain minun ääneni voi opastaa teitä keskellä sitä käsitteiden sekamelskaa, jossa kukaan ei enää 

tiedä, mitä totuus on, eikä voi erottaa hyvää pahasta tai valoa pimeydestä. 

78 Teille, jotka kuuntelette minua, sanon: Teidän perintönne tänä aikana on sama kuin entisinä 

aikoina, nimittäin viedä sanomani valo kansoille. 

79 Sanani ei ole ainoastaan kouluttanut teitä, vaan koettelemukset, joita olette jatkuvasti kohdanneet, 

ovat olleet osa jumalallista oppituntiani. Joskus olette kyenneet ymmärtämään ja käyttämään 

koettelemuksia, toisinaan taas olette pysyneet turtana ja kuuroina Mestarin äänelle. 

80 Henkilö, joka lähtee luotanne asumaan hengelliseen kotiin; jokin, joka otetaan teiltä pois maan 

päällä; sairaus, joka sitoo teidät vuoteeseen ja puhdistaa teidät kivun kautta - nämä kaikki ovat 

koettelemuksia, jotka tulevat viisaasti elämäänne auttaaksenne teitä täyttämään kohtalonne, joka on 

rakastaa toisianne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 160 
1 Elämän hedelmä, makea ja terveellinen hedelmä hengelle on se, mitä annan teille Sanassani. 

Syökää ja tuntekaa, että olette kokoontuneet Herran pöydän ääreen. Oi kolmannen aikakauden profeetat! 

Valmistautukaa näkemään se, mikä on annettu vain merkityille. Vaikka monet niistä, jotka muodostavat 

tämän joukon, eivät tunne Läsnäoloani sydämessään ja mielessään, te voitte todistaa näyistänne, todistus, 

joka on täynnä valoa ja totuutta sekä sisällöltään että muodoltaan. Totisesti sanon teille, että aina kun joku 

teistä valmistelee itseään sisäisesti, henki astuu hengellisen elämän valoon, jossa se kyllästyy ja innostuu 

voidakseen sitten selittää näkemyksensä niille, jotka odottavat sen todistusta. 

2 Kun tämä kansa henkistyy ja oppii tuntemaan Läsnäoloni, se ei enää tarvitse näkijää antamaan sille 

todisteita siitä, että ilmentymäni on ollut totuus. Silloin voin sanoa teille: "Autuaita ovat ne, jotka uskoivat 

näkemättä. 

3 Näkijän vastuu on suuri ja vakava, sillä usein hänen sanastaan riippuu monien heikkojen sydämien 

usko, jotka etsivät todisteita uskoakseen. 

4 Kuuntelijan on kehitettävä suurta intuitiota, jotta hän voi tunnistaa, onko se, mitä hän näkee 

hengessä, hyvän valmistelun hedelmä vai ei; pitäisikö hänen näkemänsä todistaa veljilleen ja sisarilleen 

vai pitäisikö hänen vaieta siitä. Mutta kuinka harva niistä, jotka ovat saaneet tämän lahjan, onkaan kyennyt 

edistämään sitä sen vaatimalla rakkaudella, innolla ja hengellisyydellä! 

5 Näkijyyden lahja on yksi vaikeimmista, ja siksi sanon teille, että näkijän katse ei voi koskaan 

tunkeutua hengelliselle alueelle ilman henkistymistä. 

6 Hengellisyys merkitsee tunteiden kohottamista, elämän puhtautta, uskoa, rakkautta, laupeutta, 

nöyryyttä Jumalan edessä ja syvää kunnioitusta saatuja lahjoja kohtaan. Jos pystytte saavuttamaan minkä 

tahansa näistä hyveistä, alatte tunkeutua hengellisellä katseellanne rakkauden ja täydellisyyden kotiin. 

Samalla tavalla, kun saavutatte henkistymisen, voitte jo sanoa maan päällä, että asutte hengellisessä 

kodissa, vaikka se tapahtuisikin vain rukouksenne hetkinä. Samalla saatte valon, joka paljastaa teille 

tulevaisuudessa olevat tapahtumat, sillä kohoavalle hengelle tuleva ei ole enää mysteeri. 

7 Kyllä, opetuslapset, vain ihmiselämässä ihminen ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mitä 

huomenna tapahtuu. Hän ei tiedä kohtaloaan, ei tiedä tietä, jota hänen on kuljettava ja mikä hänen 

loppunsa on. 

8 Ihminen ei kestäisi tietoa kaikista niistä koettelemuksista, jotka hänen on läpäistävä 

olemassaolonsa aikana. Siksi armollisessa rakkaudessani häntä kohtaan olen asettanut tämän salaperäisen 

verhon hänen nykyhetkensä ja tulevaisuutensa väliin ja näin estänyt hänen älyään harhautumasta 

pohtimaan tai tietämään kaikkea sitä, mitä hänen on vielä koettava ja kärsittävä. 

9 Hengellä taas, joka on voimalla varustettu ja ikuisuuteen luotu olento, on sisällään kyky tietää 

tulevaisuutensa, lahja tunnistaa kohtalonsa ja voima ymmärtää ja (myös) hyväksyä kaikki sitä odottavat 

koettelemukset, koska se tietää, että kun se on kulkenut polun, joka on kuljettu kuuliaisesti lakia 

noudattaen, se pääsee lupauksen maahan, hengen paratiisiin, joka on korotuksen, puhtauden ja 

täydellisyyden tila, jonka se on lopulta saavuttanut. 

10 Ottakaa minut esimerkkinä henkistämisestänne, sillä siksi minusta tuli ihminen tuolloin. Jokainen 

teokseni oli kestävä opetus ihmiskunnalle. Mutta jos teokseni olivat ohjeena ihmiskunnalle, teidän on 

otettava ne myös esimerkkinä itsellenne, jotta voitte kehittää itseänne korkeammalle ja kehittää henkisiä 

lahjoja ja inhimillisiä kykyjä ja tulla yhä lähemmäksi sitä esimerkkiä, jonka annoin teille elämälläni, 

teoksillani ja sanoillani. 

11 Muistakaa, että ihmisenä tiesin aina, mikä oli kohtaloni tässä maailmassa, että tiesin tulevaisuuden 

ja todistin sitä lapsesta asti. Jeesuksen kautta puhuin opetuslapsilleni kaikesta siitä, mitä tapahtuisi 

viimeisinä päivinä, jolloin olisin maan päällä, ja siitä, millainen intohimoni ja uhrikuolemani olisi. 

Paljastin ihmiskunnalle sen hengellisen tulevaisuuden, ennustin sen kamppailut ja koettelemukset, julistin 

etukäteen, mitä kansakunnissa tapahtuisi siitä ajasta siihen aikaan asti, jota kutsuin uudeksi 

ilmestyksekseni, jota te kutsutte "Toiseksi tulemukseksi". 
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12 Jeesuksen ruumiin hengellistyminen antoi hänelle mahdollisuuden tuntea kohtalonsa, koska 

Henkeni paljasti sen hänelle, ja juuri tämä hengellistyminen antoi hänelle voimaa hyväksyä Isän tahto 

täydellisellä rakkaudella ja nöyryydellä. 

13 Ette voi saavuttaa Mestarinne hengellisyystasoa tietääksenne, mitä kohtalonne pitää sisällään, mitä 

tulevaisuus pitää sisällään; mutta sisäisen kohotuksenne kautta annan teidän aistia jonkin tapahtuman 

läheisyyden. 

14 Tämän aavistuksen, tämän hengellisen näkemyksen tulevaisuudesta, tämän tiedon kohtalostanne 

saavutatte vain siinä määrin kuin kehosta ja hengestä koostuva olemuksenne kehittyy vähitellen 

korkeammalle henkistymisen tiellä, joka, toistan vielä, on usko, vilpittömyys, elämänrakkaus, rakkaus ja 

valmius auttaa lähimmäistä, nöyryys ja rakkaus Herraa kohtaan. 

15 Auttaakseni teitä puhdistamaan olemuksenne, lähetän teille ajatukseni, jotka sanaksi muuttuneina 

otatte vastaan äänenkantajieni älyn kautta ja jotka näyttävät teille tien valoon. Siunaan sitä, joka uskoo 

tähän totuuteen, samoin kuin siunaan sitä, joka epäilee, sillä te olette kaikki opetuslapsiani, paljon 

rakastamiani lapsiani. 

16 Opetukseni tämän julistuksen kautta jättää ihmisten keskuuteen henkistymisen tien, joka 

muistuttaa opetuslapsilleni, että olen ollut heidän kanssaan uudella tavalla täyttääkseni lupaukseni. 

17 Tämä on uusi päivä, jonka kuikat ovat toivottaneet tervetulleeksi trillereillään ilmoittaakseen 

ihmiskunnalle Kolmannen ajan läsnäolosta. 

18 Uusi ilmestykseni oli ilmoitettu ajoittuvan samaan aikaan kuin henkisen ylöspäin pyrkimisen ja 

ruumiin kuoren materialisoitumisen välinen taistelu, totuuden ja valheen välisen sodan aika, hyvän ja 

pahan, valon ja varjon välinen taistelu. 

19 Miettikää niitä kanssaihmisiänne, jotka kutsuvat itseään mahtaviksi. He haluavat voittaa 

tappamisen, he haluavat rakentaa uuden valtakuntansa raunioille, raunioille ja ruumiille. 

20 Teille sanon, että on aika kylvää valon ja rauhan siemeniä pelloille, jotka olette tehneet 

hedelmällisiksi rakkaudellanne. 

21 Etsin ihmisen sydäntä pelastaakseni hänet ahdistuksestaan ja vapauttaakseni hänet 

hämmennyksestään. Sillä minä voitan antamalla teille iankaikkisen elämän, jotta voitte lopulta hallita 

eläviä. 

22 Hengelliset joukkoni ovat keskellä taistelua maan päällä olevien veljiensä ja sisartensa 

pelastamiseksi, ja totisesti sanon teille, että he eivät palaa voitettuina, vaan päinvastoin, he laulavat 

riemuvirsiä saavuttuaan. 

23 Tulen lunastamaan teidät ajatusten voiman kautta, ilman että Sanani tarvitsee tulla uudeksi 

ihmiseksi asuakseen keskuudessanne. Mitä outoa siinä on, että Henkeni tekee itsensä tunnetuksi ajatusten 

kautta? Mikä on outoa siinä, että paimen etsii kadonnutta lammastaan? 

24 Totisesti sanon teille, että rakastin teitä jo ennen kuin olitte olemassa, ja koska tiesin kohtalonne, 

olin jo ajatellut pelastustanne. Siksi minun tahtoni oli elää ihmisolentona ihmisten kanssa, sillä 

rakkaudellani halusin näyttää teille tien valoon, joka jonain päivänä johtaisi teidät elämään ikuisuudessa, 

Isäni talossa. 

25 Paljastin jumalallisen voimani maan päällä Jeesuksen kautta: Herätin Lasaruksen, käännytin 

Magdaleenan, palautin näön fyysisesti ja hengellisesti sokeille, istutin uskoa ja toivoa sydämiin, avasin 

uuden tien sieluille, jotka olivat juuttuneet pysähtyneisyyteen; ja lopuksi kastelin maan verelläni ja annoin 

teille ruumiini todisteena siitä, että olen ollut keskuudessanne rakkaudesta antaakseni itseni kokonaan 

niille, joita rakastan kovasti. 

26 Tänään, kuten silloin, annan itseni ihmiskunnalle Hengessä pelastaakseni teidät tekemällä teistä 

hyödyllisiä, sillä siemen, jonka olen antanut teille kylvettäväksi, on hyödyllisyyden siemen, joka saa teidät 

olemaan hengellisesti hedelmättömiä ja elämän loisia. 

27 Epäröitkö edelleen mennä töihin? Niin, lapseni, mutta se, mikä teille on vuosia ja vuosisatoja, on 

minulle vain hetkiä. Käytän aikaa, jotta rakkauden hedelmät kypsyisivät mielissä, sydämissä ja sieluissa. 

28 Tämä on se aika, jolloin jumalallinen valo loistaa täysin seuraajissani, jotka paljastavat Hengen 

lahjat ja osoittavat, etteivät he tarvitse maallisia tavaroita eivätkä maallisia tieteitä tehdäkseen hyvää ja 

tehdäkseen ihmeitä. He parantavat minun nimessäni, elvyttävät toivottoman sairaat, muuttavat veden 
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balsamiksi ja herättävät kuolleet vuoteestaan. Rukouksillasi on voima tyynnyttää myrskyt, rauhoittaa 

luonnonvoimat ja torjua rutot ja pahat vaikutteet. 

29 Riivatut vapautetaan pakkomielteistään, vainoajistaan ja sortajistaan uusien opetuslasteni sanan, 

rukouksen ja auktoriteetin avulla. 

30 Mutta totisesti minä sanon teille: kun näen kansani valmistautuneena, annan heidän tietää hetken, 

jolloin heidän on lähdettävä valon taisteluun pimeyttä vastaan. Ja jos kohtaatte torjuntaa, muistakaa 

tyynesti, että se ei ole ensimmäinen kerta, kun ihminen on torjunut siemeneni. Ihminen on varhaisimmista 

ajoista lähtien katkaissut oksia "puusta" istuttaakseen niitä mielensä mukaan, niin ettei hän enää 

myöhemmin tiennyt niiden alkuperää. Mutta haluan teidän tietävän, että pohjimmiltaan minä olen tuo puu 

- työssäni, johon ihmisen ei pidä vaikuttaa millään tavalla, vaan josta hänen on ainoastaan saatava hyötyä 

ja jonka siementä hänen on levitettävä. 

31 Hyvän ja pahan välinen taistelu ei tapahdu vain teidän maailmassanne, vaan voitte kohdata sen 

myös henkisessä maailmassa, jossa käydään suuria taisteluita, joiden vaikutus ulottuu teihin ja heijastuu 

sotiin. Älkää salliko, että henkimaailma, joka on suojellut teitä tähän asti, korvataan olennoilla, joilla on 

vain vähän tiedon valoa. Tarkkaile askeleitasi ja pyydä jatkuvasti rauhaa tähän maailmaan, jossa elät. 

32 Rukoile ja tee työtä. Hengellistäkää itsenne, jotta voitte olla voitokkaita kaikissa koettelemuksissa. 

Muistakaa ne opetukset, jotka teille on antanut se Israel-niminen kansa, joka lähti liikkeelle Herransa 

kutsusta. Heidät johdatettiin erämaahan oppimaan suuri opetus. Siellä he oppivat lain, oppivat 

kommunikoimaan Isänsä kanssa ja herättivät henkiset lahjansa. Se oppi tottelemaan jumalallisia käskyjä, 

mukautumaan lakiin ja elämään yhdessä sopusoinnussa ja veljeydessä. 

33 Tämä kuuliaisuus pelasti sen vaarallisilta tilanteilta ja väijytyksiltä. Sen yhtenäisyys teki siitä 

vahvan vastustajiaan vastaan. Sen järjestys teki autiomaan ylittämisestä siedettävää ja usein iloista. Sen 

sinnikkyys ja usko saivat sen saavuttamaan voiton ja kokemaan jumalallisen lupauksen täyttymisen. Kun 

tämän ajan ihmiset tarkastelevat tuon kansan historiaa, he ihmettelevät tuon kansan niin suurta uskoa ja 

hämmästelevät niitä monia ihmeitä, joita Herra teki heidän matkallaan. - Kun kuulen huokauksia 

rinnoistanne tuon uskon ja hengellisyyden nähdessänne, sanon teille, että on täysin ihmisestä kiinni, että 

nuo ihmeet palaavat. Aina kun näen heidät valmiina, paljastan itseni heille. 

34 Nyt on kaikkien niiden tehtävä, jotka ovat jo varustautuneet ja heränneet, julistaa maailman 

vapautumista. Muistakaa, että Elia, tämän ajan Luvattu, valmistelee parhaillaan kaikkea vapauttaakseen 

materialismin orjuuttamat maan kansat faraon vallasta, kuten Mooses teki aikoinaan Egyptissä Israelin 

heimojen kanssa. 

35 Kertokaa tovereillenne, että Elia on jo tehnyt itsensä tunnetuksi ihmismielen kautta, että hänen 

läsnäolonsa on ollut hengessä ja että hän valaisee edelleen kaikkien kansojen tietä, jotta ne voisivat edetä. 

36 Paimenenne tehtävänä on palauttaa kaikki luodut takaisin oikealle polulleen, kuului se sitten 

hengelliseen, moraaliseen tai aineelliseen maailmaan. Siksi sanon teille, että kansat, jotka ottavat vastaan 

Herransa kutsun Elian kautta, tulevat olemaan siunattuja, sillä niitä yhdistää oikeudenmukaisuuden ja 

rakkauden laki, joka tuo heille rauhan ymmärryksen ja veljeyden hedelmänä. Näin yhdistyneinä heidät 

johdetaan taistelukentälle, jossa he taistelevat korruptiota, materialismia ja valhetta vastaan. Tässä 

taistelussa tämän ajan ihmiset kokevat uusia ihmeitä ja ymmärtävät elämän hengellisen merkityksen - sen, 

joka puhuu kuolemattomuudesta ja rauhasta. He lakkaavat tappamasta toisiaan, koska he ymmärtävät, että 

heidän on vain tuhottava tietämättömyytensä, itsekkyytensä ja turmeltuneet intohimonsa, joista heidän 

putoamisensa ja vaikeutensa ovat saaneet alkunsa - sekä aineelliset että henkiset. 

37 Mistä epäjumalanpalvelus ja uskonnollinen fanaattisuus johtuvat, ellei sitten tietämättömyydestä 

niitä lakeja kohtaan, jotka ohjaavat henkeä? Mikä on syynä sotiin, jotka kylvävät sekasortoa kansojen 

välille ja tuhoavat ihmisiä, ellei kohtuuton ahneus tai hillitön viha? 

38 Ymmärtäkää siis, että lopullinen taistelu ei ole ihmisten taistelu omia veljiään vastaan, vaan hyvän 

taistelu pahaa vastaan. Asetan miekkani ihmisen oikeaan käteen, jotta hän voi voittaa itsensä ja päästä 

Luvatun maan porteille. Mutta älkää odottako, että tämä on tietty isänmaa, jonka saatte perinnöksi, sillä 

tämän uuden luvattua maan löydätte henkenne syvässä rauhassa. Tulet kokemaan, kuinka aiemmin 

epävarma, vihamielinen ja kurja maailmasi muuttuu ylenpalttisen rikkaaksi ja rakastavaksi maaksi. Teillä 

on olemassaolo, jossa on henkisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja rakkautta. Tämä tuo ihmisille edistystä, 



U 160 

112 

koska he saavat ravintoa todellisesta tiedosta. Ihmiselämä kohoaa, ja kun Henkeni ilmenee tulevaisuuden 

kypsissä ihmisissä, kaikilla aloilla tulee ilmestysten aika, ja näette niiden merkkien ja ihmeiden toteutuvan, 

joita aiemmat sukupolvet ovat teille profeetallisesti julistaneet. 

39 Sitten, kun maailma saavuttaa uudistetun vapautumisensa ja astuu tähän vanhurskaaseen ja hyvään 

elämään, jota Elian valo ohjaa, teillä on täällä maan päällä heijastus siitä hengellisestä elämästä, joka 

odottaa teitä tämän elämän jälkeen, jotta voitte sitten nauttia ikuisesti Isänne rauhasta ja valosta. - Mutta 

jos ihmettelette, miten kaikki kansat yhdistyvät yhdeksi kansaksi, kuten ne heimot, jotka muodostivat 

Israelin kansan, sanon teille: Älkää olko huolissanne, sillä kun kaikki kansat on kerran tuotu "erämaahan", 

vierailut takovat ne yhteen, ja kun tämä tapahtuu, uusi manna putoaa taivaasta kaikkien tarvitsevien 

sydämien päälle. 

40 Iloitkaa minun läsnäolostani, rakkaat ihmiset, juhlikaa sydämessänne, huutakaa ilosta, sillä vihdoin 

te olette nähneet Herran päivän tulevan. Te pelkäsitte tämän päivän tuloa, sillä ajattelitte yhä kuten 

muinaiset ja olitte sitä mieltä, että Isänne sydän oli kostonhimoinen, että hän kantoi kaunaa saamiensa 

loukkausten vuoksi ja että hänellä oli siksi valmiina sirppi, ruoska ja kärsimyksen malja kostaakseen niille, 

jotka olivat loukanneet häntä niin paljon ja niin monta kertaa. Mutta suuri on ollut yllätyksenne, kun olette 

huomanneet, että Jumalan Hengessä ei voi olla vihaa, vihaa eikä inhoa, ja vaikka maailma nyyhkyttää ja 

valittaa niin kuin ei koskaan ennen, syynä ei ole se, että Isä on antanut sille tämän hedelmän syötäväksi ja 

tämän maljan juotavaksi, vaan se, että tämä on se sato, jota ihmiskunta niittää vähitellen tekojensa tähden. 

41 On totta, että kaikki onnettomuudet, jotka on päästetty valloilleen tänä aikana, on ilmoitettu teille 

etukäteen. Mutta älkää luulko, että Herra lähettää ne teille rangaistukseksi, koska ne on ilmoitettu teille. 

Päinvastoin, olen aina varoittanut teitä pahasta, kiusauksista, ja olen auttanut teitä nousemaan pois 

lankeemuksistanne. Lisäksi olen antanut teille kaikki tarvittavat keinot, jotta voitte pelastaa itsenne. Mutta 

teidän on myös ymmärrettävä, että olette aina olleet kuuroja ja uskottomia kutsuilleni. 

42 Vielä tänäänkin sanon teille: Käyttäkää minun työtäni kuin arkkia ja astukaa siihen, niin että olette 

turvassa lähestyviltä myrskyiltä. Mutta tulette kokemaan, että monet eivät halua uskoa varoitustani eivätkä 

valmistaudu. Mutta sitten kun oikeudenkäynti tulee ja ruoskii heitä, ensimmäinen asia, jonka he sanovat, 

on, että olen kostanut heille ja kurittanut heitä. 

43 Kuulkaa minun sanani, oi kansa, ja nauttikaa sen hyvyydestä. Avatkaa sydämenne, niin tunnette 

Isänne vierailun. Tunnusta hengessä edessäni, niin tunnet rauhan, jota et enää koskaan halua menettää. 

44 Kuinka voitte odottaa minua, kun olitte täynnä väkivaltaa ja kun tuloni aiheutti teille kauhua 

äärettömän ilon sijasta? Sanon teille vielä kerran, että teillä ei ole mitään pelättävää minulta, mutta teidän 

itsenne kautta kaikenlaista pahaa voi tapahtua teille. Pelätkää siis sitä sovitusta, jonka saatatte joutua 

kärsimään rikkomustenne tähden. 

45 Olen tosiaankin hellittämättömän valpas, mutta oikeudenmukainen, vilpitön ja lahjomaton. Koska 

olette lähteneet puhtaina minusta, pidän oikeutettuna, että teidän on palattava takaisin samassa tilassa. 

Olen opettanut teille, että tahriintuneet eivät voi tavoittaa minua. Sen on ensin puhdistettava itsensä, ja sitä 

tapahtuu maailmassa tällä hetkellä. 

46 Jeesuksessa maailma näki ihmiseksi tulleen Jumalan. Ihmiset saivat häneltä vain rakkauden 

oppitunteja, äärettömän viisauden opetuksia, todisteita täydellisestä oikeudenmukaisuudesta, mutta eivät 

koskaan sanaa väkivallasta, tekoa tai merkkiä suuttumuksesta. Kuinka paljon häntä päinvastoin loukattiin 

ja pilkattiin. Hänellä oli käsissään auktoriteetti ja kaikki valta, jollaista koko maailmalla ei ole, mutta oli 

välttämätöntä, että maailma tuntisi Isänsä hänen todellisessa olemuksessaan, oikeudenmukaisuudessaan ja 

armossaan. 

47 Jeesuksessa maailma näki Isän, joka antaa kaikkensa lastensa puolesta vaatimatta mitään 

vastineeksi itselleen - Isän, joka antaa anteeksi vakavimmat loukkaukset äärettömällä rakkaudella 

kostaamatta koskaan, ja Isän, joka sen sijaan, että riistää hengen häntä loukkaavilta lapsiltaan, antaa heille 

anteeksi ja näyttää heille verellään tien hengelliseen lunastukseen. 

48 Kuinka olisi mahdollista, että tällä hetkellä, kun ilmoitan itseni ihmisille hengessä, poistaisin 

heidän sydämestään käsityksen, joka heillä on rakastavasta ja oikeudenmukaisesta Isästä ja jonka he ovat 

luoneet itselleen minusta maanpäällisen elämänsä aikana? 
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49 Teidän on valmistauduttava, sillä tuon oikeutta kaikille. Valmistautukaa, sillä se majesteettisuus, 

jolla asetun, ei saa herättää pelkoa sydämissänne, vaan se on ilon ja riemun aihe. 

50 Valvokaa ja rukoilkaa, jotta voitte olla rinnallani lähestyvässä taistelussa. 

51 Katso, kuinka valoni murtaa maailmasi sumut. On totta, että taistelen ihmisiä vastaan, mutta vain 

hävittääkseni kaiken pahan, joka elää heidän sydämissään. Laitan rakkauteni valon ja voiman niihin, jotka 

uskollisesti seuraavat minua, ja silloin he sanovat: "Etsikäämme lohikäärmettä, joka väijyy meitä, petoa, 

joka saa meidät tekemään syntiä ja loukkaamaan Herraa." He etsivät sitä meriltä, erämaasta, vuorilta, 

metsistä ja näkymättömästä, eivätkä löydä sitä, koska se asuu ihmisen sydämessä. Vain tämä on 

synnyttänyt sen, ja siellä se on kasvanut, kunnes se on hallinnut koko maata. 

52 Kun valomiekkani välähdys ravistelee jokaisen ihmisen sydäntä, pahuudesta lähtevä väkivalta 

heikkenee ja heikkenee, kunnes se katoaa. Silloin sanot: "Herra, armosi jumalallisella voimalla olen 

voittanut lohikäärmeen, jonka luulin väijyvän näkymättömästä, ajattelematta, että kannoin sitä omassa 

sydämessäni." 

53 Kun viisaus loistaa kaikissa ihmisissä, kuka uskaltaa silloin taas muuttaa hyvän pahaksi? Kuka 

sitten luopuu iankaikkisesta katoavaisen hyväksi? Totisesti minä sanon teille: Ei kukaan, sillä te kaikki 

olette vahvoja jumalallisessa viisaudessa. 

54 Synti on vain seurausta tietämättömyydestä ja heikkoudesta. 

55 Siksi kutsun teidät osallistumaan jumalalliseen opetukseeni, jotta teistä voisi tulla todellisia valon 

lapsia. 

56 Ihmiskunnan eteen on avautunut uusi aikakausi. Kun maailma nukkuu tietämättömänä sitä 

valaisevasta valosta, hengellisessä maailmassa iloitaan ja juhlitaan. Henkeni on tänä aikana vuodatettu 

jokaisen hengen ja kaiken lihan päälle. 

57 Aabrahamin uusi siemen elää hajallaan, ja se on yhdistettävä, jotta se saisi uutta hengellistä 

opetusta. Sodat, tuho, kaaos ja kuolema eivät ole riittäneet saamaan ihmiskuntaa ymmärtämään, että 

oikeudenmukaisuuteni on tullut alas kutsumaan heitä laini tielle. Lähettämäni sanansaattajat nukkuvat, ja 

he etsivät maailmassa vain mukavuuksia, hyvinvointia ja maallisia tavaroita; he ovat kätkeneet hengellisen 

ikuisuuden ihanteen. Omantunnon ääni on puhunut heille, mutta sen huuto on sammunut mielen ja 

ihmissydämen materialismiin. Olen antanut kaiken tuskan, katkeruuden, vihan ja armottomuuden valua 

yli, mutta samalla olen muistuttanut ihmisiä rakkauden ja oikeudenmukaisuuden laistani ja saanut heidät 

tajuamaan, että tulemiseni oli ennustettu tällaista aikaa varten. 

58 Valitsin maan merkityksettömän nurkan ilmentymää varten. Tänä aikana valittiin yksinkertaisia 

miehiä ja naisia palvelemaan minua julistukseni välittäjinä, joilla oli onni olla ensimmäisinä kuulemassa 

jumalalliset sanani tällä kolmannella kerralla. Tämän sanan hengellisen merkityksen ja lasteni keskuudessa 

tekemieni ihmeiden ansiosta tuo ensimmäinen ihmisryhmä muuttui vääjäämättä väkijoukoksi ja 

myöhemmin suureksi yhteisöksi. 

59 Sanani on ponnistellut vapauttaakseen nämä sydämet aineellisista sidonnaisuuksista, itsekkyydestä 

ja tekopyhyydestä, vapauttaakseen ne myös paheista ja tietämättömyydestä. Tämä on ainoa risti, jonka 

olen asettanut heidän harteilleen, mutta nämä ovat vasta ensimmäiset askeleet. Kerroin tälle kansalle, että 

tulisi päivä, jolloin he tekisivät ihmeellisiä tekoja katseellaan, sanallaan tai ajatuksillaan. Milloin nämä 

tapahtumat tapahtuvat? - Kun henkistyminen vallitsee keskuudessanne. 

60 Suuren ihmisryhmän yhdistyneet ajatukset pystyvät kukistamaan huonot vaikutteet ja työntämään 

epäjumalat alas jalustoiltaan. 

61 Vielä tänäänkin vapisette sodan vaikutuksesta ja luonnonvoimien raivon edessä ja pelkäätte 

ihmisten tuomiota. Syynä tähän on se, että tunnet itsesi pieneksi ja kyvyttömäksi, koska hengelliset lahjasi 

eivät ole kehittyneet riittävästi. 

62 Onnellinen on se, joka valmistautuu, sillä hän on se urhea sotilas tässä taistelussa, joka selviää 

lopussa voittajana. Mitkä ovat mielestänne ne voimat, jotka taistelevat toisiaan vastaan? Te vastaatte 

minulle inhimillisillä spekulaatioilla, mutta minä sanon teille, että hyvän ja pahan voimat kohtaavat 

toisensa ratkaisevassa taistelussa. Kumman näistä voimista uskot voittavan? Te sanotte minulle: 

"Epäilemättä hyvän voima, Mestari." Ja todellakin, jos rakastatte toisianne, hyvä voittaa pahan sisällänne. 



U 160 

114 

63 Kerran näytin teille, miten voitte voittaa maailman ja kuoleman houkutukset, jotta rakkaus ja 

totuus voittaisivat. Nyt haluan, että seuraatte Minua, karkotatte intohimot sydämistänne, jotta Jumalallisen 

Hengen rauha voi tulla sisimpäänne ja jotta voitte kutsua Minut pyhäkkööni sisimpäänne. Mutta sitten, 

kun olette voittaneet pahan, yllätytte, koska ymmärrätte, että te itse loitte kiusauksen intohimojenne, 

taipumustenne, heikkouksienne ja syntienne kautta, ja kun voititte sen, tapoitte sen hallitsevan vaikutuksen 

sisällänne. 

64 Ihmiset, ansaitkaa ansioita saadaksenne rauhan, mutta älkää pyytäkö minulta sitä rauhaa ilman, että 

olette ensin ponnistelleet ansaitaksenne sen. Aika on edennyt, henkenne on kasvanut, ja sen on nyt 

hankittava kaikki, mitä se kaipaa ja tarvitsee. Hänen lapsuutensa, se aika, jolloin isän piti tarjota pienille 

lapsilleen kaikki, on ohi. 

65 Aion todistaa ihmiskunnalle, että sen ongelmia ei ratkaista väkivallalla, ja niin kauan kuin se 

käyttää tuhoisia ja murhaavia aseita, se ei pysty luomaan rauhaa ihmisten välille, vaikka nämä aseet 

näyttäisivät kuinka hirvittäviltä ja pelottavilta. Päinvastoin, ne herättävät vain entistä suurempaa vihaa ja 

kostonhimoa. Ainoastaan omatunto, järki ja hyväntekeväisyyden tunteet pystyvät olemaan perusta, jolle 

rauhan aikakausi nojaa. Mutta jotta tämä valo voisi loistaa ihmisissä, heidän on ensin tyhjennettävä 

kärsimyksen malja viimeistä pisaraa myöten. 

66 Älkää, opetuslapset, lannistuko, kun kuulette huhuja sodasta, kun näette nälänhädän ja kurjuuden 

tulevan ja mitä kummallisimpien kulkutautien ilmestyvän. 

67 Sydämenne pohjassa teillä on varmuus siitä, että ihmiskunta tulee juomaan kärsimyksen maljan 

juomat, kun nämä vierailut tulevat. Teidän ei pitäisi olla tuona hetkenä toimettomia tai välinpitämättömiä; 

päinvastoin, teidän pitäisi silloin omistautua tehtävällenne tuoda valoa hämmentyneiden mieleen ja 

parantavaa balsamia sairaille. 

68 Valvokaa ja rukoilkaa, ihmiset, etteivät tuon pahan voiman vaikutukset, joissa inhimilliset 

intohimot heräävät henkiin ja sekavat henget tekevät pahaa, himmentäisi sitä valoa, jonka olen antanut 

ymmärryksenne käyttöön. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 161 
1 Olen ihmissydämen erottamaton ystävä. Olen kulkenut kanssasi kaikkina aikoina kaikilla poluilla. 

Kun olette kääntyneet puoleeni neuvonantajana, olette saaneet parantavia ja rakastavia neuvoja. Kun olette 

kääntyneet puoleeni saadaksenne apua, olette löytäneet minusta lääkärin, joka vahvistaa henkeänne. 

Onnellisina päivinä olen jakanut ilosi ja hymyillyt viattomasti terveellisille nautinnoillesi, joita kohtaat 

matkallasi läpi elämän. Kutsukaa minua kunnioittavasti, kun olette riippuvaisia paheista, tietäen, että 

silloin vahingoitatte sieluanne ja aiheutatte rappeutumista kehossanne. Älä etsi minua monimutkaisen tai 

keinotekoisen elämän varjosta tai materialismista. Etsikää minua valossa ja käyttäkää kykyjänne omaksi ja 

lähimmäistenne parhaaksi. Muutan teidät palaamaan siihen täydellisyyden tilaan, joka oli alun perin 

teidän. Haluan, että painatte tämän opetuksen, jonka olen toistanut niin usein, mieleenne, sillä pian 

Sanaani ei enää kuulla äänenkantajien kautta. En halua, että ne, jotka ovat saaneet opetukseni, lähtevät 

minusta sen jälkeen. Olkaa valmiita henkien väliseen vuoropuheluun ja oppikaa vastaanottamaan ohjeeni 

ja profetiani intuition kautta. Kuule omantuntosi syvyyksissä minun ääneni, joka ohjaa sinua. 

2 Henki on tahdonvapautensa ansiosta mestari valitsemaan tiensä, ja minun tahtoni oli, että se 

käyttäisi järkeään ja tahdonvoimaansa, että se osoittaisi rakkautensa ja tunnustuksensa minua kohtaan. 

Laki on painettu henkeen, mutta liha on heikko. Olen valmistanut hengen ja aineen muodostamaan yhden 

kokonaisuuden, joka kykenee täyttämään suuren kohtalon, joka sisältää viisautta ja täydellisyyttä. 

3 Aikojen alusta lähtien sielun pyrkimyksille oli kaksi mahdollista polkua, myös kaksi niiden 

edustajaa: Abel ja Kain. Abel on ensimmäinen esimerkki kuuliaisuudesta, ja Kain on ensimmäinen, joka 

ruokkii sydäntään pahuudella ja maailman houkutuksilla. 

4 Minun valoni valaisee kaiken luodun, ja jokainen, joka haluaa pelastua, tottelee lakia ja voittaa 

kurittomuutensa. Minä, Isä, kärsin sen tähden, joka on joutunut kiusaukseen ja eksynyt; mutta te kaikki 

tulette minun luokseni. Hengen heräämisen aika on tullut, ja olen kutsunut ihmiskunnan. Haluan, että 

pääsette siunattuun kaupunkiin, joka on luvattu teille aikojen alusta lähtien. 

5 Näytän teille polkuni ja kutsun teitä seuraamaan sitä rakkaudesta. En pakota teitä, ette ole orjiani. 

Te kaikki kannatte valoni sisällänne ja voitte valita polun, joka miellyttää teitä. Olen nähnyt, että maailma 

on aiheuttanut teille väsymystä ja että valmistaudutte kulkemaan askel askeleelta kohti taivasten 

valtakuntaa. Rukoile ihmisten puolesta, jotka ovat siinä elämänvaiheessa, jossa olet, ja lähetä heille 

valonsäteitä ajatuksillasi. Siunaan kaiken, mitä teette minun nimessäni. 

6 Kuka paljasti ihmiselle lihan salaisuudet? Itse liha. Kuka paljasti tieteen salaisuudet? Mieli. Mutta 

minä sanon teille, että Jumalan olemassaolo voidaan paljastaa hänelle vain Hengen kautta. 

7 Kaunis vertaus paratiisista, hyvän ja pahan tiedon puusta, annettiin ensimmäiselle inspiraation 

kautta. Se oli syvällinen viesti kaikkien aikojen ja aikakausien ihmisille. Jotkut eivät kuitenkaan 

ymmärtäneet tuon opetuksen todellista merkitystä, ja toiset väärensivät sen. 

8 Tästä ymmärtämättömyydestä syntyi kiista, joka jakoi ne, jotka tutkivat jumalallisia ilmoituksia, ja 

ne, jotka perehtyivät luontoon. Niinpä taistelu alkoi niiden välillä, jotka etsivät minua hengessä, ja niiden 

välillä, jotka odottavat kaikkea aineellisesti. 

9 Kuinka typeriä olivatkaan ne, jotka pitivät tiedettä tuomittavana Jumalan silmissä! En ole koskaan 

julistautunut sen vastustajaksi, koska olen kaiken tieteen alku ja loppu. Mutta ne, jotka tekivät tieteestään 

lain, olivat materialisteja. Kunnioittaakseen tiedettään he unohtivat Jumalan, joka loi kaiken jumalallisella 

viisaudellaan. 

10 Mikä oli sen vertauksen todellinen merkitys, jonka annoin ensimmäiselle? Sen merkityksen selitti 

jumalallinen ääni, joka ensimmäisen kerran tuntui ihmisessä hänen omantuntonsa kautta varoittaakseen 

häntä niistä koettelemuksista, joita elämä häntä odottaisi. Se oli isällinen ääni, joka sanoi lapselle kaikessa 

rakkaudessa: "Valmistautukaa, valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen. Varo! Herättäkää 

aistejanne ja kykyjänne, jotta voitte läpäistä kokeen, johon olen asettanut teidät hengen ja lihan välisessä 

ristiriidassa, jossa ikuiset arvot voittavat turmeltuvan ruumiin kurjuuden. Katso kaikkea, mikä ympäröi 

sinua, mutta kulje varovasti, ettet kompastuisi. Ruumis, joka teillä on ja jonka kautta havaitsette kaikki 

nämä luomakunnan ihmeet ja loistokkuudet, on heikko luotu, jota teidän on ohjattava hengen avulla. Älä 
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anna sen pakottaa maallisia halujaan ja taipumuksiaan sinuun. Opeta sitä käyttämään vain sitä, mitä se 

tarvitsee laini noudattamisessa. 

11 Kuka voi neuvoa sinua kussakin vaiheessa? Omatunto, tuo jumalallinen valo, jonka jätin 

sisimpääsi olemaan lamppusi ja oppaasi elämän matkallasi. Ja miten voitte tulla tarkkaavaisiksi tälle 

äänelle ja kutsulle? Rukouksen kautta, joka on tapa saada yhteys Isäänne. Jos valmistaudutte tällä tavoin, 

olemassaolostanne maan päällä tulee ikuinen Eeden! 

12 Mutta sanon teille, että innoitusta, jonka annoin ihmiselle, ei kuunneltu, ja niin hänen elämäänsä 

ilmestyi tuskaa. 

13 Monet pilkkaavat nykyään niitä innoituksia, joita ihmiset saivat hengellisestä. Mutta tänä valon 

aikana ihmiskunta ymmärtää menneinä aikoina paljastetut opetukset. Mutta päästäkseen niin pitkälle sen 

on vielä maistettava monia hedelmiä sen kasvattaman tieteen puun sadosta. 

14 Kyllä, jos ihmiset olisivat hoitaneet tieteen puuta todellisella rakkaudella siitä ensimmäisestä 

hetkestä lähtien, kun he saivat tiedon hyvästä ja pahasta, sanon teille, että heidän saamansa hedelmät 

olisivat olleet täysin erilaisia. Katsokaa, kuinka paljon hyvää ihmiskunnalle ovat tehneet kaikki ne, jotka 

ovat käyttäneet näitä hedelmiä jaloin aikein. 

15 Kuinka paljon aikaa ihmiset ovat tarvinneet vakuuttaakseen itsensä virheistään, ja kuinka paljon 

aikaa on vielä kulunut, jotta he voivat hyvittää kylvämänsä pahan. Mutta minä autan heitä kaikessa, mitä 

he tarvitsevat, jotta he palauttavat henkensä alkuperäiseen puhtauteensa. 

16 Otan henkenne vastaan, kun viimeinen ihmissukupolvi on elänyt tässä maailmassa kuin pyhäkössä, 

kun se on tehnyt olemassaolostaan todellisen paratiisin, jonka se on saavuttanut elämänsä hengellistämisen 

kautta. 

17 Tämä viittaa muiden aikojen ihmisiin, mutta teidän on hyvä pohtia näitä opetuksia, jotta voitte 

tasoittaa tietä niille, jotka tulevat teidän jälkeenne, ja he heidän jälkeläisilleen, kunnes tulee se aika, johon 

olen viitannut tällä oppitunnilla. 

18 Henkeni lähettää valonsa ja valaisee tien, jota pitkin henkenne on tultava luokseni ja johon 

Jeesuksen jälki on kaiverrettu. Se, joka etenee polullani, tuntee saavansa takaisin kadonneen perintönsä, 

aivan kuten se, joka lähtee polultani, tuntee olevansa menettänyt perintönsä. 

19 On tuomion aika, mutta siitä huolimatta en halua, että ihmiset alistuvat lakiini 

oikeudenmukaisuuteni pelossa, vaan että he alistuvat jumalalliseen rakkauteeni. 

20 Olet äärettömän armoni luomus, ja johdatan sinut täydellisyyteen. Vuosisatoja ja kokonaisia 

aikakausia kuluu henkesi yli, eikä talttaani lakkaa tasoittamasta sitä. Mikään jumalallinen työ ei voi jäädä 

kesken. 

21 Ihminen on tahdonvapauttaan käyttäen taivuttanut kehityspolkuaan niin pitkälle, että hän on 

unohtanut, kenestä hän on saanut alkunsa; ja hän on saavuttanut pisteen, jossa hyveellisyys, rakkaus, 

hyvyys, rauha, veljeys tuntuvat vieraalta hänen olemukselleen, ja hän pitää itsekkyyttä, paheita ja syntiä 

täysin luonnollisena ja sallittuna asiana. 

22 Uusi Sodoma on kaikkialla maan päällä, ja uutta puhdistusta tarvitaan. Hyvä siemen pelastuu, ja 

siitä muodostuu uusi ihmiskunta. Hedelmällisille pelloille, jotka on kasteltu katumuksen kyynelillä, putoaa 

siemeneni, joka itää tulevien sukupolvien sydämissä, jotka tarjoavat korkeamman palvonnan muodon 

Herralleen. 

23 Mestari kysyy sinulta: Onko henkenne valmistautunut käymään vuoropuhelua hengeltä hengelle, 

kun sanani on päättynyt? 

24 Lapsenne eivät enää kuule minua näiden äänenkantajien älyn kautta, mutta teidän on valmisteltava 

heille tie, ja silloin he ottavat askeleen eteenpäin henkistymisessä. 

25 Valo, joka valaisee tämän ajan, on kuudennen sinetin valo. Katsokaa lampunjalkaa, joka kuin 

ehtymättömän uskon valonlähde valaisee kaikki, elävät ja kuolleet. 

26 Tämä valo innoittaa tiedemiestä, filosofi käyttää sitä ja jokainen, joka haluaa päästä mysteereihin 

sisälle. 

27 Mutta mitkä ovat ne seitsemän sinettiä? Mikä on kuudes sinetti? Voitteko vastata varmuudella 

tähän kysymykseen, jonka Mestari esittää teille, ja voisitteko tehdä sen täsmällisesti teologille ja 

ihmiskunnalle, jos he kysyisivät teiltä samalla tavalla? 
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28 Lyhyt on aika, jolloin olette vielä kuin pieniä lapsia. Sillä sen jälkeen teistä tulee opetuslapsia ja 

lopulta mestareita, jotka kantavat totuuteni siemenen ihmiskunnan tielle. 

29 Sinä päivänä minä avaan aarrekammioni, vedän pois verhon ja paljastan teille salaisuuden, jotta 

teistä tulisi vahvoja ihmisten keskuudessa ja jotta teistä tulisi herroja. 

30 Odotin, että syventämällä opintojasi löytäisit lopulta tuon mysteerin sisällön, mutta toistaiseksi et 

ole nähnyt mitään erityistä vaivaa työni tutkimiseksi. 

31 Tässä asiassa ette ole toimineet kuten tiedemiehet, jotka omistavat elämänsä tutkimukselle. En 

käske teitä ryhtymään tiedemiehiksi, sillä opetukseni viisaus on kaikkien tieteiden yläpuolella. Sanon teille 

vain: ottakaa mallia heidän sinnikkyydestään. He hoitavat tieteen puuta, jonka hedelmän minä annoin 

teille (kaikille), kun annoin teille hengellisen elämän puun, jotta te hoitaisitte sitä ja nauttisitte sen 

hedelmistä, jotka ravitsevat henkeänne. 

32 Rukoilkaa, että löydän teidät valmiiksi ja arvokkaiksi, sillä sanani kirjoitetaan muistiin tulevia 

sukupolvia varten, ja teidän on todistettava siitä teoillanne. 

33 Karitsa on se, joka puhuu teille, joka paljastaa teille nämä opetukset ja tulkitsee nämä salaisuudet, 

sillä tähän asti vain tämä on ollut arvollinen murtamaan sinetit. Mutta tahrattoman Karitsan uhri tekee 

teidät kaikki tämän valon arvoisiksi, ja aikanaan tämä tieto saavuttaa kaikki maan ääret. 

34 Puhun teille myös Luojana, sillä Isä on Pojassa, aivan kuten Poika on Isässä ja Pyhässä Hengessä. 

35 Opetuslapset, minusta on lähtenyt esiin olentojen kolme luontoa: jumalallinen, hengellinen ja 

aineellinen. Kaikkien luotujen asioiden luojana ja omistajana voin puhua teille jumalallisella ja samalla 

ymmärrettävällä tavalla. Koska aineellinen luonto tuli minusta, voin myös tehdä ääneni ja sanani fyysisesti 

kuultavaksi ja siten ihmiselle ymmärrettäväksi. 

36 Minä olen täydellinen tiede, kaiken alkuperä, kaikkien syiden syy ja valo, joka valaisee kaiken. 

Olen kaiken luomisen yläpuolella, kaiken oppimisen yläpuolella. 

37 Jotta Jumala voisi kutsua itseään "Isäksi", hän synnytti kohdustaan hengellisiä olentoja, 

jumalallisilta ominaisuuksiltaan häntä muistuttavia luotuja, ja muutti ne ihmisiksi, jotta kolme luontoa 

olisivat heidän omiaan. Mutta ensin Isä valmisti heille heidän kotinsa, maan, jonka sisus on kalliota ja 

tulta, jossa on ilmaa, vettä, metalleja, kaasuja ja valoa. Kaikki tämä oli kuin valtakunta, vahva ja 

järkkymätön, joka toimi perustana ihmisen kodille: mineraalien valtakunnalle. 

38 Luoja halusi koristella tämän kodin, ja sitä varten hän antoi kasvien, puiden ja niiden kukkien ja 

hedelmien versoa maasta, jotta ihminen löytäisi niistä ravintoa, varjoa, virkistystä, inspiraatiota, balsamia 

ja iloa, ja tämä oli ikään kuin uusi valtakunta: kasvien valtakunta. 

39 Ihmisen ei pitänyt olla yksin, ja siksi Isä antoi hänelle alemmat olennot, villieläimet, linnut ja kalat 

ystäviksi ja palvelijoiksi. Kaikki olennot, jotka elävät maan sisällä ja pinnalla, ne, jotka heiluvat tuulessa, 

ja ne, jotka asuttavat vesiä, jotta lapsi löytäisi elantoa joistakin, ystävyyttä toisista ja tukea vielä toisista. 

Kun tämä laji näin luotiin, maan päälle syntyi uusi valtakunta: eläinten valtakunta. 

40 Nämä kolme valtakuntaa muodostivat harmoniassaan yhden. Maailma. Kun kaikki oli kuin suuri 

juhla, jonka Herra oli elävöittänyt elämällä, valolla ja armolla, hän lähetti ihmisen, olennon, joka oli 

Luojansa kaltainen ja jossa jumaluus heijastui; häneen Jumala oli asettanut Henkensä kipinän, 

omantunnon, jotta tämä näin varustettu olento saavuttaisi sielun täydellisyyden sen kehityksen tiellä. 

41 Nämä kolme maailmaa, jotka muodostavat maailmanne, luotiin seitsemässä kehitysvaiheessa, joita 

jotkut ihmiset ovat kutsuneet "päiviksi". 

42 Täydellisellä kärsivällisyydellä Isä loi kaiken, mikä on tarpeen hänen lastensa polkua ja elämää 

varten. Niinpä hän loi yhdessä ajassa auringon ja tähdet, toisessa ajassa maan kasveineen ja merineen, 

toisessa ajassa eläimet ja lopulta ihmisen. 

43 Kaikki oli valmisteltu, järjestetty ja suunniteltu etukäteen, jotta ihminen ei kohtaisi mitään 

epätäydellisyyttä, vaan kokisi ihmeitä ja täydellisyyksiä joka käänteessä ja löytäisi Isänsä rakkauden 

kaikkialla ja Hänen läsnäolonsa kaikessa luodussa. 

44 Kun kaikki oli valmista, sanoin ihmiselle: "Tässä on kotisi, tässä on väliaikainen valtakuntasi. 

Lähde liikkeelle, juo lähteistä, maista ja nauti hedelmistä, opi kaikki ja nouse maan* herraksi, se on sinun 

valtakuntasi." - Kun ihminen avasi silmänsä valolle ja elämälle, hän tunsi autuutta, kun Kuninkaantähden 

säteet hyväilivät häntä, hän herkutteli vesien raikkaudella ja suuhunsa tarjoutuvien hedelmien maulla. 
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* Useimmissa raamatunkäännöksissä sanotaan (toisinaan väärinymmärrettynä): "Alistakaa maa." Tämä käännös 

vastaa alkuperäistä espanjankielistä tekstiä, ja seuraavissa jakeissa käy selväksi, että ihmisen on myös osoitettava 

olevansa tämän kutsumuksen ja korkean vastuun arvoinen jumalallisten käskyjen ja Jeesuksen Kristuksen 

esimerkin mukaisesti, joka on myös meidän Herramme. Tässä yhteydessä viittaamme kohtaan 162, 5254, jossa 

meitä muistutetaan myös Luoja-Isämme tekojen viisaudesta ja täydellisyydestä, ja myös kohdassa 167, 39 tehdään 

selväksi, että rakkauden käsky koskee luonnollisesti koko luomakuntaa. 

45 Mutta te tiedätte, että ihmisellä on tahdonvapautensa vuoksi ollut alusta alkaen heikkouksia, joiden 

kautta hän on tuntenut tuskaa, työtä, vaivaa, pimeyttä ja lankeemuksia. 

46 Kaikki oli mietitty ja valmisteltu etukäteen, jotta henki löytäisi kehityksensä tien. Sitten Isä ilmoitti 

hänelle omatuntonsa kautta lakinsa, jotta hän tuntisi valon tien ja sopusoinnussa Jumaluuden ja luonnon 

kanssa olevan tien. Jo silloin intuitio paljasti ihmiselle hänen oman henkensä olemassaolon, jonka 

omatunto, joka on oma valoni, opetti häntä erottamaan hyvän pahasta ja kannusti häntä sisäisesti 

valitsemaan oikean tien. Sitten Isä valmisti tien ja pyhäkön ihmisen hengelle. 

47 Telttojen alussa Herra antoi ihmisten lisääntyä ja asuttaa maan. Hän osoitti olemassaolonsa, 

läsnäolonsa ja oikeudenmukaisuutensa puhumalla ihmiskunnalle luonnonvoimien välityksellä, jotka - 

toisinaan hyväntahtoisesti ja toisinaan vihamielisesti ja armottomasti - korjasivat rikkomukset tai 

palkitsivat hyvät teot. 

48 Mutta paitsi että elementtien ääni puhui teille minulta, lähetin maailmaan myös miehiä, jotka 

neuvoivat hyveellisyyttä, pitivät ihmisten hengen hereillä ja opettivat heille jumalallisen olennon 

olemassaolon, jota heidän tulisi palvella ja palvoa. 

49 Tämä oli ensimmäinen aika, ensimmäinen hengellinen valtakunta, jossa Isä hallitsi ihmisen 

sydämessä, joka eli täynnä armoja siinä kodissa, joka oli luotu hänen hengelleen. 

50 Mutta tätä kotia, jota Herra alkoi rakentaa lastensa sydämeen, Hänen täytyi myös kouluttaa 

kolmessa aikakaudessa tai valtakunnassa. 

51 Toisen ajan tai toisen valtakunnan perusti Isä, kun Hänen Sanansa tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja eli 

ihmisten keskellä; ja kolmannen ajan, jolla tämä hengellisen täydellisyyden työ päättyy, aloitti Hänen 

tulemisensa Pyhänä Henkenä tässä ajassa, joka edustaa kolmatta valtakuntaa. 

52 Ensimmäisellä kerralla jumalallinen Henki osoitti itsensä oikeudenmukaisuutena, toisella kerralla 

hän oli rakkaus, ja tämän työn huipentuakseen kolmannella kerralla hän osoitti itsensä viisauden ja 

ilmestyksen valona. 

53 Katsokaa tässä kolme valtakuntaa, jotka muodostavat yhden, kolme aikakautta, joissa hengellisen 

täydellisyyden työ on toteutunut, kolme aikakautta, jotka sisälsivät salaisuuden, jonka Mestari on 

paljastanut teille tänä päivänä. Mutta olkaa tietoisia siitä, että nämä kolme valtakuntaa muodostettiin 

seitsemässä vaiheessa, joista teillä on kuva aineellisen luonnon luomisessa - seitsemän vaihetta, joista 

viimeinen on hengen täydellinen koti. 

54 Ensimmäistä näistä hengellisistä kehitysvaiheista maailmassa edustaa Aabel, Isän ensimmäinen 

palvelija, joka uhrasi polttouhrinsa Jumalalle. Hän on uhrauksen symboli. Vastenmielisyys nousi häntä 

vastaan. 

55 Toinen vaihe edustaa Nooaa. Hän on uskon symboli. Hän rakensi arkin jumalallisesta 

inspiraatiosta ja johdatti ihmiset arkkiin pelastaakseen heidät. Väkijoukko nousi häntä vastaan 

epäilyksineen, pilkkaamisineen ja pakanallisuuden hengessä. Mutta Nooa jätti jälkeensä uskon siemenen. 

56 Kolmatta jaksoa symboloi Jaakob. Hän ilmentää voimaa, hän on Israel, vahva. Hän näki 

hengellisesti taivaan tikapuut, joita pitkin te kaikki nousette istumaan Luojan oikealle puolelle. Herran 

enkeli nousi häntä vastaan koetellakseen hänen voimiaan ja sinnikkyyttään. 

57 Neljäs symboli on Mooses; hän ilmentää lakia. Hän osoittaa taulut, joihin se on kirjoitettu kaikkien 

aikojen ihmisiä varten. Hän oli se, joka valtavan uskonsa avulla vapautti kansan ja johdatti sen pelastuksen 

tielle luvattuun maahan. Hän on lain symboli. 

58 Viidettä jaksoa edustaa Jeesus, jumalallinen Sana, tahraton Karitsa, joka on puhunut teille kaikkina 

aikoina ja puhuu teille jatkossakin. Hän on se rakkaus, jonka vuoksi hänestä tuli ihminen, jotta hän voisi 

elää ihmisten maailmassa. Hän kärsi saman tuskan, osoitti ihmiskunnalle uhrin, rakkauden ja laupeuden 

tien, jonka kautta he saavuttavat lunastuksen kaikista synneistään. Hän tuli Mestariksi opettamaan, miten 
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kasvaa nöyrissä oloissa ja silti elää rakkaudessa, mennä uhrautumiseen asti ja kuolla rakastavana, 

anteeksiantavana ja siunaavana. Hän ilmentää viidettä vaihetta, ja hänen symbolinsa on rakkaus. 

59 Kuudetta jaksoa edustaa Elia. Hän on Pyhän Hengen symboli. Hän tulee tulivaunuillaan ja tuo 

valon kaikille kansoille ja kaikille maailmoille, jotka ovat teille tuntemattomia, mutta jotka minä tunnen, 

sillä minä olen kaikkien maailmojen ja kaikkien luotujen Isä. Tämä on vaihe, jossa elätte tällä hetkellä - 

Elian vaihe. Hänen valonsa valaisee sinut. Hän edustaa niitä opetuksia, jotka olivat kätkettyjä ja jotka 

paljastetaan ihmisille tällä hetkellä. 

60 Seitsemännen jakson ruumiillistaa Isä itse. Hän on päämäärä, kehityksen huipentuma. Hänessä on 

armon aika, seitsemäs sinetti. 

61 Näin seitsemän sinetin mysteeri ratkeaa. Siksi kerron teille, että tämä aikakausi sisältää kuudennen 

sinetin. Sillä viisi niistä on jo ohi, kuudes on nyt ratkaistu, ja seitsemäs on edelleen suljettu, sen sisältö ei 

ole vielä tullut, kestää vielä aikaa, ennen kuin tämä vaihe tulee teille. Kun se saapuu, armo, täydellisyys ja 

rauha hallitsevat. Mutta sen saavuttaminen - kuinka monta kyyneltä ihmisen on vielä vuodatettava 

puhdistaakseen sielunsa. 

62 Kun puhdistus on ohi, kiusaukset hillitään. Ihmisten väliset sodat loppuvat, eikä häiriöitä tai 

korruptiota enää ole. Silloin tulee rauhan ja armon valtakunta, ihmiskunta saavuttaa suuren hengellisen 

edistyksen, ja sen yhteys Isän Henkeen on suora. 

63 Aivan kuten olen paljastanut teille, että ihminen on Luojansa kaltainen, kerron teille nyt, että tämä 

aineellinen maailma, jonka olen luonut armollani ja täydellisyydelläni, on avoin kirja, joka on aina 

puhunut teille kolmesta valtakunnasta, kolmesta ajasta ja Isän täydellisestä voimasta. Luomakunta luotiin 

myös siten, että sen muodostumisen seitsemän vaihetta olisivat mallina seitsemälle sinetille, tuolle elämän 

suurelle kirjalle, jonka salaisuuden peittäneen verhon olen vetänyt pois Sanani valolla. 

64 Antakaa kuudennen sinetin valon valaista teidät. 

65 Vain minä yksin pystyn sanomaan, milloin kuudes vaihe päättyy ja seitsemäs alkaa. Elätte 

kuudennessa vaiheessa, Elian aikana, kolmannella aikakaudella. Vaikka teitä ympäröi täysin Henkeni 

valo, joka virtaa Sanastani, ette ole vielä vapautuneet synnistä ettekä ole saavuttaneet täydellisyyttä 

yhdistymällä hengestä henkeen Jumaluuteni kanssa. Mutta teidän lapsenne, tulevat sukupolvet, saavuttavat 

tämän puhtauden, ja heistä tulee opetuslapsiani, jotka ovat hengellisessä yhteydessä Mestarinsa kanssa, 

todellisia profeettoja maailman tiellä. He elävät rauhassa ja sopusoinnussa kaikkien lakien kanssa ja luovat 

lopulta ihmishengen todellisen kodin maan päälle. 

66 Totisesti minä sanon teille: ennen kuin nämä profetiat täyttyvät, monet auringot katoavat, paljon 

vettä putoaa taivaasta, monet vuodet kuluvat, ja ihmiset unohtavat ne, ja myös monet sukupolvet. Mutta 

viimein tulee se aika, jolloin Isä kruunaa työnsä tällä planeetalla. 

67 Ottakaa tämä yksinkertainen opetus mukaanne, kirkkaana kuin päivänvalo ja läpinäkyvänä kuin 

vesi, jotta voitte kammionne hiljaisuudessa, yön mietiskelevinä tunteina, tutkia ja pohtia sitä, mitä olen 

teille paljastanut, ja voitte virkistää itseänne sen täydellisyydessä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 162 
1 Ei mene päivääkään, ettei ihmiskunta vapisisi jonkin vierailun edessä tai ihmettelisi jotain 

tapahtumaa, jota se pitää poikkeuksellisena, eikä se kuitenkaan ole ymmärtänyt aikaa, jossa se elää, eikä 

kunkin tällaisen koettelemuksen merkitystä. Kuinka selvästi muinaiset profeetat Joel, Daniel ja apostoli 

Johannes ilmoittivat teille, mitä näinä aikoina tapahtuisi. Mutta kuinka välinpitämättömiä tämän 

aikakauden ihmiset ovatkaan olleet Herransa kutsuja kohtaan! Kun he toisinaan murtautuvat läpi 

välinpitämättömyydestään ja materialismistaan, he kysyvät itseltään vain: "Mitä ihmettä tapahtuu, kun 

kaikki on ahdistusta, sotaa, tuskaa, autiutta ja kuolemaa?" Mutta he eivät valvo, eivät rukoile eivätkä 

ajattele sitä, mitä heille on ilmoitettu, koska tähän asti he ovat olleet kiinnostuneita vain valheellisista 

tyydytyksistä, joita maailma heille antaa. 

2 Mitä enemmän ihmiset tuntevat itsensä sorretuiksi, mitä enemmän heitä uhkaavat katastrofit, jotka 

he ovat itse aiheuttaneet, sitä enemmän he luulevat, että heidän omat voimansa riittävät heille sen sijaan, 

että he etsisivät turvaa minulta, rukoilisivat armoani ja pyytäisivät apuani. He antavat alempien 

intohimojensa viedä itsensä mukanaan ja muuttavat vihansa ja vallanhalunsa aseiksi, joilla he haluavat 

taistella ja puolustaa itseään. Mutta milloin olette koskaan tienneet, että pahaa vastaan voi taistella 

pahalla? 

3 Annan ihmisten jatkaa ylimielisyyttään ja kerskua materialismillaan, jatkaa jonkin aikaa 

hyväntekeväisyyden puutettaan, jotta he voivat nähdä, mihin heidän intohimonsa heidät vievät. Sillä välin 

annan itseni tuntua jokaisen sellaisen sydämessä, joka on valmistautunut ja joka odottaa minua. 

4 Olen vuodattanut Henkeni jokaisen hengen ja kaiken lihan päälle, jotta miehet ja naiset voisivat 

profetoida profetian mukaisesti. Puhun teille unien ja hengellisten näkyjen kautta ja annan ihmiskunnalle 

merkkejä luonnonvoimien kautta, jotta ihmisten keskuuteen ilmestyisi vahva, suuri kansa - niin suuri kuin 

he eivät ole koskaan tunteneet. Tämä kansa tuhoaa kaiken pahan, jonka se löytää tieltään, ja ei ole 

vihollista, jota se ei voittaisi, eikä muuria, jota se ei pystyisi voittamaan. Ne, jotka kuuluvat hänelle, 

etenevät kaikkialla, koko ihmiskunta kuulee hänen kutsunsa, hänen sanansa tekee lopun kaikesta 

vääryydestä, ja hän onnistuu saamaan kaikki ihmiset tuntemaan totuuden. Totuuden salaavat opit, 

uskonnot, ideologiat ja tieteet vapisevat hänen askeleensa edessä. 

5 Te, jotka kuulette tämän sanan, kiittäkää Herraa, teidän Isäänne, siitä, että teille on suotu kokea sen 

lupaukseni täyttymys, joka on annettu muinaisten profeettojen kautta, niiden, jotka olivat jo ennustaneet 

teille julistukseni, kun yksi heistä ilmoitti teille, että "Henkeni vuodatetaan kaiken lihan päälle". 

6 Katsokaa ja olkaa vahvoja, jotta teistä voi tulla osa tätä urheiden sotilaiden kansaa, jonka minä 

pian nostan esiin. Älkää ajatelko - ja olen jo sanonut teille useaan otteeseen ─ että vain te kuulutte tähän 

kansaan. Sillä vain ne, jotka ovat kuulleet Minua tässä julistuksen muodossa, eivät saa armoa oppini 

tuntemisesta. Muistakaa, että minun siemeneni on hajallaan koko maan päällä. 

7 Menneiden aikojen profeetat eivät saaneet minkäänlaista maallista auktoriteettia tai valtuutusta, 

heidän ei ollut pakko alistua mihinkään auktoriteettiin, ja he keskittyivät vain tottelemaan Herransa 

ohjeita, joka antoi sanansa valitsemiensa henkilöiden huulille. 

8 Täynnä uskoa ja rohkeutta mikään ei estänyt heitä tekemästä työtä, joka oli opettaa kansalle minun 

lakini ja saada heidät luopumaan uskonnollisesta fanaattisuudesta tekemällä heidät tietoisiksi pappien 

välinpitämättömyydestä ja virheistä. 

9 Jos pohditte hieman ja tutkitte pyhiä kirjoituksia, huomaatte, että kaikki profeetat ilmaisivat yhden 

ainoan olemuksen, jonka he välittivät kansalle sanoissaan. He antoivat ihmisille kehotuksia, ilmoituksia ja 

viestejä ilman aineellisen palvonnan virheitä, joita ihmiset tuolloin harjoittivat. He opettivat noudattamaan 

lakia ja Jumalan sanaa ja auttoivat ihmisiä kommunikoimaan taivaallisen Isänsä kanssa. 

10 Ihmiset, ettekö löydä suurta yhdennäköisyyttä noiden profeettojen ja näiden äänenkantajien välillä, 

joiden kautta puhun teille tällä hetkellä? Näiden huulille asetan myös lakini ytimen; heidän sanojensa 

kautta inspiraationi saavuttaa teidät, ja heistä purkautuu säteilevästi ohje, joka kutsuu kuulijoita etsimään 

Herraansa mitä äänekkäimmin. He puhuvat pelkäämättä, että monien heitä kuuntelevien joukossa on myös 

partiolaisia tai fanaatikkoja. He täyttävät tehtävänsä omistautuneesti palvellessaan Isäänsä, jotta Hän voi 
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heidän kauttaan puhua ihmiskunnalle ja antaa sille näitä opetuksia, jotka avaavat ihmisille uusia valon 

polkuja. 

11 Ihmiset, näiden profeettojen ja näiden äänenkantajien välillä ei ole vain suurta yhdennäköisyyttä, 

vaan niiden välillä on myös täydellinen suhde. Ne ennustivat nämä, ja mitä ne ennustivat kauan sitten, 

nämä palvelijat kokevat nyt. 

12 Älkää luulko, että kaikkihan uskoivat tuohon aikaan siihen, mitä heidän profeettansa julistivat. Ei, 

he joutuivat usein kestämään kanssaihmistensä pilkan, pappien uhkailun ja vallanpitäjien vainon. Oli 

välttämätöntä, että profetiat, joissa ilmoitettiin Jumalan tuomiosta ihmisille, toteutuivat, jotta kaikki 

uskoisivat Herran palvelijoiden julistamaan totuuteen. Usein heidän ilmoituksensa toteutuivat vasta, kun 

he eivät enää olleet tässä maailmassa. Myös tänä aikana nämä lapseni ovat kokeneet pilkkaa, panettelua ja 

niiden välinpitämättömyyttä, jotka ovat kuunnelleet heitä. Mutta minun sanani tulee tunnetuksi näiden 

kokoontumispaikkojen ulkopuolella, vaikka sitä pilkattaisiin ja torjuttaisiinkin. Se, mitä olen teille 

ilmoittanut, tulee myös toteutumaan, ja silloin ihmiset kääntävät huomionsa siihen, mitä he aiemmin 

pitivät halveksivana tai välinpitämättömänä. 

13 Aivan kuten tuo kansa sai uskon näkymättömään Jumalaan, joka on kaikki voima ja 

oikeudenmukaisuus, heti kun se uskoi siihen, mitä sen profeetat ennustivat, niin myös tämä kansa, joka on 

nyt saanut tämän ilmestyksen, täyttyy järkkymättömällä uskolla, jota se vahvistuu, kun se saa ilmestyksen 

Herralta. Tämä usko on ehdottoman välttämätöntä, jotta huuliltasi tuleva todistus olisi täynnä 

vakuuttavuutta. Olen kuitenkin jo sanonut teille, että jos ette osaa todistaa Minusta, teen sen, kun sen aika 

tulee, sillä en jätä lupauksiani täyttämättä. 

14 Kuinka usein Jumalan kansan historiassa ihmiset ovatkaan vastustaneet tahtoani 

tottelemattomuudellaan, mutta heidän harhautumisestaan huolimatta sanani toteutui. Sama tapahtuu 

tälläkin kertaa. Kaikki eivät ole kuuliaisia ohjeilleni. Jotkut tulkitsevat käskyjäni oikein, kun taas toiset 

yrittäessään sovittaa yhteen kovemman ja totuudenmukaisemman alemman ja lihallisen kanssa yrittävät 

uhmata Tahtoani ymmärtämättä, että jumalallinen Tahto, joka on voimaa ja ääretöntä 

oikeudenmukaisuutta, tuomitsee kaikki niiden epärehelliset teot, jotka ovat häpäisseet Sanani. 

15 Kerron teille tämän, koska tiedän, että teidän keskuudessanne syntyy hämmennystä, jonka 

ennustan jo nyt. Mutta minä säilytän kirjan, johon Sanani on kirjoitettu, jotta se voidaan myöhemmin 

tuoda koko maailman nähtäväksi ja todistaa siitä, mitä Mestari on kertonut teille uudessa ilmestyksessään. 

16 Kuunnelkaa minua uusien profeettojeni kautta, joita te kutsutte äänenkantajiksi, ja tulkatkaa sanani 

oikein, jotta voitte sen jälkeen täyttää teille antamani tehtävät. 

17 Kun ihmiset halusivat tunnistaa Minussa lähestymättömän, etäisen Jumalan, minä lähdin 

todistamaan heille, että olen lähempänä heitä kuin heidän silmäripsensä ovat heidän silmissään. 

18 He rukoilevat mekaanisesti, ja jos he eivät näe heti toteutuvan kaikkea sitä, mitä he ovat 

kiireellisesti pyytäneet, he huutavat lannistuneina: "Jumala ei ole kuullut meitä." 

19 Jos he osaisivat rukoilla, jos he yhdistäisivät sydämensä ja mielensä sieluunsa, he kuulisivat 

Herran jumalallisen äänen hengessään ja tuntisivat, että hänen läsnäolonsa on hyvin lähellä heitä. Mutta 

miten he tuntevat läsnäoloni, jos he pyytävät minua ulkoisten kulttien avulla? Miten he voisivat saavuttaa 

sen, että heidän sielunsa herkistyy, jos he itse palvovat Herraansa käsin tekemissään kuvissa? 

20 Haluan sinun ymmärtävän, että olen hyvin lähellä sinua, että voit helposti olla yhteydessä minuun, 

tuntea minut ja vastaanottaa inspiraationi. 

21 Jos katsotte huolellisesti niitä ilmestyksiä ja opetuksia, joita olen antanut teille kautta aikojen, 

löydätte vain yhden polun, joka voi johtaa teidät henkistymisen päämäärään. Muistakaa, että Minä olen 

opettanut teille täydelliset ja menestyksekkäät tavat ja keinot tulla luokseni. En ymmärrä, miksi sallitte 

itsenne vietellä väärillä opetuksilla, jotka vain rohkaisevat fanaattisuuttanne ja lisäävät 

tietämättömyyttänne. 

22 Kun laki annettiin maailmalle, minä sanoin teille: "Sinulla ei saa olla vieraita jumalia minun 

lisäkseni." 

23 Kun toisella aikakaudella eräs nainen kysyi Jeesukselta, oliko Jerusalem se paikka, jossa hänen 

pitäisi palvoa Jumalaa, Mestari vastasi hänelle: "Tulee aika, jolloin Jerusalem eikä mikään muukaan 
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paikka ole oikea paikka palvoa Jumalaa, sillä häntä palvotaan hengessä ja totuudessa", toisin sanoen 

hengestä henkeen. 

24 Kun opetuslapseni pyysivät Minua opettamaan heitä rukoilemaan, annoin heille esimerkkinä 

rukouksen, jota te kutsutte Isä meidän -rukoukseksi, jonka avulla sain heidät ymmärtämään, että 

todellinen, täydellinen rukous on sellainen, joka Jeesuksen rukouksen tavoin tulee spontaanisti sydämestä 

ja kohoaa ylöspäin Isää kohti. Sen tulisi sisältää kuuliaisuutta, nöyryyttä, syyllisyyden tunnustamista, 

kiitollisuutta, uskoa, toivoa ja palvontaa. 

25 Kuinka monta hengellisyyden oppituntia Isä onkaan antanut teille kaikkien näiden viestien kautta, 

ja kuinka paljon Hänen lakiaan ja opetustaan on vääristelty maan päällä! Tämä materialisoituminen, sen 

jatkuva häpäiseminen ja vääristäminen, mitä olen antanut teille ääneen, ovat syynä siihen kaaokseen, josta 

ihmiskunta tällä hetkellä kärsii - sekä henkisessä että aineellisessa, näissä kahdessa elämänmuodossa, jotka 

ovat aina olleet ihmisessä yhdistettyjä. Sillä ei olisi mahdollista koskettaa toista niistä ilman, että se 

vaikuttaisi myös toiseen. 

26 Oletteko yllättyneitä siitä, että monet ihmiset ovat jättäneet minut näinä aikoina ja että toiset 

ihmiset ovat hylänneet opetukseni? Oletteko huolissanne, kun näette materialististen opetusten leviävän 

ihmiskunnan keskuudessa? Kuunnelkaa jokainen teistä omantuntonne ääntä ja kysykää itseltänne, oletteko 

antaneet elämällänne todellisen todistuksen sanani sisältämästä opetuksesta. 

27 Laini vastaisista vakavista rikkomuksista ja väärinkäytöksistä annan tuomioni. Ei tule olemaan 

yhtäkään rikkomusta, jota täydellinen Mestari ei korjaisi. Ette saa antaa itsenne hämmentyä. Korjaa 

virheesi äläkä tuomitse. Ymmärtäkää, etten koskaan rankaise teitä - te rankaisette itseänne. 

28 Minä teen valkeuden siinä, joka on tehnyt syntiä tietämättömyyttään, ja johdatan katumukseen sen, 

joka on tehnyt syntiä tietoisesti, jotta molemmat voivat alkaa hyvittää rikkomuksensa, täynnä luottamusta 

anteeksiantooni. Tämä on ainoa tapa tavoittaa minut. 

29 Pohtikaa kaikkea tätä, te papit, jotka johdatte ihmisiä eri uskontojen poluilla. Rukoilkaa ja tuokaa 

omanne henkistymään. Teidän on nyt aika tehdä parannus virheistänne ja aloittaa taistelu inhimillistä 

materialismia vastaan, joka on sielulle kuolemaa ja pimeyttä. Tätä varten teidän tulee käyttää totuuttani, 

ottaa sanani aseeksi ja elää opetuksessani. 

30 En suosi yhtä tai toista uskonnollista yhteisöä. En minä vaan te päätätte, oletteko minun puolellani. 

Sillä jos teette niin, olette myös saavuttaneet sen, että voitte yhdistää teidät kaikki hengessä. 

31 Pienistä lapsista teistä on tullut opetuslapsia, mutta näen, ettette edisty hengellisesti, ettekä näin 

ollen auta lähimmäisiänne. Kyllä, ihmiset, te pysäytätte vastikään saapuneiden joukkojen edistymisen, 

koska ette edisty oppini suhteen. Olette luoneet esteen, jonka vuoksi jonkun veljistänne ja sisaristanne on 

hyvin vaikeaa edetä askeleen pidemmälle kuin mihin olette itse päässeet. 

32 Aivan kuten tuon tässä ilmentymässä huomionne viimeisenkin oppitunnin, joka on vielä 

ymmärrettävissä teille, teidän on pantava opetukseni käytäntöön viimeiseen asti. 

33 Jos ette ole vielä valmiita, se johtuu siitä, että vaikka kuulette minua, ette ole vielä todella 

ymmärtäneet minua. Jos ette ole ymmärtäneet sanaani, se johtuu siitä, että ette ole ajatelleet sitä. Jos ette 

ole harjoittaneet todellista rakkauden toimintaa tähän päivään asti, se johtuu siitä, että ette ole antaneet 

rakkauden sanani herättää teitä myötätuntoon; ja jos ette saa enemmän kuin olette saaneet tähän päivään 

asti, se johtuu vain siitä, että ansionne ovat olleet vähäiset. 

34 Joukot, jotka tulevat kuulemaan sanaani, olisivat suuremmat, jos he voisivat nähdä teissä 

arvokkaita esimerkkejä opetuslapseudesta, koska silloin tekonne olisivat osoitus kunnioituksesta, uskosta, 

kuuliaisuudesta työtäni kohtaan ja opetukseni noudattamisesta. 

35 Olen opettanut teitä rukoilemaan, jotta rukouksen avulla voisitte lähestyä paitsi Isää myös apua 

tarvitsevia lähimmäisiänne viedäksenne heille rauhan sanomanne. Mutta kun kysyn teiltä, mitä henkenne 

tunsi rukoillessaan kansojen, leskien, orpojen, leivän nälkäisten, vankien ja sairaiden puolesta, voitte 

vastata minulle vain: "Herra, sinä olet ainoa, joka kykenet tekemään hyvää hädänalaisille." Tämä on ainoa, 

joka voi tehdä hyvää hädänalaisille. Olemme niin epäkypsiä ja tietämättömiä, ettemme pysty 

ymmärtämään lähimmäistemme tuskaa emmekä etäältä käsittämään, mitä heille tapahtuu. Me tyydymme 

pyytämään Sinua vuodattamaan heidän päälleen äärettömän rakkautesi hyödyt. Sillä näin suurten 
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henkisten tarpeiden edessä meidän on tunnustettava, ettemme ole edes aloittelijoita. Vain Sinä voit kertoa 

meille, mitä meidän henkemme teki rukouksensa aikana." 

36 Ainakin tällä hetkellä olet rehellinen ja tunnustat tietämättömyytesi ja kypsymättömyytesi. Siksi 

siunaan teitä ja teen opetuksestani entistäkin selkeämpää, jotta jopa kaikkein tietämättömimmätkin ihmiset 

ymmärtäisivät sen. 

37 Ihmiset, tiedättehän, että henkiset olennot lähestyvät ihmisiä, ja näiden olentojen asenteesta riippuu 

myös niiden vaikutus ihmisiin. Teidän pitäisi tietää, että kun rukoilette jonkun kanssaihmisen puolesta, 

henkenne irrottautuu ruumiistanne lähestyäkseen sitä, jonka puolesta se rukoilee. Tästä voitte päätellä, että 

sen mukaan, miten hyvin olette valmistautuneet ja minkäasteisen puhtauden ja hengellisyyden olette 

saavuttaneet elämässänne, hengellinen vaikutus, jonka annatte niille, joiden puolesta rukoilette, on sama. 

38 Älkää pelästykö, kun kerron teille, että teitä ympäröivät jatkuvasti näkymättömät olennot. Monet 

heistä tarvitsevat apuasi. Omistakaa ajatuksenne, sananne ja rakkauden tekonne heille, jotta he löytäisivät 

tien kuuliaisuuteen ja näkisivät valon. 

39 Aseet, jotka minä annan teille, eivät ole sellaisia, jotka riistävät hengen; ne eivät sokeuta ketään, 

eivät vuodata verta eivätkä aiheuta kipua; ne eivät jätä leskiä ja orpoja eivätkä kurjuuteen joutuneita 

koteja. Aseet, jotka olen jättänyt teille, ovat rakkaus, laupeus ja anteeksianto, jotta niiden avulla voitte 

taistella muuttaaksenne huonot vaikutteet valon värähtelyiksi. 

40 Rukouksissanne ajatelkaa aina myös niitä olentoja, jotka - ilman, että ruumiin silmät näkevät heitä 

- vuodattavat kyyneleitä lähellänne. Mutta älkää yrittäkö tavoittaa niitä tai pakottako niitä 

ilmoittautumaan, paitsi ajatusten avulla. Ymmärtäkää, että aseet, jotka olen antanut teille, ovat rakkauden, 

kohotuksen ja rauhan aseita. 

41 Jotta teistä tulisi mestareita tässä opetuksessani, on ehdottoman välttämätöntä, että opiskelette 

opetustani perusteellisesti. Kerron teille myös, että on olemassa valoa ja viisautta täynnä olevia henkiä, 

jotka olen määrännyt suojelijoiksi. Heidän lukumääränsä on ääretön, ja he työskentelevät väsymättä 

kaiken luoneen Isän työssä. Luottakaa siihen, että ette ole yksin ettekä ole riippuvaisia omista voimistanne, 

vaan että ympärillänne on olentoja, jotka nöyrästi ja kerskailematta valvovat teitä ja tekevät kanssanne 

yhteistyötä, jotta voitte nousta hengellisesti. 

42 Jumalallinen laki sisältyy kahteen käskyyn: Rakastaa Jumalaa, joka on Isäsi, ja hänessä rakastaa 

lähimmäisiäsi. Tätä tekevät ne olennot, joita ihmiskunta kutsuu suojelusenkeleiksi, suojelijoiksi, valon 

hengiksi, korkeammiksi olennoiksi. 

43 Matkikaa heitä, auttakaa heitä heidän tehtävässään, niin syntyy suuri hengellinen harmonia, joka 

vallitsee kaikkien Jumaluuteni lasten keskuudessa. Tästä harmoniasta kumpuaa rauha, sielun korkein 

palkinto ikuisuudessa. 

44 Olen kertonut teille, että aineellinen elämänne on rajallinen, ja muistutan teitä tästä, jotta jokainen 

tietäisi, onko hän täyttänyt Isän hänelle antaman tehtävän. Jos olette unohtaneet tämän, muistutan teitä 

siitä, jotta voitte ryhtyä tekemään velvollisuuttanne hyvinä opetuslapsina. 

45 Olemassaolonne maan päällä on lyhyt. Heti kun tajuatte tämän, pyydätte minulta uutta aikaa ja 

sanotte minulle: "Herra, anna minulle aikaa täyttää tehtäväni." Kerron teille vain tämän: aurinko ei nouse 

tai laske hetkeäkään aikaisemmin tai myöhemmin kuin Luoja on määrännyt. Kaikkea säätelee erehtymätön 

laki. Siksi ette elä sekuntiakaan pidempään maan päällä kuin teidän on määrä elää. Siksi sanani kuulostaa 

teistä ikuisuuden kellolta, joka neuvoo teitä käyttämään aikaa. 

46 Samalla kun ikuisuuden valoisa päivä lähestyy sielullesi, yö lähestyy ruumiillesi. Ymmärtäkää 

tämä älkääkä sanoko, että täytätte minun lakini vain siksi, että kuulette minun sanani. Älkää yrittäkö 

"täyttää" sitä oman ajattelutapanne mukaan, vaan ottakaa jumalalliset opetukseni perustaksi. 

47 Harkitse: Kun olet henkisessä olennossa, kun olet täyttänyt velvollisuutesi ja tehtäväsi tässä 

elämässä, annan sinun vaikuttaa tämän maan ihmiskunnan tietoisuuteen, inspiroida ja valaista sitä ja siten 

auttaa sitä sen kehityspolulla. 

48 Tehtävänne on arkaluonteinen; täyttääksenne sen teidän on osoittauduttava nöyriksi, kuten Jeesus 

opetti teille, ja osoitettava sitä nöyryyttä ja aktiivista rakkautta, jolla hän täytti tehtävänsä. 

49 Teidän on luovuttava ylemmyydentunnon ja sosiaalisen arvostuksen vaatteista, jotka sisältävät 

vain turhamaisuutta. Teidän on vapautettava itsenne itsekkyydestä ja laskeuduttava rähjäisten ja 
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spitaalisten luo lohduttamaan heitä heidän kärsimyksissään. Tällä tavoin teistä tulee opetuslapsiani, koska 

seuraatte antamaani esimerkkiä. 

50 Armoni on lahjoittanut teille, ja teidän on tehtävä yhtä suuria hyviä tekoja. 

51 Kun mielenne on puhdas rukouksessa ja on kääntynyt pois kaikista aineellisista vaikutteista, annan 

teille sen, mitä pyydätte lähimmäistenne puolesta. Silloin hämmästytte, kun näette, kuinka runsaasti 

lohdutusta tulee huuliltanne niille, jotka kärsivät. Ponnistuksenne ovat hedelmällisiä ja siunattuja, koska 

harjoitatte rakkauden opetustani. 

52 Nyt käsken teitä olemaan hyväntahtoisia paitsi lähimmäistänne myös muita elämänmuotoja ja 

lajeja kohtaan, sillä kaikki ovat Herran luomuksia. Kaikki on Isän täydellistä työtä, jossa hänen viisautensa 

paljastuu. 

53 Luonnossa kaikki on elämää, kehitystä ja muutosta. 

54 Annan teidän tietää, keitä olette, jotta tämän ymmärryksen avulla voisitte olla kaikille luoduille 

suotuisia. 

55 Tunnette itsenne, tunnette kykynne, tuntemuksenne. Älä sekoita puhtaita tuntemuksia 

intohimoihin. Tunne keholle ominaiset taipumukset ja vaistot, jotta henki hallitsisi sitä aina. Älkää 

kieltäkö hengeltänne mahdollisuuksia rakastaa, sillä missä itsekkyys vallitsee, se ei voi loistaa rakkaudella 

kanssaihmisiänne kohtaan. Kun rakastatte, tehkää se hengellisesti ja siten, että rakkautenne koskee 

kaikkia. Jos sidotte sen henkilöihin, rajoitatte sen vain tiettyihin ihmisiin, olette sortuneet egoismiin. 

56 Henkistä rakkautta voi pitää universaalina rakkautena. Valmista sydämesi kuin lähde, joka ottaa 

vastaan armoni rakkauden kristallinkirkkaana vetenä ja vuodattaa sen lähimmäisillesi tekojenne kautta. 

57 Mitä enemmän tunnette tätä rakkautta sisällänne, sitä suurempi on se parantava voima, jota 

vuodatatte haavoihinne. Se on todellista parantavaa balsamia, joka herättää masentuneen sielun uuteen 

elämään, ja tuoksua, joka täyttää niiden elämän, jotka itkevät tuoksulla. 

58 Ymmärtäkää, että ihmisten sydämissä ei asu hengellistä rakkautta. He kyllä rakastavat, mutta 

itsekkäästi, ja se tuhoaa jopa heidän oman elämänsä, sillä intohimo on kuin mato, joka syö parhaat tunteet. 

Kun intohimot puhkeavat ihmisen sydämeen, ne lopulta tuhoavat kaiken sen hyvän, mitä hänellä oli 

sielussaan. Intohimo on kuilu, joka avautuu ihmisen jalkojen edessä ja joka, kun se repii hänet syvyyksiin, 

saa hänet menettämään valon ja rauhan. 

59 Katsokaa, kuinka ohjeeni poistaa tietämättömyyden, niin että voitte tunnustaa Minut jumalalliseksi 

ja ainoaksi Viisaudeksi ja tuhota väärät jumalat, kuten Aabraham teki, kun hän etsi Jumalaa enemmän 

kuin mitä hänen silmänsä näkivät. Siksi minä tein hänen kanssaan liiton, että hänestä tulisi valitun kansan 

siemen. Hän osoitti koetuksella, että hänen Jumalansa oli Luoja ja elävä Jumala. 

60 Teidänkin on todistettava näiden ilmoitusten totuus - puhtaalla elämäntavalla ja hartaudella, jossa 

ei ole liioiteltua ja innostunutta palvontaa. 

61 Muistakaa, että Mooseksen tauluihin oli kaiverrettu se käsky, joka kertoo teille: "Älä tee itsellesi 

mitään jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa siitä, mikä on ylhäällä taivaassa, äläkä siitä, mikä on alhaalla 

maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä 'maan alla'." 

62 Miettikää, kuinka kauan olen johdattanut teitä pois epäjumalanpalveluksesta, jotta voisitte 

tunnistaa Minut seisovan kaiken luodun yläpuolella, kaiken liikkuvan ja kulkevan yläpuolella, jotta 

voisitte nostaa henkenne sinne, taivasten valtakuntaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 163 
1 Ihmiset, näen kyyneleenne ja kuulen nyyhkytyksenne. Mietin vaikeuksianne ja kärsimyksiänne. 

Näen köyhyyden ja puutteen kahleet, joita kannat, pettymyksen, joka painaa sydäntäsi, koska olet tullut 

uskomaan, että maailmassa ei ole oikeudenmukaisuutta eikä hyväntekeväisyyttä. Sitten te rukoilette ja 

sanotte minulle: "Herra, en ole rauhasi arvoinen. Jos en ansaitse hyvyyttänne, antakaa minulle voimaa 

kestää elämän kärsimykset ja vääryydet." 

2 Näinä hetkinä Läsnäoloni tulee kouriintuntuvaksi ja kertoo teille: älkää menettäkö 

kärsivällisyyttänne, olkaa edelleen varovaisia, älkää vaipuko hetkeäkään epätoivoon, sillä ette tiedä, 

milloin rauhani kolkuttaa ovellenne. Nojaa pääsi rintaani vasten äläkä enää kuuntele sotahuutoja. 

Unohtakaa ahdistukset ja muistakaa, että te ette häviä, kun olette minun kanssani. Tulkaa luokseni, 

seuratkaa Isäänne ja Herraanne. Minusta löydät veljen, puolison, ystävän, isän. 

3 Vahvista sydäntäsi kuulemalla sanaani, niin että kun jatkat taistelua elämästä, teet sen 

pystyasennossa ja pää pystyssä ja voit hymyillä luottavaisesti. 

4 Älkää enää epäilkö koettelemuksen hetkellä, älkää sanoko, etten kuullut teitä tuskan hetkellä, 

vaikeimpana hetkenä. Niin kauan kuin teissä on elämän henkäys, niin kauan kuin ruumiinne hengittää, 

niin kauan kuin mielenne ajattelee ja sielunne kärsii, olen kanssanne, koska olen elämä, joka sykkii ja 

värähtelee koko universumissa. 

5 Osaa rukoilla, ei vain ahdistuksen tunteina vaan myös ilon hetkinä. Tuotte eteeni vain 

kyyneleenne, kärsimyksenne ja surunne, mutta iloissanne, kun sydämenne on juhlatuulella, unohdatte 

minut; silloin suljette ovenne minulta. 

6 Minun on puhuttava kanssanne ja valmisteltava teitä taisteluunne, josta tulee vaikea. Haluan, että 

teissä ja ympärillänne on valoa, että harjoitatte hyveellisyyttä kotonanne ja kodin ulkopuolella, sillä silloin 

kukaan ei voi yllättää teitä (hengellisesti) nukkuvina. 

7 Olen ilmoittanut teille, että pitkät ihmisjoukot vieraista maista tulevat tähän maahan etsimään 

rauhaa sydämilleen ja valoa mielilleen. He kohtaavat tämän opetuksen opetuslapset, jotka kyselevät heiltä. 

He vaativat heiltä todistusta siitä, mitä he ovat kuulleet, ja alistavat heidät tutkimukseen, jolla vahvistetaan 

tämän sanan totuus. 

8 Ettekö ajattele, että sydämenne on silloin oltava todellinen rakkauden, hyvyyden ja valon lähde, 

joka on valmis virtaamaan yli avuksi lähimmäistenne tarpeisiin? Eikö teitä miellyttäisi, jos jokainen 

kansani koti olisi koulu, jossa jumalallista opetusta sovellettaisiin käytännössä? 

9 Toisella aikakaudella vein opetukseni moniin paikkoihin Juudeassa, ja kaikkialla löysin sopivan 

paikan, jossa sanani tuli kuulluksi. Mestari oli aina valppaana, ja kun häntä koeteltiin, hän ei koskaan 

yllättynyt. Laaksot kuulivat ääneni, vuoret palauttivat sanojeni kaiun, meren aallot vastaanottivat viestieni 

värähtelyt, ja läsnäoloni valaisi aavikoiden yksinäisyyden. 

10 Haluan, että yhdistytte, jotta tästä kansasta tulisi kuin keidas maailman autiomaassa. Tiedän, että 

ihmiset etsivät sinua, sillä he kyllästyvät tuhoamaan, tekemään syntiä ja tappamaan. Valon sanojen ja 

korkeiden ajatusten edessä henki, joka vielä tänäänkin uinuu, herää, ja opetukseni ilmestyy kuin 

pelastuksen arkki maan päälle. Tästä ajasta tulee koetus tälle kansalle, sillä monet sydämet riippuvat 

heidän todistuksestaan. 

11 Miksi siis epätoivo tai kapina koettelemusten edessä nyt, kun ne ovat taltta, joka silottaa sydämesi 

niin, että huomenna se voi ja tulee olemaan Mestarinsa tulkki? 

12 Haluan kuulla teidän sanovan minulle: "Kiitos, Mestari, koettelemuksesi ovat nuhtelleet minua ja 

valosi on rohkaissut minua polulla. Sairaani paranevat, ja olen voinut lohduttaa tielläni olevia kärsiviä." 

13 Odotan toisten kertovan Minulle, että valmistelen heitä tulemaan työläisikseni, että annan heille 

työvälineet, jotta he voivat kylvää rauhan ja rakkauden siemeniä lähimmäistensä sydämiin. 

14 Hoitava apuni riippuu pyynnöstänne antaa teille jumalallinen lahja olla työntekijöitä hengellisellä 

tasolla. 

15 Tänään haluan lohduttaa teitä ahdistuksissanne: Sairaat ihmiset, jotka olette kantaneet tuskan ristiä 

koko elämänne ajan, tulkaa luokseni, minä parannan teidät. Opetan teitä taistelemaan sairauksianne 
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vastaan ja odottamaan kärsivällisesti ja nöyrästi hetkeä, jolloin vapaututte kärsimyksestä, joka painaa teitä 

alas. Näytän teille myös kaiken, mitä olette saavuttaneet sovituksen matkallanne. 

16 Tulkaa luokseni kaikki te, jotka olette tuoneet mukananne kärsimyksen taakan. On turhaa, että 

etsitte parannusta ja lohdutusta ihmisiltä, sillä rakkaudenhalu on kadonnut ihmisten sydämistä, ja teidän on 

tiedettävä, että ilman rakkaudenhalua ei voida tehdä ihmeitä. Tiede ei yksin riitä vapauttamaan maailmaa 

tuskastaan. 

17 Turhamaisuuttaan täynnä olevat tiedemiehet pitävät jumalallisia ilmoituksia huomionsa 

arvottomina. He eivät halua kohottaa itseään hengellisesti Jumalan yläpuolelle, ja jos he eivät ymmärrä 

jotain siitä, mikä heitä ympäröi, he kieltävät sen, jotta heidän ei tarvitsisi tunnustaa kyvyttömyyttään ja 

tietämättömyyttään. Monet heistä haluavat uskoa vain siihen, minkä he voivat todistaa. 

18 Miten nämä ihmiset voivat lohduttaa lähimmäistensä sydämiä, jos he eivät tunnista luomakuntaa 

hallitsevaa rakkauden alkuperäistä periaatetta eivätkä myöskään ymmärrä elämän hengellistä merkitystä? 

19 Tiesin, että nämä materialistisen tieteen, itsekkyyden ja välinpitämättömyyden aikakaudet niitä 

kohtaan, jotka kärsivät ja menehtyvät, tulisivat, ja siksi tarjosin, että lähettäisin teille Lohduttajan; tässä 

teillä on tuon lupauksen täyttymys. Olen tullut Hengessä selittämään teille kaikki salaisuudet, jotta teistä 

voisi tulla valon lapsia. Tuon teille tämän ilmestyksen jumalallisen lohdutuksen, ja sen avulla voitte 

läpäistä kaikki elämän koettelemukset ja nousta luokseni. 

20 Kutsuin sinut, ja kun tulit luokseni, kerroit kyynelehtien, että olit maailman hädänalaisin, näytit 

minulle kurjuutesi ja osoitit minulle tietämättömyytesi ja huonot kykysi selviytyä elämän 

vastoinkäymisissä. Sitten paljastin teille, että ette suinkaan ole paria tai kaikkein köyhimpiä. Minä 

koettelin sinua, ja sinä valittelit, koska tunsit itsesi hylätyksi ilman, että olisit huomannut, että sinulla on 

aarre hengessäsi. 

21 Sairas mies itki, koska hänellä ei ollut lääkäriä, joka olisi voinut parantaa hänet, eikä hän ollut 

vielä huomannut, että hänen hengellään oli runsaasti parantavaa balsamia. 

22 Hän, joka itki tietämättömyyttään, ei ymmärtänyt, että hänen sydämensä hiljaisuudessa hänen 

Mestarinsa jumalallinen ääni kutsui häntä hengelliseen valtakuntaan. Hän, joka luuli itsensä hylätyksi, ei 

ollut löytänyt kaikkia niitä lahjoja, joilla Isä lähetti hänet täyttämään tehtäväänsä maan päällä. Oli 

välttämätöntä, että totuus tavoittaisi teidät ja sytyttäisi valon sydämissänne, jotta heräisitte syvästä 

uneliaisuudestanne, nousisitte ylös uskossa ja sanoisitte: "Emme ole yksin, Herra on kanssamme". Me 

emme ole hylkiöitä, vaan olemuksemme on täynnä Isän antamia lahjoja. Me emme huku tuskan painon 

alle, koska meillä on sydämissämme Mestarin sanan sanoinkuvaamaton lohdutus, joka antaa meille valoa 

kaikilla teillämme. Emme ole riippuvaisia ihmisten tahdosta, meidän kohtalomme ei riipu heistä, vaan 

Isämme tahdosta. Enää ei ole esteitä, jalansijoja tai vääriä teitä, jotka lannistaisivat meitä ja estäisivät 

meitä jatkamasta oikealla tiellä. Tuskassa löydämme lohdutusta, pimeinä tunteina annamme valon loistaa, 

ja elämän puolesta taistellessamme tunnemme, että voima virtaa meitä kohti. Kuka on pelastanut meidät? 

Kuka on antanut meille takaisin terveytemme ja elämämme? Mestari on ollut se, joka jumalallisen 

Sanansa kautta on johdattanut meidät takaisin oikealle tielle ja antanut meille lohdutuksen, jonka hän on 

luvannut jo varhaisimmista ajoista lähtien." 

23 Oi opetuslapset, rakastakaa totuutta, ymmärtäkää se ja eläkää sen mukaan. Sillä, joka tuntee 

totuuden, on itsessään onni nähdä Jumalan valo. Hän tuntee rauhan ja kulkee järkähtämättömästi 

täyttymyksen poluilla. 

24 Monet tulevat arvostelemaan ja hylkäämään tämän teoksen, kun he saavat tietää, että hengelliset 

olennot ovat ilmaisseet itsensä siinä. Mutta älkää olko huolissanne, sillä vain tietämättömät vastustavat 

tätä osaa opetuksistani. 

25 Kuinka usein apostolit, profeetat ja Herran sanansaattajat ovatkaan puhuneet maailmalle valon 

hengellisten olentojen vaikutuksesta ilman, että ihmiskunta on tullut siitä tietoiseksi, ja kuinka usein teistä 

jokainen onkaan toiminut ja puhunut hengellisten entiteettien tahdon alaisena ilman, että olette tulleet siitä 

tietoisiksi! Ja juuri tämän, joka on aina tapahtunut, olen nyt vahvistanut teille. 

26 Toisella aikakaudella Jeesus opetti teille, että ihmismieli on ovi, jonka kautta henkimaailma voi 

tulla sisään. Hän opetti teitä vapauttamaan itsenne hämmentyneistä olennoista, jotka koettelevat ihmisiä 
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heidän sovitustiensä varrella huonoilla vaikutuksillaan heidän tekemiensä rikkomusten vuoksi; aivan kuten 

hän opetti teitä myös täydellistämään itsenne sellaiseksi, että Pyhä Henki voi puhua ihmisen suun kautta. 

27 Ja kuitenkin, kuinka usein näitä ilmoituksia onkaan vaihdettu ja kuinka paljon niitä on häpäisty! 

Tämä on syy siihen, miksi työtäni vastaan on taisteltu tänä aikana ja tullaan jatkossakin taistelemaan. 

Mutta ne, jotka todella uskovat samaan, jatkavat sen tutkimista ja seuraamista, jotta he voivat huomenna 

selittää opetuksiani ja saada ne, jotka ovat hämmentyneitä ja jotka häpäisevät opetuksiani, luopumaan 

virheestään. 

28 Tällä kertaa halusin esittää yksityiskohtaisesti kaikki nämä ilmoitukset ja saattaa niiden selityksen 

päätökseen, ja tätä varten lähetin Elian valaisemaan ymmärrystänne ja valmistelemaan teille tietä, jotta ette 

pelästyisi minun ja henkisten joukkojeni tuloa. 

29 Elia koputti hengellisenä olentona tämän ajan valitun ovelle, joka, tietämättä tai tietämättä mitään 

nykyisestä ilmentymästä, huomasi olevansa levoton, alistunut ja lyöty sen hengellisen voiman edessä, joka 

koputti hänen sydämeensä saadakseen hänet omistautumaan tälle palvelukselle. Tämä oli ensimmäinen 

siemen, jota ensimmäiset uskovat hoitivat ja joka kantoi ensimmäiset kukat ja hedelmät. 

30 Kasvi kasvoi ja muuttui nuoreksi puuksi, ja sen kukat olivat niiden valo-olentojen ilmentymiä, 

jotka tulivat tämän kansan luo sanansaattajina, profeettoina, suojelusenkeleinä ja neuvonantajina. 

Hedelmät olivat Mestarinne ilmentymiä hänen jumalallisen säteensä avulla, joka toi teille elämän makean 

maun. 

31 Miten voisitte tuhota kuoleman ajatuksen sisällänne todistamatta sellaisten olentojen olemassaoloa, 

jotka olivat kerran maan päällä ja jotka nyt elävät näkymättömästi toisessa maailmassa? Miten voisitte 

vapauttaa itsenne niistä, jotka väijyvät teitä ja aiheuttavat pahaa, ja miten voisitte sopia harmonisesti 

niiden kanssa, jotka kantavat sisällään vain valoa ja hyvyyttä? - Vain tuntemalla heidän läsnäolonsa, 

kuulemalla heidän äänensä ja noudattamalla heidän neuvojaan - kokemalla heidän ilmentymänsä ja 

näkemällä heidän tekojensa toteutuvan. Tämän kansan todistuksen on levittävä ympäri maailmaa 

vakuuttaakseen ne, jotka sanovat uskovansa elämään mutta eivät ylösnousemukseen ja ikuisuuteen. He 

ovat kuolleita, jotka vartioivat kuolleitaan, koska he pelkäävät tulla tietoisiksi. 

32 Ihmiset, käyttäkää jäljellä olevat päivänne tähän hengelliseen julistukseen ihmisen älyllisyyden 

kautta. Tiedätte, että tämä opetus on vain lyhyt ja että kokemuksenne hedelmä, todellinen, selkeä todistus, 

joka on vapaa salailusta, on se, jonka viette huomenna lähimmäisillenne. 

33 En anna teidän jatkaa henkimaailman ilmentämistä aineellisten aistien kautta, kun tahtoni mukaan 

määrätty aika on kulunut. Mutta tietäkää, että huolimatta siitä, että Herran ja hengellisten olentojen säde ei 

enää valloita aivojanne, innoitus Herranne kautta jatkuu aina ja ikuisesti kaikissa niissä, jotka nousevat 

rukoukseen. Ja henkimaailman valo loistaa maailmasta toiseen, hengestä toiseen, ja se saavuttaa kaikki 

lapseni. 

34 Siunattuja ovat kaikki ne, jotka todella hyödyntävät tätä opetusten aikaa, sillä vuoden 1950 jälkeen 

juuri he levittävät opetukseni siementä. Te, jotka olette olleet osa mahtavan "puun" lehvästöä, huolehditte 

siitä, että ihmiset löytävät siitä elämän ja totuuden hedelmän. 

35 Ihmiset, jos tunnette opetukseni totuuden sydämessänne, kun puhutte siitä, näette monien 

sanojenne muuttuvan todellisuudeksi; ja jos annatte kaikkien sanojenne muuttua teoiksi, teette todellisia 

ihmeitä. Mutta jos henki ei puhu ruumiin kautta, jos hän ei tee itseään tunnetuksi, ette pysty antamaan 

rauhaa ettekä terveyttä. 

36 Henki saa äänensä kuuluviin, kun olet valmis. Isän Lapsella, joka asuu sisällänne, on hyvin suuri 

voima, jonka hänen Luojansa on antanut hänelle auttaa niitä, jotka ovat hädässä. Siksi opetan teitä 

olemaan antamatta niiden hukkua, jotka osoittavat teille kurjuuttaan, olemaan antamatta sen, joka kutsuu 

teitä, avunhuudon haihtua autiomaahan. Se, että annat eteenpäin sitä, mitä saat, on laki, jonka Isäsi opetti 

sinulle. Enkö ole rakastanut sinua? Silloin tekin voitte antaa rakkautta lähimmäisillenne. Välittäkää tätä 

veljesrakkautta eteenpäin keskenänne. 

37 Ihminen ei elä vain aineellisilla asioilla, vaan hänen on myös ruokittava itseään hengellisillä 

aarteilla. Puhun näin näille kuulijoille, jotka vain kuuntelevat nöyrästi, ja opetukseni muuttaa heitä 

vähitellen. Mutta milloin viette tämän valon kaikille maan kansoille? Milloin saavutatte sen, että kaikki 

ihmiset puhdistuvat minun totuudessani? 
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38 Ihminen on saastuttanut kaiken, ei vain sielunsa: vedet ovat saastuneet, ilma on saastunut ja 

turvonnut bakteereista ja kuolemasta, ja siksi kysyn teiltä: Millä opetuksilla ja milloin aiotte puhdistaa 

itsenne? Milloin olette koskaan valmiita puhdistamaan itsenne ruumiillisesti ja sielullisesti, jos haluatte 

vain pestä ruumiinne? Mitä sillä saavutettaisiin? - Petätte itseänne. Puhdista ensin sydän ja mieli, joista 

kaikki pahat ajatukset ja pahat teot tulevat. Inkarnoitunut olento tarvitsee hengellistä leipää voidakseen 

tuntea - vaikkakin vain hetken ajan - mitä se on: henkeä. 

39 Etsikää toista leipää sen lisäksi, mikä on välttämätöntä joka päivä, etsikää toista kotia oman 

kotinne lisäksi. Tämä leipä on minun Sanani, ja tämä koti on äärettömyydessä. 

40 Kun puhun sinulle, sydämesi välittää minulle monia toiveitaan ja toiveitaan. Vastaan joillekin 

lapsilleni, jotka ovat elämänmatkallaan kokeneet sellaisten hengellisten olentojen läsnäolon, joita te 

yleensä kutsutte pimeiksi tai hämmentyneiksi hengiksi. 

41 Miksi pyydätte Minua poistamaan nämä olennot paikoista, joissa ne tavallisesti ilmenevät? Heidän 

on tiedettävä, että he ovat selvinneet näennäisestä "kuolemastaan" täyttääkseen hyvityksen lain ja 

saadakseen kokemusta. He täyttävät, vaikkakin tahtomattaan, tehtävänsä, joka on antaa epäuskoisille ja 

aineettomille ihmisille todellisen todistuksen siitä, että sielu elää ruumiin jälkeen. 

42 Siksi soitan heille takaisin vasta, kun sovittu aika tulee. Nyt heillä on vielä tehtävä suoritettavana. 

Älkää siis pyytäkö Minua poistamaan niitä teiltä; niiden on odotettava, kunnes niille on määrätty aika. 

Miksi haluatte, että kaikki elämässä on teidän toiveidenne mukaista eikä sen mukaista, mikä on hyväksi 

muille? Huomautan teille, että nuo olennot eivät vaivaa teitä, jos olette anteliaita ja myötätuntoisia niitä 

kohtaan. 

43 Nostakaa ajatuksenne nyt, pyytäkää ja saatte. Pyydä sitä, minkä uskot olevan oikein sinulle ja 

lähimmäisillesi. Pitäkää sisäinen hiljaisuus näinä hetkinä, kun pyydätte, ja uskokaa, että Minä olen läsnä, 

jotta voitte tulla yhteyteen Minun kanssani. Kuulen sieluja, tulen sydämiin, puhun teille hengestä henkeen. 

Otan pois sydämistänne kaikki tuskat, kaikki pelot, ahdistukset ja murheet. Ei ole yhtään sydäntä, jossa en 

olisi käynyt; ei ole yhtään tietoisuutta, jota en olisi valistanut; ei ole yhtään tuskaa, josta en olisi 

vapauttanut lapsiani, jotta voisin ottaa sen mukaani ja muodostaa orjantappurakruunun kaikista niistä 

yhdessä. 

44 Näin teidän tulee rukoilla minun tahtoni mukaan, näin teidän tulee aina ottaa minut vastaan. Älä 

osoita rakkauttasi ulkoisilla eleillä, jotka palvelevat vain sitä, että sinut nähdään tekevän niin. Etsikää 

minua hiljaisuudessa, olkaa yksin Herranne kanssa, niin saavutatte läsnäoloni sydämissänne ja kuulette 

ääneni sanovan teille: annan teille armoni, koska olette tässä maailmassa ohimeneviä. 

45 Elias, yhdistä tällä kertaa valitut sielut, olivatpa he ruumiillistuneita tai eivät enää lihassa, jotta he 

olisivat yhtä vahvoja, sillä teitä odottavat suuret koettelemukset. Mutta te tulette esiin Pyhän Henkeni 

valon valaisemina, koska rakastan teitä enkä anna teidän joutua häpeään. Kouluttakaa itseänne, jotta voitte 

käsittää Sanani oikein ja osata erottaa vehnän ja rikkaruohon. Tarkkaile ja rukoile, ettet eksy tältä tieltä ja 

ettei kipu yllätä sinua yllättäen. 

46 Ymmärtäkää, että minä en ole se, joka aiheuttaa kipua, sillä minä olen Isänne, joka haluaa 

kaunistaa sieluanne. Te itse kylvätte kipua elämänne matkalla, ja kun se tulee päällenne, sanotte minulle: 

"Herra, miksi kipu painaa meitä alas?" Mutta ymmärtäkää, että annan teille vain rakkautta, siunaan teitä ja 

annan teille opetukseni. 

47 Kuunnelkaa minun vertaukseni: 

48 Eräs nainen käveli polkua pitkin ja kantoi mukanaan kolmea pientä poikaa, joista vanhin oli 

kahdeksanvuotias, keskimmäinen seitsemän ja pienin neljä. Hän antoi heille runsaasti äidinrakkautta, 

ravitsi ja puki heitä suurella hellyydellä. Eräänä päivänä vanhin poika sanoi äidilleen: "Olet pitkään 

raatanut ruokkiaksesi ja vaatettaaksesi meidät. Olen meistä veljistä korkein, ja olen valmis tekemään 

kaiken, mitä pyydätte minulta, auttaakseni teitä tukemaan veljiäni. Samoin hieman nuorempi veljeni, kun 

hän kasvaa isoksi, tulee myös työskentelemään avustamaan sinua nuorimman kanssa, ja kun hänkin 

kasvaa isoksi, hän työskentelee kuten me, ja niin me kaikki pysymme yhdessä samalla tiellä." 

49 Äiti sanoi hänelle: "Sinä olet vielä pieni, ja totisesti sanon sinulle, ettet vielä tunne maailmaa. 

Ihmiset pahuudessaan vahingoittavat sinua, ja silloin sinun on palattava luokseni, kun olet täynnä tuskaa. 

Mutta koska rakastan sinua, en halua, että eksyt tai koet tuskaa omasta tahdostasi." Poika vastasi hänelle 
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myöntyvästi ja kuuliaisesti: "Minä teen tahtosi ja odotan, kunnes oikea aika tulee ja voin mennä sinne, 

minne sinä minut ohjaat." 

50 Silloin tuo nainen sanoi hänelle: "Totisesti, olet nyt oppinut ensimmäisen oppitunnin, ja siksi pidän 

sinua veljistäsi ja sisaristasi suurimpana - en ainoastaan ikäsi vuoksi, vaan myös siksi, että olet kuuliainen 

ja viisas."" 

51 Vuodet kuluivat, ja pojasta oli tullut nuorukainen. Hänen veljensä, jotka olivat myös kasvaneet 

aikuisiksi, ottivat mallia vanhemman veljensä varovaisuudesta, jonka älykkyys kasvoi päivä päivältä. 

52 Eräänä päivänä nainen sanoi nuorelle miehelle: "Haluatko vaeltaa maailman teillä? Minä annan 

sinulle kirjan, jonka sisältöä sinun on tutkittava, jotta voit painaa sen opetukset mieleesi ja sydämeesi. Sillä 

totisesti minä sanon sinulle, se saa sinut läpäisemään kaikki vaarat vahingoittumattomana, eikä mikään 

kipu yllätä sinua."" Sitten hän vei hänet veljiensä kanssa majaan, jossa asui kunnianarvoisa vanhus, jolle 

hän sanoi: "Tässä ovat lapseni, joita olet odottanut kauan, sillä sinä tunsit heidät ennen minua". Toivon, 

että otat heidät vastaan ja autat heitä tahtosi mukaan. 

53 Vanhus katsoi heitä suurella rakkaudella ja sanoi naiselle: "Lapsesi ovat hyviä, mutta heitä on vielä 

valmisteltava, jotta he voivat lähteä maailmaan, sillä he ovat vielä heikkoja, ja maailma voi tartuttaa heihin 

turmeltuneisuuttaan. Anna minulle se kirja, jota pidät käsissäsi, jotta voin paljastaa sinulle siitä suuria 

opetuksia. Mieti näitä opetuksia huolellisesti, ja niiden totuus antaa sinulle mahdollisuuden selvitä kaikista 

vaaroista turvallisesti." Kääntyen nuorukaisen puoleen hän sanoi: "Opettele tästä kirjasta ja opeta veljeäsi 

rakkaudella, niin että hän voi vuorostaan opettaa nuorinta, ja sitten te kaikki todistatte tästä opetuksesta 

rakkauden teoilla." 

54 Kun suurin veljeksistä katsoi vanhusta, jonka kasvot olivat niin ystävälliset ja lempeät, hän 

polvistui tämän eteen ja sanoi hänelle: "Anna minun suudella käsiäsi ja otsaasi". Vanhus vastasi: "Tee 

näin, sillä olet rakkauteni arvoinen, ja sen avulla teet suuria tekoja." Silloin nainen sanoi nuorelle miehelle: 

"Valmistaudu, sillä pian pääset pois minun huostaani. Mutta vaikka olisit kaukana, olet kanssani. Toivon, 

että muistatte aina veljiänne ja että he seuraavat esimerkkiä, jonka annoitte heille. Älä tee virheaskeleita, 

ole kuin puhdas ja kiiltävä peili, josta he voivat katsoa itseään, jotta he esimerkkiäsi seuraten säästyisivät 

tuskalta." 

55 Nuori mies vastasi: "Koska rakastan sinua ja hyvää vanhaa miestä, teen kaikkeni ollakseni hyvä 

esimerkki veljilleni. Oikea aika tuli, ja nuori mies lähti eri paikkoihin, mutta kaikissa näki hän, että pahuus 

ja katkeruus olivat suuria ja sydämet synnin paatuneita. Hetken hän tunsi pelkoa, mutta kun hän muisti 

vanhan miehen sanat, hän avasi kirjan ja löysi ensimmäiseltä sivulta lain, jonka piti ohjata ihmisiä, jotta he 

sitä noudattamalla olisivat vahvoja. Hän löysi äärettömän rakkauden opetuksia, joiden avulla hän voisi 

antaa parantavaa balsamia, joka lievittäisi sairaiden kipua ja piristäisi kärsiviä - valoa, joka palauttaisi 

sokeiden näön, valaisisi hämmentyneitä ja viisautta, joka toisi rauhan lähimmäisten sydämiin. 

56 Suuri oli sen nuorukaisen ilo, joka keskellä erämaata kohotti henkensä ja sanoi vanhukselle: 

"Siunattu olkoon Sinä, Herra, Sinä olet valistanut minua opetuksellasi, ja minä tunnen, että Sinä asut 

sydämessäni ja että Sinä olet innoittanut minua niihin tekoihin, joita haluat minun tekevän. Olen valmis 

kohtaamaan taistelun viedäkseni jumalallisen viestisi tämän maailman asukkaille, lähestyäkseni niitä, jotka 

tuntevat surua sydämessään, niitä, jotka janoavat opetustasi." 

57 Nuori mies ymmärsi, että nuo ihmisjoukot, joita sydämessään tuntemansa tuskan lisäksi ympäröi 

suunnaton pimeys, kaipasivat oikeutta ja armoa. 

58 Täynnä rakkautta hän kääntyi noiden kansanjoukkojen puoleen ja sanoi heille: "Kaukaisesta 

paikasta tulen luoksenne, täyttääkseni vanhan miehen tehtävän, tuodakseni teille balsamia kärsimyksiinne 

ja lisätäkseni tietämystänne. Kuunnelkaa viestiä, jonka tuon teille, avatkaa sydämenne ovet ja ottakaa 

totuus vastaan sisällänne, sillä rakastan teitä niin kuin rakastan vanhaa miestä, joka lähetti minut 

luoksenne, ja välitän hänen rakastavan apunsa teille." 

59 Silloin nuo hädänalaiset ojensivat kätensä, ja kun he tunsivat tuon rakkauden lahjan, heidän 

silmistään purskahtivat katumuksen kyyneleet, ja tuon lähettilään sanat olivat kuin kristallinkirkasta vettä, 

joka sammutti heidän janonsa. He tunsivat rauhaa ja kiittivät vanhaa miestä, joka oli lähettänyt heille tuon 

nuoren miehen, joka opetti heille esimerkillään tien pelastukseen. 
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60 Nuorukainen sanoi heille: "Pitäkää sydämessänne se, mitä olette saaneet, älkääkä antako ajan tai 

maailman pahuuden viedä sitä teiltä, sillä silloin sovituksestanne tulisi kaksi kertaa raskaampi." 

61 Riemukkaat väkijoukot kysyivät häneltä, mistä hän oli kotoisin ja miksi hän kutsui itseään, mihin 

nuori mies vastasi: "En saa kertoa teille. Teidän pitäisi tietää vain se, että olen sanansaattaja. Uskokaa 

siihen, mitä olette saaneet. Sillä jos teillä on uskoa, jopa teidän spitaalinne katoaa." 

62 Kun ihmiset tunsivat itsensä terveiksi ja vahvoiksi, he lauloivat rakkauden virren, jota he eivät 

olleet koskaan ennen kuulleet, ja nuoren miehen johdolla he tarjosivat uskonsa, hartautensa ja rakkautensa 

vanhalle miehelle. 

63 Kun nuori mies palasi vanhan miehen luo kertomaan tehtävänsä täyttymisestä, hän näki, että se, 

joka oli lähettänyt hänet tuomaan rakkauden sanomaa lähimmäiselleen, painoi hänet sydämeensä ja 

kääntyi naisen puoleen, joka oli tuonut hänet hänen luokseen, ja sanoi: "Tämä on se Poika, joka kykeni 

täyttämään tehtävän, jonka annoin hänelle, jotta hänen esimerkkinsä toimisi esikuvana hänen veljilleen ja 

sisarilleen, jotta he, kun heidän on aika lähteä, julistaisivat totuuttani ihmisten sydämille." "Tämä on se 

Poika, joka kykeni täyttämään tehtävän, jonka annoin hänelle." 

64 Rakkaat ihmiset, olen jälleen kerran antanut teille Rakkausoppini, jotta voisitte ymmärtää sen 

selvästi ja jotta se olisi valo, joka opastaa teitä matkallanne läpi elämän; jotta tehtävänne suorittamisen 

kautta pääsisitte lähemmäksi Isäänne, joka täynnä rakkautta antaa teille palkkionne ja näyttää teille 

Mooseksen tavoin Luvatun maan kirkkaat alueet. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 164 
1 Olen koetellut teitä paljon tänä aikana, jotta voisitte saavuttaa valon ja voiman, jota sielu tarvitsee 

saavuttaakseen täydellisyytensä. Ei ole sellaista koettelemusta, johon ei olisi ratkaisua, eikä sellaista 

tuskaa, joka ei jättäisi valonsädettä sieluun. Siinä voit antaa selvityksen omistautumisestasi ja arvioida 

oikein heikkoutesi. Teidän on nimittäin todistettava uskostanne ja todistettava opetuksestani - ei 

ainoastaan sanoillanne vaan myös teoillanne, jotka ovat esimerkkinä lähimmäisillenne. 

2 Koulutan teitä niin, että kun saatte opetuksen, pystytte soveltamaan sitä, ettekä unohda sitä. 

Työstän teitä elämänpolullanne, jotta kun tulee aika, jolloin teillä ei enää ole sanaani äänenkantajien 

kautta, voitte jatkaa keskustelua kanssani hengestä henkeen. Minne ikinä menetkin, minä kuljen mukanasi, 

ja sanoissasi on minun sanani, ajatuksissasi minun inspiraationi ja hengessäsi minun henkeni. Olette uusia 

opetuslapsiani, enkä jätä teitä, aivan kuten en jättänyt niitä, jotka seurasivat minua toisella aikakaudella. 

Myös heitä koeteltiin, ja koetuksen vaikeimpana hetkenä tarkkailin heitä ja arvioin heidän uskonsa. 

3 Muistakaa seuraava raamatunkohta: Mestari purjehti opetuslastensa seurassa veneellä tyynellä 

järvellä. Jeesus puhui, ja ihmiset kuuntelivat häntä. Kun opetus oli päättynyt, Mestari sulki silmänsä ja 

lepäsi. Opetuslapset keskustelivat sanastani ja auttoivat toisiaan ymmärtämään sen. - Siihen asti kaikki 

opetuslapsiryhmän ympärillä oli rauhallista. Silloin suuren myrskyn enteet näkyivät, myrsky puhkesi, ja 

myrskyisä meri oli myllerryksessä, aallot nousivat korkealle, ja veneestä tuli aaltojen leikkikalu. 

Opetuslapset pelkäsivät henkensä puolesta, antoivat toisilleen ohjeita, kokosivat purjeet ja jotkut 

rukoilivat. He eivät uskaltaneet herättää Jeesusta, mutta vaaran kasvaessa he huusivat häntä kovaan 

ääneen. Mutta hän nukkui, eikä heitä kuultu. Silloin he huusivat häntä toisen ja kolmannen kerran ja 

sanoivat: "Mestari, herää, katso, me vajoamme." Jeesus avasi silmänsä ja sanoi heille: "Oi te vähäuskoiset, 

jotka ette ole uskoneet minuun." Ja hän ojensi kätensä ja käski veden laskea. Rauha vallitsi jälleen, ja meri 

pysyi tyynenä. Opetuslapset häpesivät uskonpuutettaan ja hämmästyivät silmiensä edessä tapahtunutta 

ihmettä, ja he vannoivat, etteivät enää koskaan epäilisi, ja tämän koetuksen jälkeen heidän uskonsa oli 

suurempi. 

4 Tällä hetkellä tekin purjehditte tällaisella merellä. Kamppailette harhojen, synnin ja itsekkyyden 

myrskyn kanssa. Vene on minun työni, tuo Mestari on se, jota kuuntelette, ja opetuslapset olette te, jotka 

olette nyt kanssani. Aallot, jotka tänään piiskaavat venettäsi, liikkuvat myös villisti, ja kasvavan myrskyn 

edessä luulet, että minä nukun. Kun sitten huudatte minua kovaan ääneen, ansaitsette sen, että toistan teille 

juuri tuon sanan ja sanon teille, että ette ole käyttäneet opetuksiani. 

5 Mennään veneeseen. Katso, hetki on jo lähestymässä, jolloin ojennan käteni vesien yli ja sanon 

niille: "Rauhoittukaa ja pysykää hiljaa." Tänään valmistelen teitä, sillä pian ette enää kuule minua, ja jätän 

teidät vahvistettuna. En ole vielä antanut teille lopullista opetustani, mutta kun se hetki koittaa, älkää 

pelätkö koettelemuksia, älkää vaipuko epätoivoon vaaran edessä, muistakaa opetukseni ja miettikää sitä 

huolellisesti; sen kautta teistä tulee vahvoja ja kykeneviä suorittamaan tehtävänne. 

6 Nyt Mestari kysyy teiltä: Missä ovat kuolleet, ja miksi itkette rakastamienne olentojen katoamista? 

Totisesti minä sanon teille: minun silmissäni ei kukaan ole kuollut, sillä minä olen antanut kaikille 

iankaikkisen elämän. He ovat kaikki elossa; ne, joiden luulit kadonneen, ovat kanssani. Missä luulette 

näkevänne kuoleman, siellä on elämä; missä näette lopun, siellä on alku. Siellä, missä luulette kaiken 

olevan mysteeri ja käsittämätön salaisuus, on valoa, kirkasta kuin ikuinen aamunkoitto. Siellä, missä 

uskotte, ettei ole mitään, on kaikki, ja siellä, missä havaitsette vain hiljaisuuden, on konsertti. 

7 Sielunne ei ole vielä täysin herännyt ylöspäin suuntautuvaan kehitykseensä, mutta koettelemukset, 

joita aion tehdä teille monissa muodoissa tänä aikana, tulevat kohtaamaan teidät todellisuuden kanssa, ja 

tätä maailmaa, jota rakastatte tällä hetkellä niin paljon, jota ihailette niin paljon, koska se on antanut 

mielihyvää fyysiselle kuorellenne, pidätte sitten köyhänä, koska olette nousseet ylöspäin ja saavuttaneet 

korkeamman, hengellisemmän elämäntason; ja tämä jatkuu, kunnes saavutatte elämän täyteyden. 

8 Autuaita ovat ne, jotka käyttävät maailmasta vain sen, mikä on tarpeen sielunsa ja ruumiinsa 

edistämiseksi, sillä silloin ero tästä maailmasta ei ole teille vaikea. Ette tunne, että sielunne kärsii, kun sen 

on jätettävä ruumiillinen kuorensa. 
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9 Haluan, että pystytte irrottautumaan aidolla antautumisella ruumiista, joka on väliaikaisesti 

kuorenne, vaatteenne, ja tekemään saman kaikelle, mitä olette hankkineet maailmassa, jossa nyt asutte. 

Tietäkää, että sielulle ei ole etäisyyttä, poissaoloa tai kuolemaa, ja ymmärtäkää, että kun lähdette tästä 

maailmasta, astutte parempaan elämään, jossa jatkatte saman Isän rakastamista, jota hallitsee sama laki ja 

jossa tavoittelette samaa ylöspäin suuntautuvan kehityksen ihannetta; että sieltä käsin katsotte elämää 

paremmin, suoritatte tehtävänne paremmalla tavalla ja kykenette erottamaan kuilun huipusta. 

10 Kuinka paljon ihminen pelkää kuolemaa, kuinka epätoivoinen hän onkaan, kun kuoleman hetki 

koittaa. Sielu pelkää äärettömyyttä, tuota korkeinta ja tuntematonta aluetta. Ja miksi sinä pelkäät? - Koska 

ette ole valmistautuneet. Olen antanut teille hengellistä opetusta, tiedätte kohtalonne alusta alkaen. 

Jumalallinen laki ja inhimillinen laki ovat aina olleet sopusoinnussa keskenään, ja ne ovat opettaneet teitä 

elämään (oikein), jotta voitte lähestyä tuota hetkeä tietoisesti ja varustautuneena. 

11 Aina kun olette olleet lähellä unohtaa opetukseni, teille on ilmestynyt lähettiläs minulta, olipa se 

sitten profeetta tai minä itse, tuomaan teille takaisin valon. Siksi olen nyt tullut luoksenne hiljaisuudessa, 

ilman pröystäilyä, täynnä salaperäisyyttä joillekin, loistava esimerkki toisille, hämmentävä niille, jotka 

eivät ymmärtäneet minua, mutta täynnä majesteettisuutta niille, jotka selvästi tunsivat läsnäoloni. 

12 Rukoilkaa, ihmiset, että Henkeni rauha, yhdistettynä tähän rukoukseen, tuntuisi koko maailmassa 

ja leviäisi sinne. Kun olette kaikki hengellisessä kodissa, huomaatte, että rukouksenne eivät olleet turhia. 

Siellä koet, miten lähellä kaikki henkiset olennot ovat ja miten helppoa on kommunikoida hengeltä 

hengelle. Sen, mitä tiede ei ole kyennyt välittämään, te ymmärrätte opetukseni perusteella, joka sisältää 

kaiken itsessään ja jonka kautta annan teille nämä opetukset tällä hetkellä ihmisen älyllisen kyvyn avulla. 

13 Tänä armon aamuna Kristuksen säteily paljastaa itsensä ottaakseen teidät vastaan sijaiskärsijänä 

koko maailman puolesta. 

14 Kerääntykää sisimpäänne ja kuunnelkaa minun sanaani. Olen tullut luoksenne hengessä, koska te 

ette ole tulleet luokseni. Mutta totisesti sanon teille, että ihmisen on saavutettava täysi henkinen 

kehityksensä, jotta hän voi nousta henkisesti ja saavuttaa Minut. - Ihminen on kaikkina aikoina osoittanut 

vastarintaa käskyjäni kohtaan teeskennellen lihansa joustamattomuutta, joka estää hänen henkensä 

edistymisen. Mutta olen opettanut teitä ystävällisesti toteuttamaan opetuksiani käytännössä, jotta 

huomaatte, ettei ole mahdotonta noudattaa niitä. 

15 Ymmärtäkää, että olette pysähtyneet, vaikka maailma tarvitsee teitä; että on välttämätöntä 

työskennellä itsenne eteen ja yhdistyä, jotta voitte löytää voimaa teoistanne. Teidän on ymmärrettävä, että 

tämä Sana ei anna teille vain maallista vanhurskautta vaan myös hengellistä luottamusta. Isän armo 

sisältyy siihen. 

16 Saavutatte hengellisen pelastuksen, kun pyritte innokkaasti täydellistämään itsenne ja kylvätte 

rakkautta ja armoa elämänpolullenne. 

17 Pyrkikää saavuttamaan henkistyminen olemalla hyväntahtoisia ja luonteenlujia miehiä, sillä tämä 

työ on kaikkea ihmistiedettä korkeampi, kaikkea sitä korkeampi, mitä ihmisellä on ja mitä hän voi tietää 

tässä maailmassa. Aineellistuminen, johon ihmiskunta on vajonnut, ei anna sille mahdollisuutta vilkaista 

henkistymisen ihmeellistä elämää. En tuomitse teitä tällä hetkellä, haluan vain, että ymmärrätte minua 

pohtimalla sanaani. 

18 Maailma ei kuule minua, sillä näiden ruumiiden ääni, jonka kautta teen itseni tunnetuksi, ulottuu 

vain pienelle alueelle. Siksi omantunnon ääni, joka on minun viisauteni, puhuu ihmisille ja yllättää monet, 

jotka itsekkyytensä lumoissa ovat muuten kuuroja tuon äänen kutsuille ja kiinnittävät huomiota vain 

imarteluun ja maalliseen arvovaltaan ja huumaantuvat yhteiskunnallisesta asemastaan ja vallastaan. 

19 Kun nämä ihmiset oppivat, että olen puhunut teille ja paljastanut teille, että tullaksenne luokseni 

teidän on harjoitettava rakkautta ja laupeutta, he heräävät syvästä hengellisestä unestaan, varustautuvat ja 

tulevat nöyrästi palvelemaan minua. Näiden esimerkkien kautta puhun ihmiskunnalle, ravistelen sen 

perusperiaatteita. Kielet ja rodut sekoittuvat keskenään, koska ihmiset löytävät veljeyden salaisuuden, jota 

he eivät olleet löytäneet kirjoista ja pergamenteista. 

20 Rakastan teitä kaikkia, annan teille kaikille ohjaavan sanani, jotta se johdattaisi teidät oikealle 

tielle ja lopulta vakuuttaisi teidät siitä, että harjoitatte täydellistä lakiani. 
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21 Nykyään elät enemmän maailmalle kuin minulle. Sinun on tehtävä molemmille yhtä paljon 

oikeutta antamalla ruumiillesi, mitä se tarvitsee elääkseen, ja sielullesi, mitä se tarvitsee pelastuakseen. 

22 Kaikki pyrkivät laajentamaan inhimillistä toimintaansa, jokainen mieli tuottaa erilaisia ajatuksia, 

mutta kaikki ihmisten teot eivät palvele teitä korkeamman kehityksen saavuttamisessa, sillä sitä varten 

niiden on oltava sopusoinnussa rakkauden täydellisen lain kanssa. 

23 Ihminen tieteellään rikkoo luonnonlakeja ja johtaa voimat, jotka olen luonut teidän parhaaksenne, 

tuhon tielle. Siksi elämässänne on monia mullistuksia. Sillä te käynnistätte murhanhimoisia sotia, ja 

rauhan sanansaattajat tuntevat epäonnistuneensa eivätkä löydä uskoa. 

24 Mutta koulutan uusia sanansaattajia tuomaan rauhani jokaiseen sitä tarvitsevaan sydämeen, ja se 

olet sinä. Antakaa ihmiskunnan jakaa tämä rauha rukoustenne kautta. Luokaa myös rauhaa 

lähimmäistenne keskuuteen teoilla, niin voitatte sydämen toisensa jälkeen, ja tulee päivä, jolloin maailma 

astuu rauhan valtakuntaan - ei sen rauhan, jonka ihmiset luovat ja joka perustuu heidän voimaansa ja 

uhkailuihinsa, vaan sen, joka perustuu hengelliseen rauhaan, siihen rauhaan, jonka saavutatte rakastamalla 

toisianne. 

25 Vuoden 1950 jälkeen alkaa henkistymisen aika. Ilmennytän itseni kaikkien niiden kautta, jotka 

varustavat itsensä, ja niin te tunnette, että henkeni ei koskaan poistu teidän luotanne. 

26 Sanani painetaan henkeenne, ja näette sen toteutuvan. Aina kun muistatte sen, tunnette lohtua 

sydämessänne ja luottamusta ja valoa mielessänne. 

27 Laini ei voi olla raskas risti harteillanne, päinvastoin, se on virkistystä ja iloa hengelle. 

28 Älkää pelätkö epäuskoisia kanssaihmisiänne, koska palvelette minua tällä tavoin. Heille on myös 

määrätty aika, jolloin heidän on tultava minun luokseni, ja kun se tapahtuu, he menevät palvelemaan 

minua. Mutta ensin teidän on palveltava minua, jotta voitte antaa esimerkin opetuksestani. Ajan, jonka 

vietät täällä palvellessasi minua, korvaan sinulle iankaikkisessa elämässä. 

29 Sinun kauttasi haluan antaa rakkauteni ihmiskunnalle. Katsokaa, kun teidän kansanne on turvassa, 

muut syöksyvät tuhoon. Kääntäkää katseenne ja ajatuksenne itään, niin löydätte sieltä nälkää, tuskaa ja 

epätoivoa. Olkoon siis rukouksenne täynnä myötätuntoa ja rakkautta lähimmäisiänne kohtaan, sillä silloin 

henkenne rakkaus, jolle ei ole etäisyyksiä, saavuttaa lähimmäisenne ja ympäröi heidät rakastavalla 

armollanne. 

30 Kuinka moni haaveilee kuolevansa siinä odotuksessa, että tämä hetki tuo heidät luokseni, jotta he 

voivat sitten palvoa minua ikuisesti taivaassa tietämättä, että tie on äärettömän paljon pidemmällä kuin he 

uskoivat. Voidakseen kiivetä edes askeleen korkeammalle taivaan tikkailla, jotka johtavat teidät luokseni, 

ihmisen on elettävä ihmiselämää oikealla tavalla. Tietämättömyys on syyllinen siihen, että monet 

ymmärtävät opetusteni ytimen väärin. 

31 He pelkäävät tahrata itsensä maailmassa, koska he uskovat, että tekemällä niin he menettävät 

taivaan lopullisesti. Mutta he ovat väärässä, sillä kukaan ei menetä taivasta. Ikuisuus on Jumalan antama 

tilaisuus, jonka Luojasi tarjoaa sinulle, jotta voisit kaikki tulla Hänen luokseen. 

32 Toinen virhe on halu pitää itsensä puhtaana, mutta ei rakkaudesta Isää kohtaan, ei miellyttääkseen 

sitä, joka hänet loi, vaan ainoastaan egoistisesta halusta täyttää ehdot, jotta saisi itselleen aseman, mukavan 

paikan - ja tämä myös tulevaisuudessa iankaikkisessa elämässä, sen käsityksen mukaan, jonka ihmiset 

ovat siitä tehneet. 

33 Jotkut tuntevat itsensä liikuttuneiksi tekemään hyviä tekoja, koska he pelkäävät, että kuolema 

yllättää heidät, eikä heillä ole silloin mitään ansioita, joita he voisivat tarjota Herralleen. Toiset 

irrottautuvat pahasta, mutta vain pelosta, että he kuolevat synnissä ja joutuvat kestämään ikuisen 

kidutuksen helvetissä tämän elämän jälkeen. 

34 Kuinka epämuodostunut ja epätäydellinen onkaan tämä Jumala siinä muodossa, jossa niin monet 

hänet kuvittelevat! Kuinka epäoikeudenmukaista, hirvittävää ja julmaa! Jos kaikki ihmisten tekemät synnit 

ja rikokset lasketaan yhteen, sitä ei voi verrata siihen kauhistukseen, joka olisi ikuinen helvetin rangaistus, 

johon Jumala heidän mukaansa tuomitsee syntiset lapset. Enkö ole selittänyt teille, että Jumalan ylin 

ominaisuus on rakkaus? Ettekö siis ajattele, että ikuinen kidutus olisi ikuisen rakkauden jumalallisen 

ominaisuuden ehdoton kielto? 
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35 Kristus tuli ihmiseksi paljastaakseen jumalallisen rakkauden maailman edessä. Mutta ihmisillä on 

kova sydän ja kaikkitietävä mieli, he unohtavat pian saamansa opetuksen ja tulkitsevat sen väärin. Tiesin, 

että ihmiset sekoittaisivat vähitellen oikeudenmukaisuuden ja rakkauden kostoon ja rangaistukseen. Siksi 

ilmoitin teille ajan, jolloin palaisin henkisesti maailmaan selittämään ihmisille opetuksia, joita he eivät 

olleet ymmärtäneet. 

36 Tuo luvattu aika on tämä, jossa te elätte, ja olen antanut teille opetukseni, jotta 

oikeudenmukaisuuteni ja jumalallinen viisauteni paljastuisi täydellisenä opetuksena Jumalanne ylevästä 

rakkaudesta. Luuletteko, että olen tullut, koska pelkään, että ihmiset lopulta tuhoavat Herransa teot tai jopa 

itse elämän? Ei, tulen vain rakkaudesta lapsiani kohtaan, jotka haluan nähdä täynnä valoa ja rauhaa. 

37 Eikö ole oikein ja asianmukaista, että tekin tulette luokseni vain rakkaudesta? Ei rakkaudesta 

itseänne kohtaan, vaan rakkaudesta Isää ja lähimmäisiänne kohtaan. Luuletteko, että se, joka välttää syntiä 

vain helvetin kidutuksen pelossa, on jumalallisen rakkauden innoittama, vai se, joka tekee hyviä tekoja 

vain ajatellessaan palkkiota, jonka hän voi saada niistä, nimittäin paikan ikuisuudessa? Se, joka ajattelee 

näin, ei tunne minua eikä tule luokseni rakkaudesta. Hän toimii vain rakkaudesta itseään kohtaan. 

38 On tullut hetki, jolloin tietämättömyyden pimeä side, joka on peittänyt ihmisten silmät niin kauan, 

putoaa lopullisesti, niin että he voivat nähdä elämän sen täyteydessä. Jos jotkut haluavat, että ihmiset 

uskovat edelleen helvetin rangaistukseen, jotta tämä uskomus toimisi heille ohjenuorana, joka ohjaisi 

heidän askeleitaan maan päällä, sanon teille, että totuudella on enemmän valtaa sieluun kuin petoksella. 

39 Opetuslapset, kuunnelkaa minun sanaani sisäisesti ja miettikää sitä perusteellisesti. 

40 Ihmiskunta, jos olisitte käyttäneet kaiken sen, mitä olette käyttäneet veristen sotien käymiseen, 

humanitaaristen töiden tekemiseen, olemassaolonne olisi täynnä Isän siunauksia. Mutta ihminen on 

käyttänyt keräämiään rikkauksia kylvääkseen tuhoa, tuskaa ja kuolemaa. Tämä ei voi olla sitä todellista 

elämää, jota niiden, jotka ovat veljiä ja sisaria ja Jumalan lapsia, pitäisi elää. Tämä elämäntapa ei ole sen 

lain mukainen, jonka kirjoitin omantuntoonne. 

41 Tulivuoret purkautuvat, tulivuoret purkautuvat ja tuli virtaa maasta tuhoamaan rikkaruohot. Tuulet 

päästetään valloilleen, maa järkkyy, ja vesitulvat tuhoavat kokonaisia maita ja kansoja. 

42 Tällä tavoin luonnon valtakunnat ilmaisevat tyytymättömyytensä ihmistä kohtaan. Ne ovat 

eronneet hänestä, koska ihminen on tuhonnut toisensa jälkeen ystävyyden ja veljeyden siteet, jotka sitoivat 

hänet ympäröivään luontoon. 

43 Mestari antaa teille nämä ilmestykset, koska näen, että tiedemiehet tekevät kaikkensa vääntääkseen 

luonnon salaisuuksia ja löytääkseen uusia elementtejä ja voimia tuhota ja tappaa, ja toisaalta he jättävät 

huomiotta todellisen tieteen, sen, joka opettaa säilyttämään, rakastamaan ja rakentamaan. Tämän ajan 

ihmiset eivät ymmärrä, että he ovat laiminlyöneet todellisen tehtävänsä, hylänneet tehtävänsä. 

44 Maapallolla elää miljoonia sairaita ihmisiä, miljoonat lapset ovat jääneet maailmassa yksin ja ovat 

sekaisin. Lukemattomat vanhukset ovat vailla lohtua, joka auttaisi heitä kestämään kohtalonsa. On 

suojattomia leskiä ja naisia, jotka eivät tunne oikean kodin herkullista lämpöä. Olette polkeneet 

ihmiselämän arvokkainta asiaa häpäisemällä avioliiton, joka on jumalallista alkuperää oleva instituutio. 

Olette polkeneet ihmiselämää, joka pitäisi pyhittää. Tuhoatte lasteni kodit, joiden on oltava 

loukkaamattomia, koska ne ovat pyhäkköjä ja temppeleitä, joissa minua palvotaan, vaikka ne olisivat 

kuinka vaatimattomia. Silti ihmiset väittävät, että heillä on uskonto, jolloin voisin kysyä heiltä: Mikä on 

tämä uskonto, joka opettaa teitä tekemään sellaisia tekoja kuin te olette tehneet? 

45 Suurena päivänä Isä puhuu kaikille ihmisille, ja hänen äänensä merkitsee tuomiota. 

46 Tämä katastrofi on seurausta aineellistumisesta, johon ihmiskunta on joutunut. Koska olette 

asettaneet hengen viimeiselle sijalle ja pitäneet lihan intohimoja ja kuoleman ajatuksianne parempina, on 

vain luonnollista, että olette lopulta päätyneet tähän tulokseen, jonka näette tänään. Koska liha on itsekäs, 

mitä muuta hedelmää siltä olisi voinut odottaa kuin sotia ja täydellistä moraalista rappeutumista? 

47 Vain hengellistämisen oppi voi saada ihmisen kuulemaan omantunnon äänen ja hengen 

vapautumaan synnistä. 

48 Uutta sotaa, joka syttyy, ei käydä aineellisista syistä, vaan se on taistelu hengen ja "lihan" välillä, 

ja sitten, kun henki on voittanut, se julistaa rakkauden herruudesta ihmisten keskuudessa merkkinä rauhan 
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palauttamisesta maailmaan. Ettekö ajattele, että todellisen rauhan perustalle voitte rakentaa henkisen ja 

aineellisen edistyksen maailman? 

49 Se on henkisesti kohottava työ, joka odottaa tulevia sukupolvia. Kun ihminen omistaa elämänsä 

tälle jalolle ja korkealle tehtävälle, hän tuntee löytäneensä sopusoinnun Herransa, Luojansa kanssa, joka 

on yhä rakentamassa. 

50 Jos näitä opetuksia kuunnellessanne alatte uudistaa sanojenne, ajatustenne ja tekojenne pientä 

maailmaa, edistätte siten ihmiskunnan uudistumista. 

51 Maailmankaikkeus on suuri viisauden kirja, jonka olen avannut ihmisen silmien eteen, jotta hän 

tuntisi ja oppisi noudattamaan niitä lakeja, jotka ohjaavat luomakuntaa. Tutkimalla tätä kirjaa hän 

saavuttaa viisauden, hän pyrkii maanpäällisessä elämässään parempaan, hyvinvointiin ja edistykseen; ja 

jos hän kruunaa tämän tiedon kaikenlaisella henkisellä tiedolla, hän saavuttaa ehdottoman voiton tässä 

olemassaolossa, joka on syvä ja suuri koettelemus; sillä hän tekee totuuden omakseen ja tulee 

kuolemattomaksi. 

52 Universumia ohjaavat jumalalliset lait ovat viisauden, voiman ja rakkauden lakeja. Niistä johtuvat 

kaikki muut, jotka ovat kaiken olemassa olevan luomisen taustalla. 

53 "Universumi": Jos ihminen tutkii sinua puhtaalla sydämellä ja mieli täynnä kaipuuta tietää 

enemmän totuudestani, ja jos häntä innoittaa ennen kaikkea henki eikä itsekkäät tai ylimieliset tunteet, hän 

saa sinulta suuria opetuksia, joita hän ei ole tähän asti saanut. Sinussa hän voi löytää kuvan 

valtakunnastani. 

54 Rakkaat lapseni, valoni valuu mieleenne, jotta voitte tutkia sanojani kuin viisauden kirjani 

kirjaimia. Ihmisen ajattelukyky on ääretön kenttä hengelliselle mietiskelylle. Pohtikaa sanojani. 

55 Monet ovat kuunnelleet minua, mutta toistaiseksi kaikki eivät lähde seuraamaan minua samalla 

rakkaudella. Siihen aikaan kutsuin myös suuren joukon ihmisiä, mutta heistä vain kaksitoista miestä 

seurasi minua. Heistäkin vain kolme oli todella lähellä Mestaria, ja Johannes oli ainoa, joka sai suurten 

salaisuuksien ilmestyksen, koska hän avasi jumalallisen viisauden aarrekammion suuren rakkautensa 

voimalla. Rakkaus avaa viisauden portit, koska se sisältää nöyryyttä ja nöyryyttä. Rakkaus on rauhan 

todellinen koti hengen ikuisuudessa. Sen, joka harjoittaa sitä, ei tarvitse pyytää mitään, koska viisaus tulee 

hänen luokseen. Hän ymmärtää epätäydellistä, syntistä, ei tuomitse ketään, antaa kaikille anteeksi. Hän 

ymmärtää heikkoja ja myös vahvoja. Rakkaus sai aikaan kaiken, sen kautta ihminen luotiin, ja se tulee 

olemaan voima, joka liikuttaa kaikkia ja tuo heidät ykseyteen. Rakkaus on olemassaolosi syy. 

56 Kuinka monta mysteeriä ihmiselle onkaan vielä olemassa. Häntä ympäröivät näkymättömät ja 

tuntemattomat olennot, joiden pitäisi jo olla hänelle näkyviä ja konkreettisia. 

57 Ihmisten olemassaolon yllä sykkii elämä, joka on täynnä kauneutta ja ilmestyksiä, mutta 

sokeudessaan he eivät vielä kykene näkemään sitä. 

58 Älkää unohtako opetuksiani, sillä ne auttavat teitä olemaan totuuden apostoleja. Opetusteni 

todellinen apostoli on sellainen, joka tekee kaiken sen, mitä Jumala opetti hänelle Jeesuksen kautta. 

Vakuutan teille, että jos kysyisin jokaiselta teistä, jotka olette kuunnelleet minua niin kauan: "Mitä teette 

tällä hetkellä, mitä olen käskenyt teitä tekemään, tai mitä haluatte? Teetkö sitä, mitä Jumala käskee sinun 

tehdä, vai sitä, mitä sinä olet käskenyt?" Et osaisi vastata minulle. 

59 Tämä kansa on valittu täyttämään lupaukseni tänä aikana, jotta te olisitte todistajia sanani alusta ja 

lopusta. Jopa toisella aikakaudella ei ollut tarpeen, että julistukseni leviäisi koko maailmaan, jotta se 

tietäisi tulostani. Se riitti herättämään kansan niin, että se lähti todistamaan ja levittämään saamaansa 

siementä. Minun on huomautettava teille, että ihmiset, joita olin opettanut opetuksillani, eivät saaneet pitää 

itseään niin suuren perinnön ehdottomina omistajina eivätkä ainoina, joille oli uskottu henkinen tehtävä 

tässä Työssä. Kaikkien aikojen sanomani oli osoitettu kaikille ihmisille, mutta kävi niin, että ne ihmiset, 

jotka saivat ilmestyksen, pystyivät vähiten hyötymään siitä, koska he eivät kyenneet arvostamaan niitä 

lahjoja ja armoja, joilla Herra oli heitä yltänyt. 

60 Muistakaa, kuinka toisella aikakaudella siemen, jonka Kristus kylvi Juudeaan, kukoisti vain sen 

ulkopuolella. 

61 En halua sanoa teille, että kaikki nämä tapahtumat on toistettava teidän keskuudessanne, sillä 

toiveeni on, että opetukseni loistaisi tämän kansan keskuudessa ja valaisisi heidän polkuaan. Mutta jos ette 
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omistaudu teille uskomani siunatun tehtävän täyttämiseen, jos ette paneudu siihen kuin jumalallisen 

Mestarin todelliset opetuslapset, kutsukaa edes ihmiset koolle, selittäkää heille, mitä puhuin niille, jotka 

kuuntelivat minua, välittäkää heille käskyni, valaiskaa heidän polkunsa, jotta he voivat totella lakiani ja 

ohjeitani. 

62 Älkää unohtako, että Sanani on elämää ylläpitävä ja että ihmiskunta tuhoaa itsensä, koska se ei 

tunne sitä. Sanani on polku, joka osoittaa tien pelastukseen. Muistakaa, että monet ovat eksyksissä ja 

vaeltavat levottomina. Mene heidän luokseen ja pelasta heidät. 

63 Kiinnitä huomiota niihin, jotka tulevat kuulemaan sanaani. Katso, kuinka he itkevät onnesta, 

katuvat menneisyyden rikkomuksiaan ja tekevät päätöksiä parannusten tekemisestä. Katsokaa, kuinka 

niillä, jotka tulivat luokseni rakkauden nälkäisinä, oli rauha sydämissään, kun he palasivat koteihinsa. 

Yhteiskunta halveksi heitä, kun toitte heidät läsnäolooni, ja todistitte, että tein heistä äänenkantajia, 

johtajia ja profeettoja, jotta he jatkaisivat Työni levittämistä. Sanani ei ainoastaan vahvistanut heidän 

henkeään, vaan se oli myös terveyttä heidän ruumiilleen. 

64 Te olette kansa, jolle olen puhunut ja opettanut vuosisatojen ajan. Viittaan sieluusi, jota olen usein 

valottanut totuuteni valolla, jota olen usein auttanut sen sovituksen matkalla ja antanut sille uuden ruumiin 

kuoren. 

65 Olen testamentannut teille kautta aikojen rakkauden ja viisauden kirjan, jotta voisitte löytää sen 

sivuilta valon, joka näyttää teille tien, joka johtaa Jumalan luo. Jos haluatte löytää tämän ajan 

ilmoituksistani konkreettisen todisteen niiden totuudesta, voitte löytää sen siitä läheisestä suhteesta, joka 

vallitsee tämän Sanan ja sen välillä, jonka annoin teille menneinä aikoina kertoessani teille: "Minä olen tie, 

totuus ja elämä, eikä kukaan pääse Isän luo, ellei hän täytä lakiani." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 165 
1 Levätkää hetki, rakkaat ihmiset, jättäkää väsymyksenne minun luokseni. Välittävä rakkauteni on 

kutsunut teidät tulemaan Mestarin luo. Pyydän vain, että puhdistatte mielenne ennakkoluuloista, jotta 

sydämenne voivat vastaanottaa Sanani ytimen ja jotta henkenne voivat tuntea läsnäoloni. Koska ette ole 

valmistautuneet ja henkistyneet riittävästi, ette ole ymmärtäneet monia antamiani opetuksia. Tulette 

määrittelemättömän pitkän aikaa aloittelijoina, vaikka teidän pitäisi jo olla opetuslapsia, jos olisitte 

perehtyneet Sanaani ja soveltaneet opetustani. 

2 Ymmärrä: Jos haluat hallita intohimojasi ja torjua maailman sinuun kohdistaman vetovoiman, voit 

löytää sanastani valoa ja voimaa siihen. 

3 Ne, jotka tyytyvät tähän ja pyrkivät rauhoittamaan omatuntonsa kuuntelemalla vain minua, 

vaipuvat pian takaisin uneliaisuuteensa ja ovat vaarassa sortua kiusaukseen. Siksi sanani rohkaisee ja 

kohottaa niitä, jotka kaatuvat matkan varrella. 

4 Niin kuin tähti ilmoitti Messiaan tulosta, niin tällä kertaa Elian Henki ilmoitti minun tulostani 

valonsa kautta. Huolehtiva rakkauteni valmisti tämän maapallon kohdan teitä varten vastaanottamaan 

kolmannen aikakauden ilmestyksen. Tänään maailma ei vielä tunne näitä opetuksia, mutta oikeaan aikaan 

hyvä uutinen saavuttaa koko ihmiskunnan. Intuition lahjan avulla se aistii tämän aikakauden hengellisen 

merkityksen. Monet pystyvät tunnistamaan tämän ajan suurissa tapahtumissa menneiden aikojen 

profetioiden vahvistuksen ja täyttymyksen. 

5 Ihmiset, ymmärtäkää, kuinka paljon armoa teille on annettu, ja silti näiden kuulijajoukkojen 

joukossa on yhä niitä, jotka epäilevät ilmestymistäni ja liittävät sanani äänenkantajiin. Mitä nämä voisivat 

antaa teille, koska he ovat yhtä tietämättömiä kuin te, ja te olette nähneet heidän tulevan esiin omista 

riveistänne? Jotkut heistä ovat hengellisyyden puutteensa vuoksi lihaa ja lihaa jälleen, syntisiä kuten te. 

Mutta kun valoni valaisee heidät, kun säteeni inspiroi heitä, rakkauteni ja voimani ihmeen kautta he 

muuttuvat. 

6 Olette edelleen kuin nukkuva kaupunki, jonka asukkaat antautuvat levon tarpeeseensa eivätkä 

kuule, jos joku valittaa, jos joku tarvitsee apua, suojelua, balsamia tai leipää. Tällä hetkellä unohdatte yhä 

ihmiset ja ajattelette vain itseänne. Mutta jos unohdatte ne ihmiset, jotka voitte nähdä ja joiden 

kärsimyksiä voitte suoraan todistaa, kuinka paljon enemmän olette unohtaneet ne, jotka ovat hengessä ja 

jotka vetävät mukanaan katkeruuden murheellista ketjua! Olkaa tietoisia siitä, että teidän tehtävänne on 

valvoa, rukoilla ja esirukoilla kaikkien veljienne ja sisartenne puolesta, läsnä olevien ja poissaolevien, 

kaukana ja lähellä olevien, näkyvien ja näkymättömien. 

7 Tänä aikana pakotan teidät kulkemaan sulatusuunin läpi, niin että kun olette kulkeneet sen läpi, 

voitte olla maailman mauste, valo, joka valaisee pimeät tiet. 

8 Majesteettista ääntäni täynnä oleva ääni kutsuu ihmiskuntaa herättääkseen sen horroksestaan, jotta 

teistä kaikista voisi tulla osa rakastettua kansaani. 

9 Uskon teille avaimen, joka avaa oven, jonka takana on monia paljastuksia, jotka haluatte tietää. 

Käyttäkää tätä avainta ja oppikaa avaamaan valtakunnan ovi, jotta voitte tietää kaiken sen, mitä olette 

pitäneet käsittämättömänä mysteerinä. 

10 Ette vieläkään kykene ymmärtämään monia niistä ilmoituksista, joiden on määrä olla osa 

tietämystänne ja joiden ihmiset ovat olettaneet kuuluvan yksin Jumalalle. Heti kun joku ilmaisee halunsa 

tulkita tai läpäistä niitä, häntä kutsutaan välittömästi jumalanpilkkaajaksi tai pidetään röyhkeänä. 

11 Mitä aikaisempien aikojen ihmiset olisivat sanoneet, jos heille olisi kerrottu, että jonain päivänä 

kaikki se, mitä te tiedätte, olisi tiedossa ihmiskunnalle - sekä tieteen että hengellisten ilmestysten osalta? 

Kuka tahansa, joka olisi ilmoittanut tällaisista tapahtumista, olisi kutsuttu jumalanpilkkaajaksi tai häntä 

olisi pidetty mielisairaana. 

12 Tänä aikana tapahtuu myös niin, että - kun ilmoitetaan vuoropuhelusta hengeltä hengelle, rauhan 

vakiinnuttamisesta koko maapallolle ja tiedon saamisesta tuonpuoleisesta - materialistinen maailma 

nousee sitä vastaan ja kieltää kaikin voimin mahdollisuuden saavuttaa tällaiset tavoitteet ja tuomitsee 

ankarasti ne, jotka uskaltavat ilmoittaa tällaisista tapahtumista. 
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13 Jos ihmiskunta olisi tutkinut ja tutkinut entisaikojen profeettojen sanoja ja julistuksia, se olisi 

löytänyt niistä paljon sellaista, mitä näette nyt toteutuvan - sitä, mitä ihmiskunta tällä hetkellä kokee. 

14 Se käsitys, jonka olette saaneet hengellisestä, on ennustettu teille, samoin kuin kaikki se, mitä 

tieteenne on löytänyt. 

15 Tänään voin vakuuttaa teille, että tulevaisuudessa ajatusten kautta tapahtuva viestintä kehittyy 

suuresti, ja tämän viestintävälineen avulla monet esteet, jotka nykyään vielä erottavat kansoja ja 

maailmoja toisistaan, katoavat. Kun opitte olemaan henkisesti yhteydessä Isäänne, kun saavutatte hengestä 

henkeen tapahtuvan keskustelun, mitä vaikeuksia teillä voisi olla yhteydenpidossa veljiinne ja sisariinne, 

näkyviin tai näkymättömiin, läsnä oleviin tai poissaoleviin, lähellä tai kaukana oleviin? 

16 Opetuksessani opitte parhaillaan tätä henkisen viestinnän muotoa, kuten olen sen teille opettanut. 

Jotta voisitte harjoitella sitä päivittäin, olen neuvonut teitä olemaan hiljaa, sulkemaan huulenne ja 

antamaan henkenne puhua. 

17 Haluan, että olette hyviä ja nöyriä oppilaitani, sellaisia, jotka eivät vaadi nimityksiä tai 

kunnianosoituksia yhteisössä, vaan että ihanteenanne on ainoastaan saavuttaa täydellisyys hyveen avulla ja 

noudattaa ohjeitani, jotta elämästänne tulisi esimerkki. Mitä hyötyä teille olisi kunniatehtävistä, titteleistä 

tai nimistä, jos teillä ei ole ansioita niiden oikeaan hallussapitoon? 

18 Älä tee mitään ja pidä kiinni mistään, mikä on väärin. Luon hierarkian keskuuteenne tietämättänne, 

sillä vain minä tiedän, milloin olette ottaneet vakaan askeleen kehityksen tiellä. Tunne itsesi aina pieneksi, 

vaikka olisit periaatteessa jo mestari. 

19 Rakkauteni teitä kohtaan on suuri, ja tämä rakkaus, jonka olette jo tunteneet sydämissänne, haluaa 

herättää teidät, jotta voitte nousta täyttämään Isän tehtävän. 

20 Yksinkertaisten ihmisten kautta annan teille Sanani, joka hienon taltan tavoin tasoittaa ja muotoilee 

henkeänne. 

21 Haluan, että säilytätte vilpittömyyden ihanteen, jonka Laini on aina istuttanut ihmisiin, jotta se 

auttaisi teitä jatkamaan taistelua, kunnes olette vakiinnuttaneet veljeyden ja hengellisyyden maailmaan. 

22 Jokainen teistä ymmärtää minua sen hengellisen kypsyyden mukaan, jonka hän on saavuttanut. 

Siksi ilmoitan itseni eri tavoin, jotta kaikki voivat vastaanottaa valoni ja ymmärtää opetukseni. 

23 Älkää pysähtykö henkisellä kehityspolullanne. Olkaa tietoisia siitä, että paljastan itseni yhä 

enemmän ja enemmän, kun edistytte, ja että otatte Minut vastaan suuremmalla kirkkaudella jokaisen 

kehitysaskeleenne myötä. 

24 Vaikka ne, jotka välittävät Sanaani, häviävät taistelussa, teen itseni tunnetuksi kansalleni. Sillä 

totisesti minä sanon teille: en tahtoisi, että teiltä puuttuisi tämä opetus. Muista: Kun olette kuunnelleet 

minua, teille on virrannut voimaa, jotta uskonne auttaisi teitä voittamaan elämänne tiellä olevat esteet. 

Haluan valmistaa teidät jättämään teidät ilmestykseni todistajiksi, ja jotta voitte toimia esimerkkinä 

lähimmäisillenne, kun todistatte teoillanne saamastanne opetuksesta. 

25 Oppikaa ja toimikaa, opettakaa ja tuntekaa sen kautta, mitä teette ja sanotte, vahvistakaa 

opetukseni teoillanne. En halua tekopyhiä opetuslasteni joukkoon. Miettikää, mitä ihmiskunnalle ja teille 

itsellenne tapahtuisi, jos tämä niin suurella rakkaudella ja kärsivällisyydellä perustettu työ kaatuisi 

moraalin, hyveellisyyden ja totuudenmukaisuuden puutteeseen elämässänne. 

26 Katsokaa, kuinka puhdistumisen aikakausia on kulunut ihmiskunnan yli, eikä se ole vieläkään 

uudistunut. Miettikää, että on ihmisiä ja kansoja, jotka ovat ponnistelleet kestävän rauhan puolesta, mutta 

sitä ei ole saavutettu, vaan verinen aalto leviää edelleen. Syynä on se, että ihmisten keskuudessa ei ole 

rakkautta ja vilpittömyyttä. He eivät ole ymmärtäneet, miten he voivat kohdata toisensa 

lähimmäisenrakkaudessa, ja siksi olen tuonut rauhani ja Sanani, joka kutsuu ihmisten mieliä 

yhtenäisyyteen ja keskinäiseen rakkauteen. 

27 Te, jotka kuulette minua näissä epämääräisissä kokoontumispaikoissa - liittykää yhteen, rakastakaa 

toisianne "työläisinä" yhdellä ja samalla "viljelysmaalla", teillä on sama päämäärä, ja tämä päämäärä on 

ihmiskunnan pelastus. 

28 Etsikää työni ydin ja pidättäytykää turhista keskusteluista. Aloittakaa puhdistamalla itsenne 

tahroista, niin ette tahraa sitä, mikä on kirkasta ja puhdasta. Näin innostat kanssaihmisiäkin korjaamaan 

puutteensa. 
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29 Rakastakaa itseänne niin kuin Jeesus opetti teille. Vapauttakaa itsenne itsekkyydestä, jättäkää oma 

persoonanne taakse. 

30 Ette saa lähteä tästä maailmasta ilman, että olette ensin suorittaneet rauhan ja rakkauden työnne. 

Tämä on todistus, jonka te annatte minusta, ja oikea tapa korvata velka, joka teillä on minulle. 

31 Kerron tämän teille yksinkertaisten ihmisten kautta, "viimeisten" kautta, niiden kautta, jotka 

ihmiset unohtivat elämänpolullaan, jotka kuulivat Mestarin kutsun ja ponnistivat seuratakseen häntä. 

Mutta tämä jälki, jonka jätän teille sanallani, on sama kuin se, jonka asetin eteenne toisella aikakaudella, ja 

sama kuin se, jonka jätin teille ensimmäisellä aikakaudella Mooseksen kautta. 

32 Etsikää minua aineellisten ilmiöiden tuolta puolen, etsikää minua hengellisestä, vaikka voisittekin 

löytää minut symbolisoituna kaikesta luodusta. Henkesi silmät katsokoot minun läsnäoloani. 

33 Materialismi ei anna ihmisten nähdä polkua, jota he seuraavat. Synti, fanaattisuus ja turhamaisuus 

muodostavat paksun verhon, joka estää heitä näkemästä Isäänsä. Jos näin ei olisi, he ajattelisivat tämän 

elämän katoavaisuutta ja hengellisen elämän arvoa. He näkisivät vilaukselta sen täydellisyyden maailman, 

joka on kuoleman tuolla puolen. 

34 Jos ihmiset olisivat nöyriä hengeltään ja sydämeltään, rauha olisi heidän kanssaan, sillä rauha 

perustuu nöyryyteen, ei valheellisiin suuruuden harhakuvitelmiin eikä turhaan loistoon. Ihmiset on 

kuitenkin jaettu luokkiin, ja kun toisilla on kaikki mukavuudet, toiset kärsivät kurjuudessa. Siksi ei ole 

rauhaa. Mutta oikeudenmukaisuuteni poistaa kaikki nuo itsekehut, ja silloin ihmiset tunnistavat toisensa 

veljiksi ja sisariksi, saman Isän lapsiksi. 

35 Herrasi huolehtiva rakkaus on antanut sinulle kultaisen vehnän, jotta voisit kasvattaa sitä työsi 

kautta maan päällä. Se on sen työn siemen, jonka aloitin kauan sitten ihmisen hengessä ja joka antaa 

hänelle todellisen rauhan. 

36 Autuaita olette te, jotka olette kuulleet minun sanani tänä aikana, sillä siinä te löydätte varman tien. 

Mutta teidän ei pidä vain kuulla sitä, vaan teidän pitää myös ymmärtää sitä, tulkita sitä oikein, niin että 

kun opetatte sitä lähimmäisillenne, ette kylvä hämmennystä heidän sydämiinsä. 

37 Henkesi on odotettava, että sen liha puhdistuu ja uudistuu, jotta se voi jatkaa tehtävänsä 

täyttämistä. Silloin teistä tulee hengellisesti ja fyysisesti yksi olento, kuuliainen ja tottelevainen väline, 

jonka kautta Isän antamat hengelliset lahjat ilmenevät. Älkää käyttäytykö kuin ne, jotka - ymmärtämättä ja 

syventymättä hengellistämistä koskevaan opetukseeni, ilman tarvittavaa valmistautumista ja kypsyyttä - 

lähtevät liikkeelle ja kutsuvat itseään "työntekijöiksi" tajuamatta, että siemen, jota he istuttavat, ei ole 

oikeastaan minun. 

38 Muistakaa, että noilta toisen aikakauden kahdeltatoista opetuslapselta kesti jonkin aikaa, ennen 

kuin he lopulta ymmärsivät Mestarinsa opetuksen. He saivat monia opetuksia ja joutuivat monien 

koettelemusten kohteeksi. Minä kuulustelin heitä lakkaamatta, ja sanani kosketti ja korjasi jokaista heidän 

heikkouttaan tai puutteellisuuttaan, niin että puhtaus ja totuus puhkeaisivat heissä läpi; ja silti he tarvitsivat 

valmistautumisaikaa tehdäkseen opetukseni tunnetuksi. 

39 Mitä minun ei tarvitse tehdä teille, opetuslapsilleni, jotka elätte paljon materialistisemmassa ajassa 

kuin tuo aika oli? 

40 Ymmärtäkää nyt, miksi olen opettanut teitä niin kauan ja miksi koettelen teitä lakkaamatta. 

41 Vaikka sanoin Andreakselle, Simonille ja Johannekselle vain silloin, kun he näkivät minut 

ensimmäistä kertaa: "Seuratkaa minua", ja he seurasivat minua, minun oli puhuttava teille paljon tänä 

aikana, jotta usko voisi lopulta murtautua sydämiinne. 

42 Haluan, että löydätte noista apostoleista esimerkin, joka rohkaisee teitä jokapäiväisessä työssänne, 

ja ymmärrätte, että kun he lähtivät julistamaan Sanaani, rauha ja rakkaus olivat jo tulleet heidän 

sydämiinsä, eikä heissä ollut enää epäpuhtautta. 

43 Kukaan ei kylvänyt siementä, joka ei olisi ollut minun, tai tehnyt tekoa, joka olisi saattanut saada 

hänen toverinsa hämmennykseen. Syynä tähän oli se, että he odottivat omalta osaltaan hedelmien tavoin, 

kunnes ne olivat kypsiä elämän puun päällä, voidakseen sitten tarjota itsensä puhtaina niiden sydämien 

himoon, jotka janoavat totuuden tuntemista. 
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44 Tänään taas te lähditte liikkeelle ja väitätte olevanne mestareita, vaikka ette olleet edes kykeneviä 

oppimaan ensimmäistä oppituntia. Haluatte pelastaa lähimmäisenne, vaikka olette vielä vaarassa pudota; 

ja puhutte puhtaudesta, vilpittömyydestä ja hengellisyydestä, vaikka ette ole edes luopuneet paheistanne. 

45 Tästä syystä monet teistä ovat palanneet luokseni itkien ja valittaen, että teitä on kutsuttu 

huijareiksi, koska ette pystyneet parantamaan sairasta, koska ette vakuuttaneet epäuskoista tai koska teidät 

on saatu kiinni teoista, jotka eivät sovi minun Työlleni. Tämän seurauksena jotkut omistautuvat oppini 

tutkimiselle ja elämänsä parantamiselle, jotta he eivät enää epäonnistuisi, kun taas toiset jatkavat 

epärehellistä toimintaansa ja kylvävät sekaannusta, ja taas toiset, jotka kärsittyjen tappioiden lannistamina 

jättävät polun ja kieltävät Työni totuuden. 

46 Halusin viedä teidät askel askeleelta, opastaa henkeänne sivu sivulta rakkauden opetuksissani, sillä 

ei ole muuta tietä kuin hengen (välttämätön) kehitys. - Totisesti sanon teille, että ette löydä maan päältä 

mitään, mikä olisi teille pyhempää kuin lähimmäisenne. 

47 Tämä opetukseni antaa teille tietoa siitä, mitä henki, omatunto, aistimukset ja usko ovat ja mitä 

niiden pitäisi merkitä teille. Aina kun joku teistä tutustuu näihin opetuksiin, hän tuntee, että hänen 

sydämestään virtaa kunnioitusta ja syvää rakkautta lähimmäisiään kohtaan, sillä hän voi tunnistaa 

jokaisessa heistä jotakin Jumalan läsnäolosta, hän tunnistaa korkeimman lapsen jokaisessa 

lähimmäisessään, ja jokaisen ihmisen sisimmässä hän näkee Herran temppelin. 

48 Kuka tahansa, joka ymmärtää kaiken tämän tiedon ja pitää sitä varmana - uskaltaisiko hän häpäistä 

tämän temppelin ja pystyisikö hän loukkaamaan tätä kanssaihmistä? 

49 Tämä on opetus, jonka haluan teidän ymmärtävän, sillä kun näin tapahtuu, olette vain yhden 

askeleen päässä siitä, että tottelette korkeinta käskyä, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne." 

50 Kuinka voitte kutsua itseänne spiritisteiksi niin kauan kuin ette tiedä, mitä henki on ja mitä se 

merkitsee ja minkä arvoinen se on Jumalalle? 

51 Pohtikaa kaikkea sitä, mitä olen sanonut teille, jotta ruumiillinen kuorenne voi sulautua henkenne 

kanssa yhdeksi tahdoksi ja antaa sen ilmentyä ja täyttää tehtävänsä. Silloin saatte kokea, että jokainen 

hengellinen lahjanne on valo ja voima, jonka edessä jäykimmätkin niskat ja kovimmat sydämet taipuvat. 

Ja kun he saavat todisteen todellisesta hengellisyydestä, he huudahtavat liikuttuneina: "Nämä todella 

toimivat Jeesuksen opetusten mukaisesti, nämä todella saarnaavat totuutta!" 

52 Ottakaa tämä hetki yhteytenne Isän kanssa. Puhukaa minulle hengellisesti, minä kuulen teitä, oi 

ihmiset. Laskekaa minun kanssani kaikki kärsimyksenne, jotka saatte maailmalta. Pese sielusi tahrat pois 

kyyneleilläsi. Tulet näkemään, kuinka itku ja rukous tekevät sydämesi taakan sinulle yhä kevyemmäksi ja 

kevyemmäksi. Sitten vuodatan teille armoni, jonka kautta annan teille voiman tunteen. 

53 Jos kutsutte itseänne kolminaisuususkovaisiksi, koska olette perehtyneet opetuksiini 

perusteellisesti ja todistatte niistä teoillanne, teiltä ei voi puuttua valoa, voimaa ja rauhaa. 

54 Olen asettanut teihin jumalallisen sinetin, joka tekee teistä Jumaluuteni kirjassa säilytetyn 

viisauden perillisiä, ja kenellä tahansa, jolla on tämä valo sisällään, ei voi langeta. 

55 Kaikkien aikojen Isä puhuu teille nyt. Se on sama, joka paljasti teille lain Mooseksen kautta, joka 

sai teidät kuulemaan "Sanan" äänen Kristuksessa ja joka nyt lähetti teille Elian Hengessä valmistamaan 

ihmisiä, koska tänä aikana heidän on opittava pitämään sisäistä yhteyttä Pyhän Hengen kanssa, joka olen 

Minä itse. Jokainen, joka tulee yhteyteen kanssani, huomaa, että olen itse Isä ja samalla se, jota kutsutte 

Pojaksi: se on Jumaluuden Rakkauden Sana. Jumalan kolminaisuus ei tarkoita hengen moninaisuutta vaan 

ominaisuuksien tai voimien moninaisuutta. 

56 Laki, rakkaus, viisaus - nämä ovat ne kolme ilmestysmuotoa, joissa olen näyttänyt itseni ihmiselle, 

jotta hänellä olisi luja vakaumus kehityspolullaan ja täydellinen tieto Luojastaan. Nämä kolme ilmestyksen 

vaihetta eroavat toisistaan, mutta niillä kaikilla on yksi ja sama alkuperä, ja kokonaisuutena ne ovat 

absoluuttista täydellisyyttä. 

57 Olen jo useaan otteeseen sanonut teille: Miksi haluatte niin kovasti tunnistaa kolme Jumalallista 

Olentoa, kun löydätte vain yhden? Yksi ainoa ääni on puhunut teille kaikkina aikoina, yksi ainoa 

Jumalallinen Henki on paljastanut itsensä teille. Tämä ainutlaatuinen, ikuinen ääni, joka on julistanut teille 

lakiani eri ilmaisumuodoissa, on se, jota myös te kannatte omantuntoonne iskostuneena ja jonka olemusta 

teidän tulisi myös säilyttää sydämissänne. Mutta sen sijaan, että rakastaisitte minua hengessä ja totuudessa, 
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kuten opetukseni on opettanut teille, rakastatte minua materialistisissa kultin muodoissa ja esityksissä, 

koska ette voi ymmärtää Luojaanne millään muulla tavalla. 

58 Kun kaiversin lakini kiveen, kuka olisi epäillyt, että nuo taulut olivat pyhiä, koska ne sisälsivät 

jumalallisen käskyn? Silti otin nuo kivitaulut pois ihmisen silmistä ja jätin hänelle vain tiedon laistani. 

59 Kristus syntyi, eli ja kuoli köyhyydessä, puhtaudessa ja täydellisyydessä, ja olisitte toivoneet, että 

hän olisi jäänyt ikuisesti maan päälle. Siksi teillä on ollut halu ikuistaa hänet ihmiskäsin tehdyissä kuvissa. 

Teidän on kuitenkin ymmärrettävä, että hänen inhimillinen olemuksensa katosi, jotta ihmisen hengelle 

jäisi vain hänen sanansa ja tekojensa puhtain olemus, jotka olivat jumalallisen rakkauden täydellinen 

ilmaus. Tänään, kun olen paljastanut itseni Hengessä ja tehnyt itseni tunnetuksi valmistamieni 

ymmärryksen elinten kautta, mitä voitte materialisoida kolmannesta ilmestyksestäni? Toivotko voivasi 

jumalallistaa esineitä, paikkoja tai henkilöitä? Ei, teidän on säilytettävä tästä hengellisen ilmentymäni 

ajasta lähtien vain se ääretön valo, jonka olen vuodattanut päällenne, ikuisen viisauden valo. Jos etsisitte 

rakkautta ja viisautta ensimmäisen aikakauden laista, löytäisitte ne; jos etsisitte lakia ja viisautta Jeesuksen 

rakkaudesta, löytäisitte ne; ja jos etsisitte lakia ja rakkautta siitä viisaudesta, jota Henkeni on vuodattanut 

kaikille luoduille tällä kolmannella aikakaudella, voisitte löytää ne niiden olemuksesta. Ymmärtäkää, että 

kaikki jumalalliset hyveet ja voimat muodostavat yhden olemuksen, ja tämä olemus on Jumala. 

60 Ymmärtäkää opetusta, jonka olen antanut teille. Se paljastaa rakkauteni ihmiskuntaa kohtaan. 

61 Opetuksellani muokkaan sydämenne, käyttäen yksinkertaisia ihmisiä. Spiritualismin opetuslapset 

säilyttävät opetukseni kaikessa puhtaudessaan, sillä se on se, joka lujittaa rauhaa ja veljeyttä ihmisten 

keskuudessa. 

62 Uskonnolliset symbolit katoavat, sillä ihmisen ei enää pidä rajoittaa minua, jotta hänen työnsä olisi 

Isän arvoinen. 

63 Kuuntelemalla minua ilman mitään ilmeisiä aineellisia esitysmuotoja olette muodostaneet 

itsellenne uuden luonteen. Mielesi on herännyt ja moraalisi on vahvistunut. 

64 Haluan tulevaisuuteen vakaumuksellisia miehiä ja naisia - opetuslapsia, jotka saarnaavat 

esimerkillään, ei tekopyhiä, sillä teidän lankeamisenne moraalin ja totuudellisuuden puutteeseen, rauhan ja 

sielunvoiman puutteeseen olisi hyvin tuskallista. 

65 Katsokaa, kuinka ihmiskunta, joka on läpikäynyt puhdistava sulatusuuni ja sovittavat tulikokeet 

kautta aikojen, ei vieläkään kykene vakiinnuttamaan rauhaansa. Verinen polku pitenee ja pitenee, koska 

miehet ovat unohtaneet sanani. Ei ole vilpittömyyttä, ei luottamusta, ei avuliaisuutta eikä rakkautta. 

66 Silti olen täällä uuden yhtenäisyyden ja rauhan viestini kanssa, yksinkertaisen Sanani kanssa, joka 

pitkän taistelun jälkeen tekee ihmeitä yhdistäen ihmisten mielet ja sydämet. Vieläkö on niitä, jotka 

kysyvät, miksi olen tullut? 

67 Tänä aikana monet kutsuttiin ja vain harvat valittiin, mutta minun kanssani ei ole yhtään suosittua. 

Sillä ihminen on se, joka tekee itsensä Herransa arvoiseksi ja ansaitsee oikeuden hänen armoonsa. 

68 Olen antanut opetukseni kaikille samalla tavalla, olen opettanut kaikkia kulkemaan tätä polkua ja 

elämään tässä kyynelten laaksossa. Ymmärtäkää minut oikein: ei vain teidän, vaan koko maailman on 

elettävä tämän lain alla. Mutta minun opetuslapseni, jotka ovat hajallaan ympäri maailmaa, istuttavat sen 

moraalinsa ja esimerkkinsä kautta. 

69 Suorittakaa tehtävänne jo nyt älkääkä antako ajan kulua hengelle ilman, että se käyttää sitä, sillä 

silloin voi tulla katumuksen hetki. 

70 Tästä syystä käytän hyväkseni nöyriä, niitä, jotka olivat eksyneet elämän poluilla, jotka kuulivat 

Herransa pelastavan äänen ja lähtivät vapaaehtoisesti seuraamaan Häntä. Nämä olette te, "viimeiset", 

koska palvelette Minua kolmannella aikakaudella. 

71 Lähetän teille rauhani, mutta totisesti sanon teille, että niin kauan kuin on ihmisiä, joilla on 

hallussaan kaikki elämän tarpeet ja jotka unohtavat ne, jotka kuolevat nälkään, maan päällä ei tule 

olemaan rauhaa. 

72 Rauhaa ei löydy inhimillisestä loistosta eikä rikkauksista. Se perustuu hyvään tahtoon, 

keskinäiseen rakkauteen, palveluun ja kunnioitukseen. Voi, kunpa maailma ymmärtäisi nämä opetukset! 

Viha katoaisi ja rakkaus kukoistaisi ihmissydämessä. 
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73 Vain rakkauteni ja oikeuteni voivat suojella tänään niitä, jotka janoavat ja janoavat sitä. Vain minä 

yksin, täydellisessä oikeudenmukaisuudessani, kykenen ottamaan vastaan sen, joka tekee rikoksen omaa 

olemassaoloaan vastaan. 

74 Jos he tietäisivät, että sielun hylkääminen on kauheampaa kuin yksinäisyys tässä maailmassa, he 

sinnittelisivät kärsivällisesti ja rohkeasti maanpäällisen olemassaolonsa viimeiseen päivään asti. 

75 Olen antanut teille isällisen rakkauteni tässä sanassa. Todistakaa totuudestani teoillanne. 

76 Rakastakaa toisianne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 166 
1 Se on riemun päivä kansalleni, rauhan päivä niille, jotka ovat tulleet kuulemaan sanaani. Kun 

annoin tämän perinnön ensimmäisille, käskin heitä pitämään siitä huolta, sillä se oli kuin pieni taimi, josta 

myöhemmin tulisi paksulehtinen ja mahtava puu. Tänään suuret ihmisjoukot tulevat kuulemaan sanaani ja 

todistavat, että ilmoitukseni toteutuu. 

2 Puu kasvatti oksia, ja ne irrotettiin istutettaviksi muuhun maahan. Mutta totisesti minä sanon teille: 

toiset on istutettu minun tahtoni mukaan ja toiset ihmisten tahdon mukaan. 

3 Kerroin teille kauan sitten, että puu tunnetaan hedelmistään, ja aikanaan, kun nämä "puut" alkavat 

kantaa hedelmää, tiedätte, millaista hedelmää kukin kantaa, onko se hyvää vai ei. Oli taimia, jotka olivat 

aluksi täynnä mehua ja voimaa, jotka lupasivat hyvää hedelmää ja hyödyllistä varjoa väsyneelle 

vaeltajalle, koska hän, joka niitä hoiti, lähti liikkeelle täynnä rakkautta ja avuliaisuutta, ja hänestä tuli 

erehtyneen pelastus. Hän vastasi ihmisten kysymyksiin valoa täynnä olevilla sanoilla, antoi valoa sokeille 

ja lohtua sairaille. Hänen huultensa ja tekojensa kautta tapahtui merkkejä ja ihmeitä; totuudet saatiin 

inspiraation kautta. Näin tapahtui, koska Isä näki näiden työntekijöiden innon ja kiihkon ja täytti heidät 

rakkaudella ja viisaudella. Kun kansanjoukot näkivät tuon opetuslapsen antaumuksen, kun he vakuuttuivat 

hänen rakkaudestaan ja vilpittömyydestään, he seurasivat häntä pitkiä teitä pitkin, he seurasivat häntä 

vuorenhuipulle. He tottelivat ja uskoivat häntä sokeasti. Mutta kun hän näki, että väkijoukko seurasi häntä 

ja että ihmiset tottelivat hänen ääntään kuin se olisi ollut laki, hän tunsi sydämessään turhamaisuutta ja 

suuruudenhulluutta, ja unohtaen sen, joka antoi hänelle kaiken ja jota ilman hän ei olisi voinut tehdä 

mitään, hän menetti nöyryytensä ja alkoi kerskua ansioillaan ja voimallaan muihin nähden. Hän tunsi 

itsensä täydelliseksi opetukseni harjoittamisessa ja julisti äänekkäästi olevansa todellinen oppilas ja jopa 

mestari. 

4 Minä sanon teille: joka kerskailee hengellisillä lahjoillaan eikä kylvä nöyrästi, sen sato on turha. 

5 Voisin kysyä monilta niiltä, jotka kovaan ääneen julistivat tekevänsä rakkauden tekoja: "Missä 

ovat seuraajanne? Missä ovat ne, jotka seurasivat sinua? Mitä tapahtui kaikille niille, jotka saivat 

hengellisiä lahjoja levittääkseen näitä siemeniä?" Ja heidän olisi vastattava minulle, että he jäivät yksin, 

koska ne, jotka löysivät heidät, eksyivät jälleen, ne, jotka paranivat, sairastuivat jälleen, ja ne, jotka 

alkoivat nähdä valoa, vajosivat takaisin pimeyteen. Mutta Mestari kysyy teiltä: "Miksi näin kävi niille, 

joita minä opetin?" - Koska he käyttivät saamiaan opetuksia oman ymmärryksensä ja harkintansa mukaan, 

koska he ryhtyivät työhön ennenaikaisesti, toisin sanoen ennen kuin he olivat ymmärtäneet Mestarin 

opetuksen oikein. 

6 Ne, jotka odottivat oikeaan aikaan ryhtyäkseen opiskelemaan, valvomaan ja rukoilemaan, ovat 

niitä, jotka pysyvät lujana, koska heidän juurensa ulottuvat syvälle ja heidän oksansa ovat kestäneet 

myrskyjä. Nämä lähtivät liikkeelle aikana, jolloin heidän sydämensä eivät enää voineet langeta 

turhamaisuuden uhriksi. Mutta tämä on rauhan ja anteeksiannon päivä, jolloin haluan teidän kaikkien 

miettivän sanojani, jotta palatessanne puidenne ja peltojenne ääreen voisitte korjata kaiken sen, mitä olette 

tehneet epätäydellisesti. Vielä on aikaa suoristaa puu ja pelastaa siemenet. Mutta teidän on 

moninkertaistettava ponnistelunne. 

7 Menkää takaisin maahanne, ja jos huomaatte, että teidät ovat hylänneet ja unohtaneet ne, jotka 

seurasivat teitä sokeasti ja joita ette kyenneet pitämään, suojelkaa puun juuria, leikatkaa pois kaikki 

vahingoittuneet hedelmät, karsikaa sen kuivia oksia, kastelkaa sitä, ja näette jälleen, kuinka vaeltajat 

tulevat sen varjoa ja hedelmiä kaipaamaan. 

8 Siunattuja ovat ne, jotka nousevat ylös omasta lankeemuksestaan, siunattuja ovat ne, jotka 

nousevat valoon. Silloin näette heidän julistavan, että tulen jälleen, jota ihmiset ovat odottaneet vuosisata 

toisensa jälkeen ja joka saa monet kuolleet ihmiset vapisemaan jopa haudoissaan. 

9 Totisesti sanon teille, että kukaan ei ole pyyhkinyt pois sitä jumalallista lupausta, jonka mukaan 

hän palaa luoksenne Lohduttajan Henkenä, ei aika, ei synti eikä kokonaiset aikakaudet, jotka ovat 

ohittaneet ihmiset. Todisteita paluustani ei myöskään pyyhitä pois, ja lopulta ihmiset kumartavat 

totuuttani. 
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10 Kun kuulet sanani, annat elämäsi kulkea ohitsesi omantuntosi valossa, ja kun opetussanani on ohi, 

tunnet olevasi vapautettu veloistasi, ahdistuksistasi ja katumuksestasi. Vaikka ottaisit sanani vastaan 

kouluttamattomien älyelinten kautta, olentosi vapisee, koska tunnet siinä silmän, joka katsoo sinua, 

korvan, joka havaitsee pienimmänkin huokauksesi, ja herkkyyden, joka kykenee lukemaan salaisimmatkin 

ajatuksesi. 

11 Ensimmäisenä päivänä, jolloin puhuin ihmiskunnalle tällä tavoin, aloitin uuden hengellisen 

aikakauden. Sydämet, jotka olivat läsnä jumalallisessa ilmentymässäni, tunsivat hukkua pelkoon, 

kunnioitukseen, ihmetykseen ja autuuteen. Siksi ensimmäisten opetuslasteni pieni ryhmä on kasvanut ja 

moninkertaistunut, kunnes siitä on tullut suuria yhteisöjä, jotka ovat nyt läsnä kuuntelemassa opetuksiani. 

12 Näihin ihmisjoukkoihin kuuluu myös niitä, jotka, kuultuaan minua vuodesta toiseen, ovat tottuneet 

tähän ilmentymään eivätkä enää ole yhtä liikuttuneita kuin silloin, kun he kuuntelivat minua ensimmäisten 

opetusten yhteydessä. Suurin osa kuitenkin jatkaa sanani kuulemista todellisella innolla, ja heidän 

sydämensä sykkii nopeammin, kun he ovat täällä kuuntelemassa viisasta ja rakastavaa opetustani. 

13 Halusin hengellisesti muovata sydämet, jotka ottavat vastaan tämän Sanan, jotta jokaisesta tulisi 

energinen työntekijä sille tehtävälle, joka hänelle on annettu - tietoinen tehtävästään ja omistautunut 

Työlleni. Mutta samalla kun jotkut ovat jatkaneet uskollisesti kuuntelemistani, oppineet ja täydellistäneet 

itseään ollakseen kelvollisia tarjoamaan lähimmäisilleen hedelmiä, jotka ovat kypsyneet heidän 

opiskelunsa ja pohdintansa, heidän kärsivällisyytensä, ponnistelunsa ja sinnikkyytensä kautta, toiset ovat 

pyrkineet imartelemaan ja kylväneet innokkaasti ennen kuin aika on ollut oikea. He muuttivat ennen 

ilmoitettua aikaa ja opettivat sen vähän, mitä olivat oppineet. 

14 Siksi jotkut ovat mystifioineet saamiaan opetuksia ja muuttaneet tietämättömyyttään opetuksiani 

itselleen sopiviksi, aiheuttaen näin vaikeuksia niiden menestykselle, jotka saarnasivat opetuksiani vain 

silloin, kun he pystyivät noudattamaan opetuksiani. 

15 Minä sanon teille, että kun hetki koittaa, hyvien kylväjien vehnä voittaa uskottomien rikkaruohot, 

ja taistelun hetkellä maailma tietää, kuka on tuonut hänelle totuuteni. 

16 Kun kuulette jonkun spiritualistin kerskailevan missiostaan ja kulkevan ympäri maailmaa huutaen 

olevansa yksi Kristuksen uusista opetuslapsista, voitte olla varmoja, että hänen suunsa levittää valheita, 

sillä tämän Työn todellinen opetuslapsi on se, joka ei kerskaile, joka työskentelee hiljaa Mestarinsa 

kunniaksi ja joka todella rakastaa kaikkia lähimmäisiään. Tunnistatte hyvät palvelijani heidän 

nöyryydestään. 

17 Mitä lopulta tapahtuu niille, jotka eivät toteuta opetuksiani laini käskyjen mukaisesti? - Heidän on 

puhdistuttava ja uudessa tehtävässään korjattava kaikki virheensä ja pestävä pois kaikki tahrojaan, kunnes 

he onnistuvat muuttamaan viljelemänsä rikkaruohot vehnäksi. 

18 Niille joukoille, jotka kuulevat sanaani tällä hetkellä, sanon: Jatkakaa opetukseni kuuntelemista 

kunnioittavasti. Älä anna sen häipyä muististasi ilman, että olet ensin pohtinut sitä. Älkää yrittäkö opettaa, 

kun olette vain heikkoja lapsia. Teidän on odotettava, kunnes teistä tulee vahvoja ja varustettuja 

opetuslapsia. Silloin näet, että jokainen kylvämäsi siemen itää, kasvaa, kukoistaa ja kantaa hedelmää. Ja 

minä sanon sinulle: "Minä otan vastaan lahjasi, sen siemenen hedelmän, jonka olen antanut sinulle. 

19 En halua vielä tuomita teitä, sillä jos tuomitsisin, en löytäisi teistä juuri mitään ansioita. Tulen 

luoksenne Isänä antamaan teille anteeksi ja tarjoamaan teille toisen ajanjakson arvokkaana tilaisuutena, 

joka teidän on käytettävä ja josta olette tilivelvollisia Minulle. 

20 Tänä armonpäivänä kerron teille, että olen tehnyt Marian läsnäolon ja rakkauden tunnetuksi ja 

kouriintuntuvaksi ihmiskunnalle, sillä hänessä "Uusi liitto" toteutuu tänä aikana. Myös Maria on 

nöyryydessään ja nöyryydessään tehnyt itsensä tunnetuksi teille. 

21 Isä on vuodattanut armolahjojaan tälle kansalle, mutta totisesti sanon teille, että teidän on myös 

oltava Minulle tilivelvollisia Jumalallisen Äidin läsnäolosta. 

22 Kutsun teidät vastuuseen, kyllä - koska haluan, että olette täysin tietoisia siitä, mitä olen antanut 

teille. Mutta tämän tilille kutsumisen ytimessä on rakastava armoni. 

23 Maailma ei tunne työtäni ja julistustani tällä hetkellä, koska olette vältelleet näiden opetusten 

julistamista ihmisten edessä. Mutta uudet sukupolvet tulevat tuntemaan heidät ja vahvistavat rivejänne. 

Totisesti sanon teille, että Jeesuksen ja Marian nimet yhdistyvät pelastustyössä; ja koska ihmiset eivät 
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tähän aikaan osanneet tehdä liittoa Herransa kanssa, Äidin nimi tulee olemaan ihmisten välisen liiton ja 

veljeyden symboli. 

24 Elementtien väkivalta on ääni, joka herättää ne ihmiset, jotka itsepäisesti haluavat elää pimeydessä, 

enkä minä tuomitse heitä. He joutuvat tuomiolle omien tekojensa vuoksi. 

25 Ihmiset ovat luoneet itselleen tehtävät, jotka olivat alun perin äänekkäitä, mutta jotka he ovat 

saastuttaneet synnillään ja häpäisseet tieteillään, ja monet heistä ovat itsekkyyden, vihan ja ylimielisyyden 

innoittamia. 

26 Kuuntele: Ensimmäisellä aikakaudella tein liiton Aabrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa. 

Tämän liiton tuon kansan lapset unohtivat. Tein liiton Mooseksen kanssa, joka vapautti Israelin orjuudesta. 

Mutta ajan myötä kansa unohti liiton jälleen. 

27 Tulin maailmaan toisella aikakaudella; sinetöin ihmiskunnan kanssa tekemäni liiton verelläni, ja 

tällä rakkauden liitolla oli riittävästi voimaa opettaa lapsilleni polku, jota pitkin kaikkien aikojen ihmiset 

voivat poistaa kaikki syntinsä. Sillä Jeesuksessa voitin kuoleman, voitin pimeyden, muutin tuskan 

jumalalliseksi intohimoksi ja raivasin sieluille tietä valoon. 

28 Tänään olette kuulleet, että haluan tehdä uuden liiton kanssanne, sillä en löydä teitä yhdistettynä 

Minussa enkä keskenänne, ja tahtoni on, että tällä kolmannella aikakaudella, kuudennen sinetin kohdussa, 

teette rakkauden ja veljeyden liiton Minussa. 

29 Olette kaikki kuudennen sinetin sisällä, joka on vaihe, luku seitsemän sinetin kirjassa, jonka sisältö 

on Jumalan viisaus ja sielujen täydellisyys. 

30 Uudet sukupolvet tulevat ja tunnistavat kolmannen aikakauden työn, jonka ensimmäiset askeleet 

otitte. He jatkavat työtänne, ja kun eri rodut ja kansat vihdoin rakastavat toisiaan veljinä ja sisarina, kun 

ihmiset ovat voittaneet vihan tunteensa, Pyhän Hengen työ vakiintuu ihmisten sydämiin. 

31 Jo ensimmäisellä aikakaudella opetin teitä pyhittämään seitsemännen päivän Minulle. Koska 

ihminen omistautui maallisten velvollisuuksiensa täyttämiseen kuuden päivän ajan, oli vain oikein, että 

hän omisti ainakin yhden päivän Herransa palvelemiseen. En pyytänyt häntä omistamaan minulle 

ensimmäistä päivää, vaan viimeistä päivää, jotta hän voisi sen aikana levätä työstään ja omistautua 

hengelliselle mietiskelylle*, jotta hän voisi antaa hengelleen tilaisuuden lähestyä Isäänsä ja puhua hänelle 

rukouksen kautta. 
* espanjaksi "meditaeiön" = meditaatio, mietiskely; myös: pohdiskelu, sisäinen mietiskely, hengellinen mietiskely. 

32 Lepopäivä perustettiin, jotta ihminen unohtaisi elämän kovan maallisen taistelun - vaikka vain 

lyhyeksi ajaksi - antaisi omantuntonsa puhua hänelle, muistuttaisi häntä laista, ja hän tutkisi itseään, 

katuisi rikkomuksiaan ja tekisi sydämessään jaloja päätöksiä parannuksen tekemisestä. Sapatti oli päivä, 

joka oli aiemmin omistettu levolle, rukoukselle ja lain tutkimiselle. Ihmiset kuitenkin unohtivat perinnettä 

seuratessaan veljelliset tunteet lähimmäisiään kohtaan ja hengelliset velvollisuudet, joita heillä oli 

lähimmäisiään kohtaan. Ajat kuluivat, ihmiskunta kehittyi hengellisesti, ja Kristus tuli opettamaan teille, 

että lepopäivinäkin teidän tulisi harjoittaa rakkautta ja tehdä kaikkia hyviä tekoja. 

33 Jeesus halusi kertoa teille, että vaikka päivä on omistettu pohdinnalle ja fyysiselle levolle, teidän 

pitäisi ymmärtää, ettei Hengen tehtävän täyttämistä varten ole ennalta määrätty päivää eikä tuntia. 

34 Vaikka Mestari puhui teille suurimmalla mahdollisella selkeydellä, ihmiset poikkesivat tästä, ja 

kukin valitsi itselleen parhaiten sopivan päivän. Näin ollen, vaikka jotkut jatkoivat sapatin pitämistä 

lepopäivänä, toiset valitsivat sunnuntain jumalanpalveluksen viettämiseen. 

35 Tänään puhun teille jälleen kerran, ja opetukseni tuovat teille uutta tietoa. Olette kokeneet paljon ja 

kehittyneet. Tänään ei ole tärkeää, minkä päivän pyhitätte maallisesta työstä lepäämiseen, vaan että 

tiedätte, että teidän on kuljettava kaikkina päivinä sitä tietä, jonka olen teille viitoittanut. Ymmärtäkää, että 

rukouksillenne ei ole määrättyjä aikoja, sillä jokainen vuorokaudenaika sopii rukoukseen ja opetukseni 

harjoittamiseen lähimmäistenne hyväksi. 

36 Haluan, että valo, inspiraatio ja rakkaus asuvat aina hengessänne, että mieli ja sydän ovat hengen 

peili ja että siinä sen hyveet heijastuvat ja ilmenevät loistavina ideoina ja jaloina ajatuksina ja tunteina. 

Silloin tulette tietoisiksi täydellisestä harmoniasta, joka vallitsee hengen ja ruumiin, henkisen ja 

inhimillisen, hengen lakien ja velvollisuuksien sekä maailman lakien ja velvollisuuksien välillä. Lopuksi 
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voitte nähdä, että koko elämällä koettelemuksineen ja opetuksineen on yksi ainoa päämäärä: hengen 

täydellistyminen, jonka kautta se kokee rauhallisuutta ja todellista onnea Herran valtakunnassa. 

37 Toisinaan ajattelette ja sanotte: "Mitä hyötyä tästä olemassaolosta on, kun se ei anna meille mitään 

hyvää, emmekä saa siitä mitään hyötyä?" Jos joku ajattelee niin, se johtuu siitä, että hän estää valoa 

loistamasta mielessään. Hänen mielestään elämä on merkityksetöntä, koska hänen ei ollut mahdollista 

toteuttaa kaikkia toiveitaan, koska hän olisi halunnut saada kaiken ajatustensa mukaan. Silloin hän uskoo, 

että hänkin on hyödytön, ja vain siksi, että hän ei ole ymmärtänyt ja tutkinut sanani merkitystä. 

38 Ihmisen hengellinen osa on yhä uinuva, ja siksi hän on elänyt niin monta hyödytöntä elämää. 

39 Voisin pakottaa ja pakottaa teidät noudattamaan käskyjäni, mutta silloin ansionne eivät olisi 

todellisia, edistyksenne ei olisi aitoa. Sallin sen, että elämä, jossa luotte itsellenne oppitunteja ja 

koettelemuksia huomaamatta sitä, opettaa teille todellisen oppitunnin, joka on joskus tuskallinen riippuen 

siitä, miten olette toimineet. Mutta koettelemuksen keskellä Henkeni lähettää teille valoa, joka saavuttaa 

henkenne - toisinaan lempeästi, mutta toisinaan armottomana tuomarina, jotta heräisitte ja kuulisitte 

omantuntonne äänen, joka on minun oma ääneni. 

40 Kysyn teiltä: Haluatko olla hyödyllinen ja tuntea, että myös sinun olemassaolosi on hyödyllistä? 

Ottakaa sitten oppia sanoistani - siitä, jonka annoin teille menneinä aikoina, ja siitä, jonka kuulette tänään, 

sillä molemmat täydentävät toisiaan. Mutta älkää ajatelko, että toistamalla lauseitani ja elämänsääntöjäni 

olette jo toteuttaneet opetukseni. Ei, se, joka ei osaa rakastaa, ei kykene julistamaan jumalallisia sanoja ja 

toteuttamaan sitä, mitä ne opettavat. 

41 Rakkaus on olemassaolonne alkuperä ja syy, oi ihmiset. Miten voisit elää ilman tätä lahjaa? 

Uskokaa minua, on monia, jotka kantavat kuolemaa sisällään, ja toisia, jotka ovat sairaita vain siksi, että 

he eivät rakasta ketään. Parantava balsami, joka on pelastanut monet, on ollut rakkaus, ja myös se 

jumalallinen lahja, joka nostaa todelliseen elämään, joka lunastaa ja kohottaa, on rakkaus. 

42 Siksi Mestari sanoo teille, lapset, jotka olette kuulleet tämän opetuksen: tästä päivästä lähtien 

alkakaa rakastaa. Antakaa kaikkien tekojenne muita kohtaan olla tämän tunteen läpäisemiä, ja antakaa sen 

virrata myös sanoihin ja rukouksiin, jotka pyhitätte minulle. 

43 Tietäkää, että sanalla, jossa ei ole rakkautta, ei ole elämää eikä voimaa. Kysytte minulta, miten 

voitte alkaa rakastaa ja mitä teidän on tehtävä herättääksenne tämän tunteen sydämessänne, ja minä kerron 

teille: Sinun on aluksi ymmärrettävä, miten rukoilla. Rukous tuo teidät lähemmäksi Mestaria, ja tuo 

Mestari olen Minä. 

44 Rukouksesta löydät lohtua, inspiraatiota ja voimaa, ja se antaa sinulle herkullisen tyydytyksen 

siitä, että voit puhua Jumalalle luottamuksellisesti ilman todistajia tai välikäsiä. Jumala ja teidän henkenne 

yhdistyvät tässä suloisessa luottamuksen, hengellisen vuoropuhelun ja siunausten hetkessä. 

45 Valmistautukaa, opetuslapset, sillä minä ilmoitan itseni teille. Te kaikki tuotte huolet ja murheet 

eteeni, mutta minä sanon teille: Miksi sinä pelkäät? Ettekö ole tunteneet, että katseeni on täynnä armoa 

teitä kohtaan? Eikö Minun Läsnäoloni tee teistä vahvoja? Älkää antako Minulle aihetta toistaa toisen 

aikakauden sanojani ja sanoa teille, että olette vähäuskoisia ihmisiä, että vaikka olen niin lähellä teitä ja 

väitätte tuntevanne Minut, ette ole luottaneet Minuun. 

46 Aina kun lähetätte rukouksenne ja etsitte Minua, olen kanssanne. Sanani ja käskyt, jotka olen 

antanut teille kaikkina aikoina, antavat teille opetukseni omantuntonne kautta. Rikastu voimalla ja 

varustautumisella. Viekää tämä Elämän Sana kaikkialle sydämiin, jotka tarvitsevat lohtua ja valoa, sillä 

olen kutsunut teidät hengellisen pellon kylväjiksi. 

47 Koska olette rikkaita armolahjoissani ja koska se, mitä olette saaneet, on ehtymätön opetusten 

aarre, teidän tulisi rakkaudella välittää tätä tietoa eteenpäin. Menkää toisten tarvitsevien luokse, niiden 

luokse, jotka eivät nauti hyvää tahtoa, arvovaltaa tai kunnioitusta maan päällä. Etsikää orvot, lesket ja 

parantumattomasti sairaat ja auttakaa heitä varauksetta. Antakaa heille sitä hengellistä balsamia, joka 

nousee sielun pohjasta yltäkylläisesti, kiinnittäen enemmän huomiota heidän sieluunsa kuin heidän 

ruumiiseensa. 

48 Olen muodostanut työläisten joukon miehistä ja naisista, koska vain mies ei osaa tulkita lakiani. 

Kauniilla ja jaloilla tunteilla varustettu nainen on aina ollut työtoverini lunastustyössäni. Tällä hetkellä 
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siirrän hänelle myös vastuun ohjeideni hyvästä toteuttamisesta. Annan molempien valvoa tätä teille 

uskottua työtä. 

49 Kansani, olen kanssanne lyhyen aikaa tämän mielen elimen* kautta. Olette rukoilleet, ja 

korkeimman kohotuksen hetkellä olette kuulleet sydämenne hiljaisuudessa Mestarin rakastavan 

tervehdyksen, joka on sanonut teille: "Rauha olkoon teidän kanssanne." Olette tulleet tietoisiksi rukouksen 

vaikutuksesta ja ymmärtäneet sen valtavan voiman, joka siihen sisältyy, kun lähetätte sen ylöspäin - sekä 

hengellisen tarpeen tyydyttämiseksi että aineellisen hätätilanteen ratkaisun pyytämiseksi. 
* Tämä viittaa mieleen erityisesti äänenkantajan kykyyn puhua. 

50 Muistakaa, että usein on riittänyt, että sanan "Isä" lausuminen on saanut koko olemuksenne 

vapisemaan ja antanut sydämellenne tunteen, että se on tulvinut hänen rakkautensa antamasta 

lohdutuksesta. Tiedä, että aina kun sydämesi kutsuu minua kiihkeästi, myös minun henkeni vapisee ilosta. 

51 Kun kutsut minua Isäksi, kun tämä nimi puhkeaa sisältäsi, äänesi kuuluu taivaassa, ja vääntelet 

jotakin salaisuutta jumalalliselta viisaudelta. 

52 Älkää antako vain huultenne kutsua minua "Isäksi", sillä monilla teistä on tapana tehdä se 

mekaanisesti. Haluan, että rukous "Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi", tämä 

rukous tulee puhtaimmasta ja syvimmästä sydämestä ja että pohditte jokaista lausetta, jotta sen jälkeen 

olisitte inspiroituneita ja täydellisessä yhteydessä minuun. 

53 Olen opettanut teille voimakkaan, täydellisen rukouksen, joka todella tuo lapsen lähemmäksi Isää. 

Kun lausutte sanan "Isä" kiihkeästi ja kunnioittavasti, kohottaen ja rakastaen, uskoen ja toivoen, etäisyydet 

katoavat, avaruus katoaa, sillä tuona hetkenä, jolloin henki käy vuoropuhelua hengestä henkeen, Jumala ei 

ole kaukana teistä, ettekä te ole kaukana hänestä. Rukoilkaa näin, niin saatte sydämessänne täydellä 

kädellä rakkauteni hyödyn. 

54 Silloin näette minut hengellisellä katseellanne, kun johdatan teitä eteenpäin, kuten paimen tekee 

lampaidensa kanssa. Tulet näkemään jumalallisen valon valaisevan elämänpolkuasi ja kuulemaan ääneni 

toistavan lakkaamatta rohkaisevasti matkallasi: "Ole vahva, älä pysähdy, jokainen askel eteenpäin vie sinut 

lähemmäs Isääsi." 

55 Oi opetuslapset, tänä päivänä olen puhunut teille jälleen kerran rakkaudesta ja rukouksesta, jotta 

oppisitte ymmärtämään niihin sisältyvän armon ja myös niiden tehokkuuden, jotta voisitte saavuttaa sen 

korkean palkkion, jonka Isän rakkauteni on teille luvannut. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 167 
1 Monista sydämistä nousee kysymys Jumalalle: "Herra, jatkuuko tätä maailmaa koetteleva tuska 

ikuisesti?". Tähän Mestari vastaa heille: "Ei, rakkaani. 

Lapset, tuskanne katoaa heti, kun löydätte todellisen rakkauden." 

2 Vaikka maan päällä puhutaan paljon rakkaudesta, todellisuudessa sitä ei ole teidän 

keskuudessanne. Jotkut teeskentelevät sitä, toiset sekoittavat sen itsekkääseen tunteeseen ja toiset taas 

alhaiseen intohimoon. Ihmissydämessä vallitsee valheellisuus, valheet vallitsevat, ihmiset teeskentelevät 

rakkautta, ystävyyttä ja hyväntekeväisyyttä. Rikkaruohot ovat kasvaneet ja levinneet kaikkialle, ja vain 

tuskan tuli pystyy tuhoamaan ne. 

3 Tämä on se tuli, jonka ihmiset sytyttävät aatteiden, uskontunnustusten, filosofioiden ja tieteiden 

sodillaan. Sota lähestyy kovaa vauhtia. Siellä he löytävät puhdistumisensa tässä tulessa, jonka heidän omat 

vallanhimonsa, intohimonsa ja vihamielisyytensä ovat sytyttäneet. Näin he ovat halunneet, näin he ovat 

vaatineet. 

4 Miten ihmiset voisivat rakastaa toisiaan kuin veljiä ja sisaria, jos he eivät ole vielä puhdistaneet 

sydäntään? Tarvitaan suuri vierailu maailmassa, jotta he pääsevät siitä puhdistuneina, sillä kipu puhdistaa. 

5 Minä myös kerron teille: Ihmisten on uskottava ihmisiin, heidän on uskottava ja luotettava 

toisiinsa, sillä teidän on tultava siihen vakaumukseen, että te kaikki maan päällä tarvitsette toisianne. 

6 Älkää luulko, että minua miellyttää, kun sanotte uskovanne minuun, vaikka tiedän, että epäilette 

koko maailmaa. Odotan teiltä nimittäin sitä, että rakastatte Minua rakkaudella, jota osoitatte 

lähimmäisillenne, ja annatte anteeksi niille, jotka ovat loukanneet teitä; että autatte rakkaudella köyhimpiä, 

vähäosaisimpia ja heikoimmassa asemassa olevia, että rakastatte lähimmäisiänne erottelematta ja että 

teette kaikissa teoissanne mitä suurinta epäitsekkyyttä ja totuudellisuutta. 

7 Oppikaa minulta, sillä en ole koskaan epäillyt teitä, uskokaa pelastukseenne ja luottakaa siihen, 

että nousette ylös saavuttaaksenne todellisen elämän. 

8 Vaikka ihmisten teoissa on paljon ulkoista valheellisuutta, ei ole ketään, jonka sisäisessä 

olemuksessa ei olisi totuudenmukaisuutta. Tämä osa on henkisen valon kipinä, jota hän kantaa sisällään, 

on jumalallinen läsnäoloni, Jumalan kipinä, joka valaisee häntä sisäisesti. Minä annan tämän minun valoni 

loistaa jokaiseen sydämeen ja sen heijastuksen näkyä jokaisessa teossanne. 

9 Haluan teidän elävän totuudessa, ja sitä varten on välttämätöntä, että kaikki paha kuolee. Te, jotka 

olette tietoisia lähestyvästä hetkestä - valvokaa ja rukoilkaa jo tänään, ilmoittakaa tästä taistelusta 

lähimmäisillenne profeettoina, jotta he voivat valmistautua eivätkä epätoivoisesti katkeruuden hetkinä 

tulevan taistelun aikana. 

10 Ole vakuuttunut siitä, että kaikki "pellot" kantavat hedelmää, kun ne valmistellaan. Siemeneni on 

valmis laskeutumaan heidän päälleen: Jokaisesta ihmisestä tulee kasvi, joka kukkii ja antaa rakkauden 

hedelmiä, ja näin täyttää kaikkien luotujen asioiden kohtalon. 

11 Kasvien joukossa on loiskasveja, jotka ovat hyödyttömiä; älä ota niistä mallia. 

12 Tiedättekö, miksi Isä odottaa teiltä vain rakkauden hedelmiä? - Koska elämän siemen, jonka 

sijoitin jokaiseen luotuun, oli alkusiemen, rakkaus. 

13 Jos toisinaan, kuten kasvien kohdalla, näytätte kuivuneen, jos olette kuivuneet lyhyeksi ajaksi tai 

kärsineet janosta, se ei johdu siitä, että teiltä puuttuisi armoni vesi. Rakkauteni lähde on aina virrannut 

jokaiseen henkeen ja jokaiseen sydämeen elämää antavana vetenä. Mutta näillä hengellä varustetuilla 

ihmiskasveilla on tahdonvapaus, ja tämän kallisarvoisen lahjan huonon käytön seurauksena he etääntyvät 

siitä jumalallisesta armosta, joka on ainoa asia, joka voi pelastaa ja vahvistaa sielua. Kuinka erilaiset te 

olettekaan kuin maan kasvit, jotka ottavat aina nöyrästi vastaan sen, mitä Jumalan armo heille antaa! 

14 Te kaikki luulette, että olette jo rakastaneet elämässänne, mutta minä sanon teille: jotkut ovat 

todella rakastaneet, kun taas toiset ovat erehtyneet pitämään intohimoja ja itsekkyyttä rakkautena. 

15 Jeesuksen kautta annoin teille täydelliset ohjeet. Tarkastelkaa elämänpolkuani ihmisenä 

syntymästä kuolemaan, niin rakkaus paljastuu teille elävällä ja täydellisellä tavalla. 
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16 En pyydä teitä olemaan Jeesuksen kaltaisia, sillä hänessä oli jotakin sellaista, mitä ette voi 

saavuttaa: täydellisyyttä ihmisenä, sillä hän, joka hänessä oli, oli itse Jumala rajoitetussa muodossa. Mutta 

kehotan teitä silti jäljittelemään häntä. 

17 Ikuinen lakini on aina puhunut teille tästä rakkaudesta. Sanoin teille ensimmäisinä kertoina: 

"Rakasta Jumalaa koko sydämestäsi ja koko sielustasi" ja "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". 

18 Myöhemmin annoin teille nämä innoittavat sanat: "Rakastakaa veljiänne ja sisarianne niin kuin Isä 

on rakastanut teitä"; "Rakastakaa toisianne." 

19 Tänä aikana olen ilmoittanut teille, että teidän pitäisi rakastaa Jumalaa enemmän kuin kaikkea 

luotua, että teidän pitäisi rakastaa Jumalaa kaikessa olemassa olevassa ja kaikkea Jumalassa olevaa. Että 

harjoitatte jälleen armoa ja laupeutta lähimmäisiänne kohtaan, jotta voitte nähdä Isän kaikessa 

kirkkaudessaan, sillä laupeus on rakkautta. 

20 Ihminen ei ole koskaan kyennyt rakastamaan minua hengellisen palvonnan kautta niin kuin hän 

tekee nykyään, ilman epärehellisyyttä. Pakanalliset ajat ja uskottomien ajat ovat nyt kaukana. 

Epäjumalanpalveluksesta, joka on jatkunut kaikissa kulteissa ja kaikkina aikoina, on tullut sieluille 

rasittavaa aistiharhaisuudellaan ja valheellisella loistollaan. 

21 Pian tulevat sukupolvet, jotka ottavat käyttöön Jumaluuteni hengellisen kunnioittamisen kaikkialla 

maailmassa. Kun tämä uskonnonharjoittamisen muoto lopulta perustaa rauhan ja valon valtakunnan 

ihmisten keskuuteen, uskonnollinen fanaattisuus katoaa ihmisten keskuudesta, koska henkistymisessä ei 

ole enää tilaa intohimoille eikä tietämättömyydelle. 

22 Koska edessäsi on vielä pitkä matka, sinun ei pidä pysähtyä ja ajatella, ettet koskaan saavuta 

tavoitetta. Mene eteenpäin, sillä jopa menetetyn hetken vuoksi sielusi itkee myöhemmin. Kuka sanoi teille, 

että päämäärä on tässä maailmassa? Kuka opetti teille, että kuolema on loppu ja että sillä hetkellä voitte 

päästä valtakuntaani? 

23 Kuolema on kuin lyhyt uni, jonka jälkeen sielu herää uusin voimin valoni hellästä hellyydestä, 

ikään kuin uuteen päivään, joka alkaa sille. 

24 Kuolema on avain, joka avaa teille sen vankilan portit, jossa olitte ollessanne sidottuna 

ruumiilliseen aineeseen, ja se on samalla avain, joka avaa teille ikuisuuden portit. 

25 Tämä planeetta, jonka ihmisen epätäydellisyydet ovat muuttaneet sovituksen laaksoksi, oli sielulle 

vankeus ja maanpakolaisuus. 

26 Totisesti sanon teille, elämä maan päällä on vain yksi askel elämän tikkailla. Miksi ette ota sitä 

näin, jotta voisitte hyödyntää kaikki sen opetukset? Syy siihen, miksi monet joutuvat palaamaan siihen 

kerta toisensa jälkeen, on tämä: Koska he eivät ymmärtäneet sitä eivätkä hyötyneet edellisestä elämästään. 

27 Huomispäivän ihmisissä on niin paljon henkistymistä ja sen kehityksen ymmärtämistä, joka heidän 

sielunsa on saavutettava, että - kun heidän tuskansa alkaa ja he ovat vain yhden askeleen päässä 

ruumiillisesta kuolemasta - he itse ja ne, jotka auttavat heitä tuolla hetkellä, pitävät tuota hetkeä koko 

maallisen olemassaolonsa kauneimpana hetkenä, joka on kuin hedelmällisen ja tuottoisan elämän 

huipentuma, ja he voivat sanoa Mestarinsa tavoin ristillä: "Kaikki on täytetty." 

28 Puhun teille isälliseen sävyyn ja yksinkertaisin sanoin. Olette odottaneet uutta ilmestystäni tänä 

mysteerien täyttämänä aikana, ja yllätyksenne oli suuri, kun näitte opetusteni yksinkertaisuuden ja nöyrän 

tavan, jolla puhun teille. 

29 Elia tuli kuin valonsäde myrskyn keskellä, ja häntä seurasivat hänen näkymättömät joukkonsa, 

valonhenkien suuret legioonat, jotka seurasivat häntä kuin lampaat paimenta. Hän raivaa väkijoukoille 

tien, repii oikealla ja vasemmalla olevat ohdakkeiset pensaat pois tehdäkseen raon niille, jotka seuraavat 

häntä, ja kokoaa sielut, jotka tunnistavat hänen äänensä paimenen ääneksi, joka johtaa heidät minun 

luokseni tänä aikana. 

30 Oletteko unohtaneet, että se oli Elian lammas, joka antoi teille todistuksen minun läsnäolostani ja 

kutsui teitä yhdistymään esteeseen ja sitten seuraamaan paimenen polkua? 

31 Lähde liikkeelle, ihmiskunta, löydä tie, löydä elämän syy! Yhdistykää, ihmiset ihmisten kanssa, 

rakastakaa toisianne! Kuinka ohut onkaan se väliseinä, joka erottaa kodin toisesta, ja kuinka kaukana sen 

asukkaat ovatkaan toisistaan! Ja maidenne rajoilla - kuinka monia ehtoja siellä vaaditaankaan, jotta 

päästätte ulkomaalaisen läpi! Ja jos te teette näin jopa ihmisveljien kesken, mitä olette tehneet niille, jotka 
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ovat toisessa elämässä? Olette laskeneet verhon heidän ja itsenne väliin - jos ei unohduksenne verho, niin 

tietämättömyytenne verho, joka on kuin sakea sumu. 

32 Kun katson tämän maailman asukkaita, näen, että kaikki kansat tuntevat nimeni, että miljoonat 

ihmiset puhuvat sanojani; mutta totisesti, sanon teille, en näe vielä rakkautta ihmisten keskuudessa! 

33 Kaikki se, mitä opetan teille tänä aikana ja mitä maailmassa tapahtuu, on sen ilmoituksen selitys ja 

täyttymys, jonka annoin ihmiskunnalle apostolini Johanneksen kautta, kun hänen asuessaan Patmoksen 

saarella vein hänet hengessä taivaan korkeuksiin, jumalalliselle tasolle, äärettömyyteen, näyttääkseni 

hänelle vertauskuvien kautta alkuperän ja päämäärän, alfan ja omegan; ja hän näki tapahtumat, jotka olivat 

jo tapahtuneet, ne, jotka olivat tapahtumassa, ja ne, jotka olivat vielä edessä. 

34 Hän ei tuolloin ymmärtänyt siitä mitään, mutta ääneni sanoi hänelle: "Kirjoita ylös, mitä tulet 

näkemään ja kuulemaan", ja niin hän kirjoitti. Johanneksella oli opetuslapsia, jotka ylittivät meren laivoilla 

ja etsivät häntä hänen turvapaikastaan. Nuo miehet kysyivät innokkaasti häneltä, joka oli ollut Jeesuksen 

opetuslapsi, millainen Mestari oli ollut, millaisia hänen sanansa ja ihmetekonsa olivat olleet; ja Johannes, 

joka jäljitteli Mestariaan rakkaudessa ja viisaudessa, hämmästytti heitä sanoillaan. Vaikka vanhuus 

lähestyi, kun aika oli jo taivuttanut hänen ruumiinsa, hänellä oli vielä tarpeeksi voimaa todistaa 

Mestaristaan ja sanoa opetuslapsilleen: "Rakastakaa toisianne." Kun ne, jotka etsivät häntä, huomasivat, 

että Johanneksen poismenon päivä lähestyi, he pyysivät häntä, haluten saada haltuunsa kaiken sen 

viisauden, jonka tuo apostoli oli kerännyt, paljastamaan heille kaiken, mitä hän oli oppinut Mestariltaan, 

mutta vastauksena he kuulivat aina vain tuon lauseen: "Rakastakaa toisianne." 

35 Ne, jotka kysyivät niin innokkaasti ja kiinnostuneina, tunsivat itsensä petetyiksi ja ajattelivat, että 

vanhuus oli poistanut Kristuksen sanat hänen muististaan. 

36 Kerron teille, että Johannes ei ollut unohtanut yhtäkään sanaani, vaan hän lausui kaikista 

opetuksistani yhtenä kiteytyksenä sen opetuksen, joka kiteyttää koko lain: rakastakaa toisianne. 

37 Miten hänen niin rakastamansa Mestarin opetus saattoi kadota tuon rakkaan opetuslapsen 

muistista? 

38 Tiedättekö, tämän ajan opetuslapset, enkö silloin, kun vuosi 1950, julistukseni viimeinen vuosi, on 

koittanut, sanoisi teille kaikkien ohjeiden sijasta vain: "Rakastakaa toisianne"?"? Kaikki elämänpolullasi 

puhuu sinulle tästä opetuksesta: puu, joka levittää lehtensä antaakseen sinulle varjoa, kukka, joka pudottaa 

terälehtensä sen jälkeen, kun olet hengittänyt sen tuoksun, niin että sen uhrautuva kuolema tulee iloksesi. 

39 Tämä on tie, siksi olen käskenyt teitä rakastamaan Jumalaa kaikessa luodussa ja kaikkea 

luomakuntaa Jumalassa, sillä kaikessa olen läsnä ja kaikessa puhun teille. 

40 Näen, että kaikki ihmiset ovat sairaita, olivatpa he sitten fyysisesti tai henkisesti sairaita. Te 

ihmiset, joiden sisältä kuuluu yhä vain omantunnon jatkuva valitus - etsikää minua terveyden lähteenä, 

sillä minulla on balsamia, joka parantaa kaikki sairaudet. Mutta jotta voisin paljastaa voimani teidän 

keskuudessanne, on välttämätöntä, että näytätte minulle sydämenne, jossa ei ole tahroja. 

41 Sinulla on halu, että osoitan voimani ja ihmeeni elämänpolullasi, ja olen valmis antamaan sen 

sinulle. Isänne aarrearkku odottaa vain varustautumistanne, jotta voitte nauttia terveydestä, voimasta ja 

valosta. 

42 Tänään Sanani ruokkii teitä, se sekä kylvää että kastelee, ja huomenna, kun oikea aika on tullut, 

tuon rakkauden sadon, maani kultaisen vehnän. 

43 Ihmetteletkö, miksi korjaan jatkuvasti vikojasi ja puutteitasi? Minä vain kitken nokkosia ja muita 

rikkaruohoja, jotka ovat kasvaneet sydämiinne ja tukahduttaneet hyvät tunteenne. 

44 Tämä aika on puhdistautumista varten. Ihmisten lisäksi myös henkiset olennot joutuvat pesemään 

tahrojaan pois tuomioni kristallinkirkkaissa vesissä, ja myös henkiset olennot joutuvat tämän puhdistuksen 

kohteeksi. 

45 Sitten kun ihmiset ovat vapautuneet kaikesta saastumisesta, he tuntevat, että maa lähestyy taivasta. 

Tämä lähestymistapa tapahtuu hengellisesti ja täyttää sinut rauhalla, luottamuksella ja tiedolla. 

46 Opetuslapset, jos vapaa-aikananne alatte tutkia Sanaani, löydätte sen olemuksesta täydellisen 

järjen ja äärettömän oikeudenmukaisuuden. Sanani herättää ihmiset kohonneeseen elämään, onnelliseen 

olemassaoloon. Mutta vaikka teille olikin välttämätöntä, että puhuin tässä muodossa herättääkseni teidät, 



U 167 

151 

on ollut joitakin ihmisiä, jotka eivät tarvinneet henkisen ruumiillisesti kuultavaa ilmentymää herättääkseen 

heidät lakini täyttämiseen. 

47 Intuitiiviset spiritualistit, inspiroituneet, unelmoijat, he kantavat minua sydämessään, vaikka eivät 

ole kuulleet sitä sanaa, jonka olette tähän mennessä saaneet. He ovat käyneet hengellistä vuoropuhelua 

Mestarinsa kanssa jo pitkään. 

48 Tapaat heidät matkallasi ja yllätyt siitä, miten hyvin he tuntevat työni. Kun he tapaavat sinut, hekin 

ilahtuvat nähdessään ajatustensa ja tekojensa vahvistuvan, kun he kuulevat todistuksesi ja selityksesi. 

Heidän ei kuitenkaan pidä löytää ajatuksistanne, toimintatavoistanne, uskonnon harjoittamisesta tai 

elämästänne mitään sellaista, joka kieltää opetukseni hengellisyyden, sillä silloin he kääntyvät pois 

tieltänne pettymys sydämessään. Katsokaa ja rukoilkaa, opetuslapset, jotta ymmärtäisitte opetukseni ja 

soveltaisitte sitä elämässänne samalla puhtaudella, jolla otitte sen vastaan. Silloin sydämissänne on suuri 

riemu, kun tapaatte ne, joita olen kutsunut intuitiivisiksi spiritualisteiksi. Yhdessä te muodostatte 

maailmaan vahvan yhteisön, joka rukouksellaan, lakia koskevalla innokkuudellaan, yksinkertaisella 

elämäntavallaan ja lähimmäisenrakkaudellaan opettaa ihmiskunnalle todellisen Jumalan palvonnan ja 

näyttää sille hyväntahtoisuuden tien elää rauhassa maan päällä. 

49 Nöyrässä rukouksessanne sanotte minulle: "Herra, jos Sinä olet ylin Luoja ja myös meidän 

Isämme, tee meille se, mikä on Sinulle mieluista. Jos sinun tahtosi on, että kipu kuluttaa sydämemme, tee 

meille, mitä tahtosi on säätänyt. Jos haluat, että puhdistamme itsemme ennen kuin uskot meille jonkin 

tehtävän, anna sen tapahtua niin kuin olet määrännyt." 

50 On vain muutamia, jotka puhuvat Minulle tällä tavoin, mutta käytän heitä antaakseni teille 

esimerkin siitä, millaista halukkuutenne ja alistumisenne Isän ohjeisiin tulisi olla. Mutta annan teille kaikki 

ohjeeni, jotta teistä tulisi yhtä nöyriä ja kuuliaisia. 

51 Joskus sanani näyttää teistä olevan täynnä tuomiota, ja se koskettaa niiden herkkyyttä, jotka sen 

kuulevat. Mutta se on aina täynnä jumalallista olemusta, suurta lempeyttä ja ääretöntä armollisuutta, minkä 

vuoksi sitä kuulee aina ilolla ja mielenkiinnolla. 

52 Jos Sanani hukuttaisi teidät, ette pystyisi käsittämään sitä. Mutta haluan teidän pohtivan niitä 

jumalallisia opetuksia, joita opetan teille, sillä se, joka opiskelee, inspiroi itseään, ja se, jota jumalallinen 

rakkaus inspiroi, on jo oppilaani. 

53 Oi spiritistiset oppilaat, älkää pelätkö tehtävänne täyttämistä, sillä se ei ole vaikea toteuttaa. 

Viisaudella johdatan teitä polkua pitkin, ettette kompastuisi, jotta kukaan ei eksyisi. Mutta älkää luulko, 

että se on täynnä ruusuja, koska valmistelen teille tietä - ei, sen varrella on piikkipensaita ja 

koettelemuksia. 

54 Minä sanon teille: Sen, joka haluaa seurata minua tai löytää minut, on valittava mieluummin 

uhrautumisen ja luopumisen tie kuin epäterveiden nautintojen ja alhaisen intohimon tie. Sillä edellisellä 

tiellä voit löytää nautintoja, jotka antavat sinulle voimaa ja rohkaisua, ja jälkimmäisellä tiellä hyvin 

tuskallisia putoamisia. Löydätte aina jumalallisen jälkeni, rakkauteni jäljen, itsensä voittamisen, 

uhrautumisen, rakkauden ja nöyryyden tieltä. 

55 Ihmiset ovat kuin lapsia, jotka eivät ajattele tekojensa seurauksia, eivätkä siksi ymmärrä, että 

kompastuskivi, johon he törmäävät matkallaan, on vain este, jonka Mestari on asettanut pysäyttääkseen 

heidän järjettömän kulkunsa tai säästääkseen heitä tekemästä väärää päätöstä. 

56 Haluan, että käyttäydytte nyt kuin aikuiset, että harkitsette tekojanne, tekojanne ja punnitsette 

sanojanne. Tämä on tapa tuoda viisautta ja oikeudenmukaisuutta elämäänne. Lisäksi sinun pitäisi pohtia 

sitä, että elämä on valtava ja jatkuva koettelemus hengelle. 

57 Minun tavallani kukaan ei huku, ja vaikka on tilanteita, joissa ihminen luhistuu ristin painon alla, 

korkeampi voima nostaa hänet jälleen ylös ja rohkaisee häntä. Tämä voima tulee uskosta. 

58 Siunatut opetuslapset, kerron teille totuudenmukaisesti, että jos tämä kansa seuraisi opetustani, 

sanani ilosanoma olisi jo saavuttanut monet sydämet. Elämänne tekojen esimerkin kautta antaisitte 

suurimman todistuksen opetukseni totuudesta. 

59 Älköön kukaan uskoko, että läsnäolijoiden on määrä tehdä kaikki. Ei, ihmiset, jokaisella 

sukupolvella on tehtävä toteuttaa osa työstäni. 
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60 Tehkää sydämestänne astia ja varmistakaa, että hänen rakkautensa valuu oikeaan aikaan 

lähimmäistenne sydämiin. Älkää kuitenkaan luoko esteitä, jotka viivyttävät tai estävät opetukseni 

leviämisen, sillä teidän olisi poistettava ne uudelleen suuren fyysisen tai henkisen tuskan uhalla. 

61 Tehkää lähimmäisenne tuntemaan kaikki se, mitä Työni sisältää pelastuksesta ja hyvyydestä. 

Sanon teille, että jokainen, jonka annatte tuntea hänestä lähtevän jumalallisen vaikutuksen, siunaa sanaani. 

62 Annan teidän tehdä lähimmäisillenne saman, minkä olen tehnyt teille, sillä jos Sanani teki ihmeitä, 

myös te kannatte sitä sydämissänne, ja juuri tätä Sanaa teidän on välitettävä lähimmäisillenne. 

63 Aivan kuten minä olen parantanut teidät sielussa ja ruumiissa, palauttanut teille rauhan tai 

synnyttänyt uskon sydämiinne ja pelastanut teidät tuhosta, niin tehkää te kaikille sitä tarvitseville. Mutta 

minun on huomautettava teille, että Sanani tekee näitä ihmeitä vain, jos todella tunnette sen sydämessänne 

etukäteen, kuten Isänne tuntee sen antaessaan sen teille. 

64 Jos haluatte tietää Sanani kohottavan vaikutuksen ja voiman, soveltakaa sitä, ja tulette usein 

hämmästymään. Mutta jos säilytätte sitä vain sydämessänne nauttiaksenne siitä itse, olette kuin rikas kurja, 

joka ei tiedä, mitä hänellä on, eikä hän tiedä omaisuutensa arvoa, koska hänen aarteensa on kuollutta 

omaisuutta. 

65 Opi kalastamaan sydämiä, parantamaan sairaita ja opastamaan sieluja tämän elämän myrskyissä. 

Hengellistäkää itsenne, ja löydätte siitä voiman, jonka avulla voitte selviytyä koettelemuksista tyynesti ja 

luottavaisesti. Tämä henkistyminen heijastuu aineelliseen elämääsi, ja se on ravintoa, parantavaa balsamia 

ja soihtu, joka valaisee polkuasi. 

66 Tulee tapahtumaan, että leipä kotipöydälläsi on niukasti ilman, että kehosi tuntee nälkää ja voimasi 

vähenevät. Tulee tuskan ja ahdistuksen päiviä, jolloin vitsaukset tuhoavat kaupunkeja, ja siellä, missä ei 

ole lääkäriä eikä turvauduta lääkkeisiin, näkymätön balsamini tulee paljastumaan, joka laskeutuu alas 

lapseni rukouksen hetkellä. Teidän on kuitenkin hankittava ansioita ennen kuin tuhon päivät lähestyvät, 

jotta voitte silloin omien tuskienne sijasta lievittää lähimmäistenne tuskia. 

67 Sytyttäkää uskon lamput lähimmäistenne sydämiin, opettakaa heitä puhumaan nimeni 

kunnioittavasti, vaalimaan opetustani ja rukoilemaan hengessä. Muistakaa, että ihminen ei elä ainoastaan 

leivästä, vaan myös jokaisesta sanasta, joka tulee Herralta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 168 
1 Tulkaa ja sammuttakaa janonne rakkaudessani, karistakaa väsymyksenne, matkalaiset. Tuon teille 

Sanassani lahjan, joka on oppitunti teille. Vaikka tulisittekin luokseni ilman ansioita, annan teille 

mielelläni tehtäviä Työssäni, jotta voitte tuntea itsenne Herran lapsiksi ja kaikkien ihmisten veljiksi ja 

sisariksi. 

2 Lahjasi, jotka ovat hengen synnynnäisiä ominaisuuksia, paljastuvat tavalla, jota tämä ihmiskunta ei 

tunne, eikä kukaan voi sanoa, että olet varastanut tai käyttänyt niitä väärin. Myöhemmin tätä kansaa 

pidetään henkistymisen ajan edelläkävijöinä. 

3 Henkisten olentojen legioona on lähetetty avuksenne, jotta voitte yhdistyä tässä tehtävässä. Nämä 

olennot rohkaisevat sinua, inspiroivat sinua ja palauttavat sinut, kun kompastut, ja kun pimeyden olennot 

piirittävät polkuasi, ne näyttävät sinulle tien, jolla voit välittää valoa, joka valaisee heitä ja vapauttaa 

heidät hämmennyksestä. Suojelusenkelienne valo valaisee teitä, jotta voitte erottaa polun ja löytää 

sudenkuopat. 

4 Opiskelkaa ja ymmärtäkää opetuksiani, jotta voitte toteuttaa ne väärentämättöminä, niin kukaan ei 

sekoita teitä väärillä opetuksilla, jotka on otettu hengellisestä maailmasta tieteiden, oppien ja filosofioiden 

luomiseksi. Sinä olet koulutettujen ihmisten joukossa, sinua kuulustellaan ja koetellaan, mutta et menetä 

rohkeuttasi, koska tunnet, että huolehtiva rakkauteni on kanssasi. Ymmärtäkää, että teidän on varjeltava 

huolellisesti jalokiveä, jonka olen asettanut henkeenne, ettekä saa sekoittaa sitä hyödyttömään tietoon 

ettekä myydä sitä aineellisesta vastikkeesta. 

5 Lähestyy aika, jolloin jokainen silmä on valmis näkemään Läsnäoloni. Sitten lähdette liikkeelle 

sanansaattajinani ja todistatte siitä, miten teen itseni tunnetuksi teille, jotta jokainen sielu heräisi 

uneliaisuudestaan. Teistä tulee profeettoja, jotka ilmoitatte maailmalle tulevista vierailuista ja 

aikakaudesta, joka edeltää näitä tapahtumia. 

6 Näettekö, kuinka nykyihmiset tavoittelevat itsekkäästi ihmiselämän heille tuomia tyydytyksiä 

välittämättä sielunsa tulevaisuudesta? Totisesti, sanon teille, pohjimmiltaan he tarvitsevat rakkauttani, ja 

ruoka, joka on odottanut heitä niin kauan pöydälläni, on vielä niiden ruokaa, jotka katsoivat heitä 

välinpitämättömästi aiemmin. 

7 Opetuslapset, älkää olko surullisia, kun tulette luokseni lähimmäistenne halveksimina. Palkitsen 

uskosi ja teen sinulle oikeutta, niin että lopulta kasvoillasi loistaa voiton hymy. Valo valkenee, pimeys 

poistuu ja ennallistaminen alkaa, niin että rauhan ja oikeudenmukaisuuden perustalle nousee temppeli, 

jossa ihmiskunta kunnioittaa Luojaansa elämän kautta, joka on rakkauden, henkistymisen ja Isän lapsilleen 

säätämien lakien kunnioittamisen kultti. 

8 Henkeni valo on kanssanne. Ette näe sitä fyysisillä silmillänne, mutta tunnette sen loistavan 

mielessänne. 

9 Isän henki on näkymätön, mutta se ilmenee äärettömän monessa muodossa. Koko 

maailmankaikkeus on vain Jumalallisen aineellinen ilmentymä. Kaikki luotu on totuuden heijastusta. 

10 Olen ympäröin niiden henkisten olentojen olemassaolon, jotka ovat Jumaluuteni lapsia, 

asuinpaikkansa mukaan useilla elämänmuodoilla, joihin sijoitin viisauden, kauneuden, elinvoiman ja 

hyvän mielen, antaakseni jokaiselle näistä kodeista näkyvimmän todisteen olemassaolostani ja käsityksen 

voimastani. Huomautan teille, että elämän tarkoitus on rakastaa, tuntea ja omistaa totuus. 

11 Minä sanon teille: Sillä, joka ei rakasta, joka ei ilmaise rakkauttaan korkeimmassa muodossa ja 

ehdottoman vilpittömästi, ei ole todellista tietoa, ja hänellä on hyvin vähän. Toisaalta se, joka rakastaa 

koko sielustaan ja kaikista hänelle annetuista voimista, kantaa sisällään viisauden valoa ja tuntee, että hän 

on todellisuudessa kaiken sen omistaja, mikä häntä ympäröi; sillä se, mitä Isä omistaa, on myös hänen 

lastensa omaisuutta. 

12 Selitän teille parhaillaan, mitä kerroin teille toisella kerralla ja mitä ette ymmärtäneet, ja paljastan 

teille nykyistä henkistä kehitystasoanne vastaavalla selkeimmällä tavalla sen, mitä en silloin kertonut 

teille. 



U 168 

154 

13 Eräässä tilaisuudessa sanoin kansanjoukoille: "Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta en 

sano niitä nyt, koska ette ymmärtäisi niitä". Nyt kun ääneni kuuluu uudestaan maailmassa, sanon teille: 

Nyt on aika, jolloin voitte ymmärtää, mitä minä silloin salasin. Kuuntele ja mieti asiaa. 

14 Isä on Luoja, kaiken totuuden ja elämän lähde. Mutta jotta Hänen työstään voitaisiin nauttia, se 

edellytti sellaisten olentojen olemassaoloa, joilla oli henki ja jotka nauttisivat Hänen kanssaan kaikesta, 

mikä kumpusi Hänen jumalallisesta armostaan; lisäksi heillä pitäisi olla täysi tieto Hänen 

olemassaolostaan, ja heidän pitäisi hyväksyä Isänsä rakkaus ja myös osata rakastaa Häntä. 

15 Olen jo selittänyt teille, mikä oli se syy, joka johti ihmiskunnan harhaan rakkauden lain 

täyttämisestä, johon asetin sen, vaikka ihminen on (sisäisesti) omantuntonsa valon valaisema. Olen myös 

kertonut teille, että tämä harha, joka on aiheuttanut niin monia inhimillisiä virheitä ja syntejä, sai Isän 

lähettämään Sanansa maailmaan antaakseen teille suurimman todisteen äärettömästä rakkaudestaan, kun 

Hän tuli ihmiseksi ja näytti teille tien, jonka avulla voitte saavuttaa pelastuksenne. 

16 Tänään, monien vuosisatojen päässä tuosta tapahtumasta, kerron teille, että vaikka vuodatin vereni 

koko ihmiskunnan puolesta, vain ne, jotka seurasivat Jeesuksen opettamaa tietä, pystyivät saamaan 

sielulleen pelastuksen, kun taas kaikki ne, jotka jäivät tietämättömyyteen, fanaattisuuteen, erehdyksiin tai 

syntiin, eivät ole vielä pelastuneet. 

17 Sanon teille, että vaikka tulisin ihmiseksi tuhat kertaa ja kuolisin tuhat kertaa ristillä, niin kauan 

kuin ihmiset eivät nouse seuraamaan minua, he eivät saavuta sielunsa pelastusta. Ei minun ristini lunasta 

sinua, vaan sinun ristisi. Minä kannoin omani hartioillani ja kuolin siihen ihmisenä, ja siitä hetkestä lähtien 

olin Isän helmassa. Teidän on seurattava minua nöyrästi ja rakkaudessa ja kannettava ristinne harteillanne 

aidon nöyryyden vallassa, kunnes olette saavuttaneet tehtävänne lopullisen päämäärän, ja silloin tekin 

tulette olemaan Isänne kanssa. 

18 Monien pyrkimyksenä on tuntea Jumala, mutta he eivät ole saavuttaneet tämän pyrkimyksen 

toteutumista, koska he eivät ole etsineet minua sieltä, missä itse asiassa asun - hengessä. Jotta he voisivat 

tuntea minut, heidän on ensin tunnettava itsensä. 

19 Tänään olen kaikkien lasteni kanssa. Joitakin autan kantamaan ristinsä, jotta he voivat pian kiivetä 

vuorelle, jonka huipulla heidän Isänsä odottaa heitä. Toisille avaan heidän silmänsä ja annan heille 

kirkkautta ja näkijyyttä, jotta he voivat nähdä minut, ja taas toisille opetan heitä uppoutumaan sisäiseen 

olemukseensa, jotta he voivat löytää olemuksensa ylevimmästä osasta perinnön, jonka omistamisesta he 

eivät aiemmin osanneet uneksia. Silloin monista idealistisista toiveista tulee todellisuutta, ja harmonia 

loistaa kaikissa niissä, joilla on hyvä tahto. Jumalallinen valo ottaa täysin haltuunsa ne sielut, jotka eivät 

vastusta totuuden oivaltamista. 

20 Älkää yllättykö siitä, että olen kertonut teille, että ristinne on se, jonka on lunastettava teidät, sillä 

tällä halusin kertoa teille, että jumalallisen esimerkkini kautta olen jättänyt Lunastajan jokaiseen sydämeen 

ohjaamaan askeleitanne ja lopulta lunastamaan teidät. 

21 Kuunnelkaa ääntäni omassatunnossanne ja kertokaa minulle, eikö minun sanani ole ollut 

havaittavissa siinä koko olemassaolonne ajan ja eikö tämä vaikutus tunnu voimakkaimmin hetkinä, jolloin 

koettelemus kohtaa teitä. 

22 Rikkoisin oikeudenmukaisuutta ja täydellisyyttä, jos ottaisin teidät saastuneina valtakuntaani 

ilman, että henkenne olisi puhdistunut korjauksenne kautta. Millaisia ansioita teillä olisi, jos olisitte 

saaneet kaiken siunauksen yksin minun uhrikuolemani kautta? 

23 Kerron teille tämän saadakseni teidät ajattelemaan, ravistellakseni teidät ylös uneliaisuudestanne ja 

kutsuakseni teitä tulemaan luokseni, minkä vuoksi kutsun teitä lakkaamatta. 

24 Tulkaa, valitut ihmiset, ja levätkää vaivannäöstänne, sillä tarjoan teille rakkauttani tänään kuten 

aina. Avatkaa sydämenne ja antakaa Minun parantaa haava, joka on saanut teidät kärsimään niin kauan 

ilman, että lähimmäisenne ovat sitä huomanneet. Miksi pelkäätte tulevaisuutta, kun tiedätte, että olen 

lähellä teitä? Katson sisimpäänne ja tiedän, että koettelemukset heikentävät teitä yhä ja että huudatte 

pelokkaasti Eliaa ja Minua, Mestaria, koska tunnette, että olette tuhoutumassa. Mutta sanon teille, etten 

anna teidän kaatua, että Elia on vahva sauva, joka tukee teitä, että olen määrännyt jokaiselle lapselleni 

oikeudenmukaisen kohtalon ja että koettelemukset muokkaavat sieluanne ja tuovat sen lähemmäksi minua. 
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25 Olen ajan tuolla puolen ja annan teille tämän aarteen, jotta voitte käyttää sitä henkiseen ylöspäin 

suuntautuvaan kehitykseenne. Olen Mestarinne, joka opettaa teitä koko elämänne ajan. Ihmisen kohtalona 

ei ole kärsiä. En ole lähettänyt teitä kärsimään, vaan tekemään teidät täydellisiksi, jotta voisitte tulla 

luokseni. Olen ilmoittanut teille tahtoni kaikkina aikoina. Nyt, kolmannella aikakaudella, opetan teitä, 

kuten lupasin teille. 

26 Olette tulleet eri puolilta maapalloa kuulemaan sanaani, ja näin tehdessänne olette voittaneet 

tiellänne olevat vastukset. Rakkautesi oli suurempi kuin esteet, joita kohtasit matkallasi, ja onnistuit 

yrityksessäsi. Tänään sinä kiität minua siitä, mitä olen sinulle antanut, ja rakkaudessani tunnet olosi 

turvalliseksi. 

27 Olen rohkaissut teitä, koska olette uskoneet ja pysyneet horjumatta opetuksessani. Olette 

ymmärtäneet, että maailma ei voi antaa teille rauhaa, ja käännytte siitä pois ja omistatte tämän ajan Sanani 

tutkimiselle. 

28 Tunne rauhani ja puun raikkaus. Tämä talo ei ole puu, josta puhun teille, vaan Henkeni, joka on 

täynnä armoa ja rakkautta kaikkia lapsiani kohtaan. Kuinka usein itketkään ajatellessasi, että on monia, 

jotka janoavat ja janoavat tätä armoa, ja sen aiheuttama tuska täyttää sydämesi. Mutta minä sanon teille: 

Jos haluatte, että sanani tavoittaa kaikki lähimmäisenne, valmistautukaa ja olkaa hyvän tahdon lähettiläitä. 

Minä sanon teille, että kaikki pelastuvat, yksikään sielu ei häviä, ja kaikki heistä - toiset tässä maailmassa 

ja toiset elämän muilla tasoilla - tulevat rakastamaan ja tunnustamaan minut. 

29 Maailman tottelemattomuuden vuoksi henkeni on surullinen. Jopa ne ihmiset, jotka ovat 

kuunnelleet minua, horjuvat, enkä halua, että tätä siunausten aikaa seuraa toinen tuskan aika. 

30 Jos sen jälkeen, kun olen puhunut teille, etsitte opetusta valitsemallanne kielellä mielihyvänne 

vuoksi ja halveksitte Sanaani, koska se on selkeä, se johtuu siitä, että ette ole tutkineet sitä, koska ette ole 

ymmärtäneet opetusta, joka opettaa teille kaiken, mitä tarvitsette elääksenne lakieni mukaisesti, ja 

paljastaa teille salaisuudet, joita ihminen ei ole kyennyt läpäisemään. 

31 Olette tunteneet velvollisuudeksenne rukoilla ja auttaa paitsi maallisia veljiänne ja sisarianne myös 

niitä, jotka jo asuvat muilla alueilla, ja rakkautenne on saavuttanut heidät. Ette tiedä, kuinka paljon lohtua 

nämä unohdetut olennot ovat saaneet tämän kautta. He ovat tunnistaneet työntekijäni tällä hetkellä 

rakkautenne ja esirukouksenne kautta. 

32 En ole tullut yllättämään maailmaa uusilla opetuksilla. Kaiken, mitä opetan teille, olen ilmoittanut 

teille aikojen alusta lähtien. Olen valmistanut teidät vastaanottamaan Sanani, jonka välitän teille 

äänenkantajien kautta ja myöhemmin hengeltä hengelle. Vasta silloin tunnistatte minut todella, kun 

yhdistettynä minuun saatte tämän elämän hedelmän olemuksen. Ja ne, jotka tuomitsivat tämän ilmoituksen 

epätäydelliseksi, tietävät silloin, että se oli ensimmäinen askel Isän keskustelussa lastensa kanssa, ja he 

näkevät sen oikeana ja täydellisenä. 

33 Kiittäkää minua ja kiittäkää Äitianne niistä eduista, joita hän on osoittanut teille. Hän on oppaanne, 

neitsyiden apu, lasten sydämien kasvattaja ja miesten rohkaisu heidän taistelussaan olemassaolostaan. 

34 Avaa sydämesi ja anna minun olla siinä. Seuratkaa minua polullani, joka on syvälle iskostunut, 

niin ettette koskaan poikkea siitä. Haluan, että sinäkin jätät syvän jäljen askeleistasi. Jokaisesta pisteestä, 

jossa olet, voit tunnistaa vuoren huipun kohtalosi päämääränä. Käännä katseesi ylöspäin, jotta näet sen 

etkä poikkea polulta. 

35 Minä annan teille parhaillaan leipää syötäväksi erämaassa, jonka lupasin teille menneinä aikoina. 

Olet vihdoin saapunut etsimääsi puuhun. Puu olen Minä, joka odotin teitä antaakseni teille varjoa ja 

tarjotakseni teille hedelmäni. Henkesi silmät ovat avautuneet, näet nyt ihmeitä ja totuuksia. Autuaita olette 

te, jotka tätä leipää syödessänne ajattelette niitä, jotka eivät ole vielä nauttineet sitä. Rukoilkaa heidän 

puolestaan, mutta älkää olko surullisia, sillä Elian käsi tarttuu myös heihin ja kantaa heitä harteillaan kuin 

lampaita. Tässä ovat käsivarteni, jotka ovat kuin kehto, jossa sielusi kasvaa neuvojeni avulla ja myös 

taivaallisen äitisi Marian huolenpidon avulla. 

36 Sydämenne on oltava herkkä, ja rakastavan hellyyden on tultava sieluunne, jotta voitte suorittaa 

tehtävän, jonka olen teille antanut. Muistakaa, että tämä tehtävä ei rajoitu vain lohduttamiseen niille, jotka 

kärsivät maan päällä, vaan että teidän on myös tunkeuduttava rukouksen avulla näkymättömälle alueelle, 

tuonpuoleiseen, jossa niin ikään vallitsee tuska, kurjuus ja sekasorto, jotta voisitte antaa hieman 
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myötätuntoa ja rakkautta niille, jotka muodostavat suuria hädänalaisten ihmisten joukkoja ja jotka 

odottavat teiltä niin paljon sovitustyönsä kautta. Tunne heidät ympärilläsi, kun rukoilet heidän puolestaan, 

tee heidän tuskansa omaksesi, rakasta heitä varauksetta, ilman vastahakoisuutta, sillä vaikka he ovatkin 

tahraantuneita, he ovat edelleen lapsiani ja veljiänne ja sisarianne. 

37 Tänä aikana näet henkisten lahjojesi ja kykyjesi avautuvan. Kuudennen sinetin valo valaisee teidät, 

ja seitsemännen sinetin valo valaisee koko maan evoluutionne lopussa. 

38 Olen aina antanut tietyn ajan kulua ilmestyksestä toiseen. Ette voi sanoa, että ilmestykseni tuli 

teille yllätyksenä tällä aikakaudella tai että olette kykenemättömiä ymmärtämään sitä. Katsokaas, nyt minä 

koulutan teitä ja puhun teille inhimillisen ymmärryselimen kautta; jatkossa teidän on pyrittävä 

vuoropuheluun Henkeni kanssa omanne kautta. Silloin on uusien ja suurten ihmeideni aika. Miksi puhun 

teille tällä tavalla? - Koska haluan teidän tottuvan ajatukseen, että tätä sanaa ei enää kuulla, ja teidän on 

henkistettävä itsenne ollaksenne vahvoja. Nämä äänenkantajien ilmentymät päättyvät, ja silloin kansani 

keskuudessa syntyy suru, ja ne, jotka epäilivät ja satuttivat äänenkantajaa eniten, vuodattavat eniten 

kyyneleitä. 

39 Silloin tunnistatte minut paremmin; silloin ymmärrätte, että olen asettanut teidät polun alkupäähän 

ja käyttänyt ihmisen välittäjää tahdonilmaisuun, joka on toinen askel henkisen kehityksenne tikapuilla. 

Halusin, että Marian ääni kuuluu yhtä lailla myös tässä muodossa, jotta kuulisitte hänen armollisen 

äänensä ja jatkossakin olisitte Marian kansaa, joka tarjoamatta hänelle maan päällä viljelemienne 

puutarhojen kukkia osaisi korjata sydämien ja sielujen niityiltä ja puutarhoilta ne tuoksuvat kukat, jotka 

hyve kasvattaa pyhittääkseen ne hänelle. Mikään tuoksu ei ole parempi kuin se, joka nousee sydämistä, 

sillä se saavuttaa Äitisi sydämen. Maria on äidillisen valon majakka. Autuas on se, joka ei koskaan menetä 

toivoa ankkuroitumisesta tämän pelastavan majakan valaisemana. 

40 Tulkaa, rakkaat opetuslapset, ja ottakaa vastaan hengellinen kaste. Tunsit olevasi hengessäsi 

kuollut, mutta sinut on herätetty henkiin. 

41 Olen puhunut teille paljon Hengen lahjoista, sillä nyt on teidän aika tietää, keitä olette, mitä olette 

tulleet tänne tekemään ja mikä tulevaisuus teitä odottaa. 

42 Tämä tieto on valaissut mielesi, sillä vaikka muistisi ei pysty säilyttämään kaikkia sanojani, 

henkesi säilyttää niiden ytimen, ja kun aika koittaa, se muistuttaa mieltäsi niistä samalla selkeydellä, jolla 

ne kuultiin. Siksi olet vastuussa kaikesta, mitä sinulle ilmoitan. 

43 Joskus ajattelet, että sinulla ei ole mitään opetuksistani, ja pidät ne muistissasi, mikä saa sydämesi 

tuntemaan olosi liian heikoksi taistellaksesi. Mutta Mestari kysyy teiltä: Mikä on sen siemenen hedelmä, 

jonka olen istuttanut sinuun? - Kaikki työt, joita teette opetukseni innoittamina; onnellisuus, jota tunnette 

tietäen, että armoni on koskettanut teitä; ja sitkeys niiden taistelussa, jotka levittävät totuuden valoa 

kaikkialle. 

44 Haluan, että teette työtä tällä tavoin, jotta sanani kukoistaa ja kantaa hedelmää jokaisessa. 

45 En odota tätä vain sinulta. Maan päällä on monia, jotka odottavat sanansaattajieni ja apostolieni 

ilmestymistä, ja myös hengellisessä laaksossa on olentoja, jotka odottavat innokkaasti, että täytätte lakini. 

Henkinen maailma pyrkii yhteyteen ja harmoniaan aineellisen maailman kanssa: joillekin se saa heidät 

tuntemaan kiintymystä, toisille tuskaa, ja monille se sytyttää omantunnon valon. 

46 He ovat lähellä teitä, ja uskonne saa aikaan sen, että niissä, jotka sitä tarvitsevat, on enemmän 

valoa ja niissä, jotka rakastavat teitä, on enemmän iloa. 

47 Todellinen spiritualisti rukoilee päivittäin kärsivien sielujen puolesta tuonpuoleisessa. 

48 Opetukseni tarkoituksena on valaista ihmismieltä. Mutta älkää yllättykö tavasta, jolla olen tullut 

luoksenne tällä kertaa; älkää hämmentykö siitä älkääkä tottuko siihen. Kun jumalallinen valoni kohtaa sen 

ihmisen mielielimen, joka palvelee minua suukappaleena, se tiivistyy värähtelyiksi, jotka muuntuvat 

viisauden ja rakkauden sanoiksi. Kuinka monta askelmaa taivaan tikkailla minun henkeni onkaan 

laskeuduttava päästäkseni luoksenne tässä muodossa! Ja minun on myös lähetettävä luoksenne henkiset 

valo-olentoni, jotta he voivat antaa teille lisäselvityksiä opetuksistani. 

49 Älä tuomitse äänen kantajaa liian ankarasti, sillä jokainen ihminen on erehtyväinen ja kaukana 

täydellisyydestä. Mutta jos haluatte arvioida hänen huuliltaan tulevan sanan merkitystä tai olemusta, 

tehkää niin, sillä sieltä löydätte läsnäoloni, täydellisyyteni. 
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50 Tämän sanan olemus, maku tai sisältö on sama kuin se sana, jonka Jeesus antoi teille toisella 

aikakaudella. Muoto voi muuttua äänen kantajan valmistelun ja innoituksen mukaan, mutta ei olemus. 

51 Ihmisen mieli on rajallinen, ja se yltää vain tiettyyn pisteeseen. Siihen asti Jumaluuteni on 

laskeuduttava luoksenne rakkaudesta luodakseen yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. 

52 Tämän ajan oli tultava, sillä hengellinen kehitys ei pysähdy, ja vielä vähemmän Mestari 

opetuksissaan. Siksi vaadin palvelijoiltani uudistumista ja puhtautta, sillä jos niiden aivot, joiden kautta 

puhun teille, eivät olisi puhtaat, julistus olisi epätäydellinen. 

53 Hylkää kaikki epätäydellisyydet, jotta et joudu epäilyjen tai virheiden uhriksi. Sillä minun 

opetuslapseni näkevät selvästi sen, minkä muut näkevät vain verhottuna. 

54 Rakastava Sanani on avain, joka avaa sydämenne. Olen lähettänyt sielusi maan päälle - en 

kärsimään rangaistusta, vaan suorittamaan sovituksen. Mutta tämä sovitus ei ole kivulias, jos otat 

lähimmäisenrakkauden ristin ja kiipeät hänen kanssaan huipulle, jossa Isäsi rakkaus odottaa sinua. Jos 

pelkäät kadotusta tai ikuisen tulen rangaistusta rikkomustesi vuoksi, olet erehtynyt. Vaikka odotitte 

kärsivänne vain sovituksen katkeruutta, lähetin teidät maailmaan antaakseni teille mahdollisuuden kuulla 

sanani ja tehdäkseni teistä näin sielujen kalastajia. Kuinka muuttuneina sielunne palaavat tuonpuoleiseen 

viime kerrasta! He tulivat katuvaisina, pelokkaina, ilman ansioita. Nyt he voivat palata hymyillen, ja 

heidän sisäinen kohotuksensa tuo heidät valtakuntani valoon. Kuka uskaltaisi vaihtaa tämän rakkauden 

ristin tottelemattomuuden mukanaan tuomaan tuskan raskaaseen taakkaan? Kuinka monelle olenkaan 

uskonut johtajan viran, jotta he voisivat kerätä hedelmiä, joita he eivät ole muissa elämissään niittäneet! 

Voisiko kukaan heistä väittää, että hän olisi saavuttanut tämän aseman ansioillaan? Tämä tehtävä on niin 

herkkä ja vaativa, että vain rakkauteni voisi antaa sen. 

55 Käyttäkää tätä aikaa ikään kuin se olisi viimeinen tilaisuus tulla luokseni, jotta voitte ponnistella 

tehtävänne täyttämiseksi. Työskennelkää epäitsekkäästi odottamatta palkkiota palveluksestanne 

ihmiskunnalle tässä maailmassa, sillä sielullenne olisi surullista tulla Isänsä läsnäoloon päivätyönsä 

jälkeen ja huomata, että sen työ oli hedelmätöntä. 

56 Varmista, että työsi ovat sen arvoisia, että ne toimivat esimerkkinä muille. Silloin teitä verrataan 

oikeutetusti kirkkaaseen peiliin, josta lähimmäisenne voivat katsoa itseään, jotta he voivat korjata 

virheensä. Sielusi on jo omistanut maallisen olemassaolonsa muissa elämissä maallisille nautinnoille. 

Omistakaa nyt osa ajastanne henkisten velvollisuuksienne täyttämiseen. Tällä tavoin sielusi nousee ilman, 

että sinun tarvitsee luopua inhimillisistä velvollisuuksistasi. 

57 Kuka olit ennen tätä elämää? Kuka olet nyt ja kuka olet tulevaisuudessa? Näihin mysteereihin vain 

jumalallinen tuomari osaa vastata. Toistaiseksi riittää, että ymmärrätte jälleensyntymisen lain todellisen 

merkityksen, jonka olen paljastanut teille korkeampana totuutena. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 169 
1 Katseeni tunkeutuu sydämeesi. Anna sen olla sinussa kuin vehnä hedelmällisessä maassa. Jos 

tuomitsisin teidät tällä hetkellä, sanoisin teille, että työkalunne peltojen muokkaamiseen ovat ruostuneet 

toimettomuudesta, että aseet ovat hylättyinä, että olette kätkeneet siemenet ja kuivattaneet elävän veden 

lähteet. 

2 Mutta tänään haluan vain ottaa vastaan surunne. Valitatte ja kärsitte ja syytätte kaiken tuskanne 

Minun oikeudenmukaisuudestani ettekä ymmärrä, että olette itse vastuussa kompastumisestanne. Sillä sen 

sijaan, että olisit noussut innokkaasti taisteluun, olet lepäillyt ja nukkunut mahtavan puun varjossa. 

3 Se, että Isä puhuu sinulle tällä tavalla, aiheuttaa sinulle tuskaa. Mutta miksi te häpeätte? Onko 

teiltä puuttunut opetusta? Eikö Mestari ole ollut keskuudessanne? Vasta kun kuulette nuhteeni, annatte 

omantuntonne puhua teille niistä virheistä, joihin olette syyllistyneet, ja vasta silloin muistatte, että ette ole 

onnistuneet yhdistymään keskenänne niin kuin Isä on käskenyt teitä. Muistakaa, että suuret sodat ovat 

vielä edessä ja että jos ette kylvä rakkauden ja laupeuden siemeniäni saadaksenne rauhan lähimmäistenne 

välille, avautuu ovi, josta sota, kulkutaudit, nälkä ja kuolema tulevat sisään. 

4 Olen sanonut teille, etten ole tullut luoksenne tuomarina, vaikka voisin tuomita teidät. Miksi sitten 

otatte minun paikkani tuomarina tuomitaksenne lähimmäistenne tekoja? Luuletko olevasi täydellinen ja 

erehtymätön? 

5 Älkää rikkoko lakiani, älkää tulkitko opetuksiani väärin, älkää tehkö tahtoanne. 

6 Totisesti minä sanon teille: Jos suhtaudun teihin ihmisiin niin suurella rakkaudella ja 

armollisuudella, käännyn samalla välittävällä rakkaudella niitä kohtaan, jotka sovittavat menneet 

rikkomuksensa tuonpuoleisessa. Lähetän valoni näille olennoille vapauttaakseni heidät 

hajamielisyydestään, joka on kuin pimeys, ja itsesyytöksistään, jotka ovat "tulta", jotta voisin myöhemmin 

lähettää heidät ihmisten keskuuteen, niin että ne, jotka aiemmin kylvivät tuskaa sydämiin, voivat nyt, 

tiedon valolla varustettuna, tulla omien veljiensä hyväntekijöiksi ja suojelijoiksi. 

7 Laki, joka opasti teitä ensimmäisellä aikakaudella, ja veri, joka opetti teille hyvityksen tietä toisella 

aikakaudella, ovat valo, joka nostaa teidät kaikki ylös tällä kolmannella aikakaudella, jolloin ääneni 

omantuntonne kautta käännyttää ihmiset pois harhojen tieltä. Minun on kerrottava teille, että näen koko 

ihmiskunnan kävelevän eksytyksen tiellä! 

8 Kun oppineet oppivat nämä sanat, he loukkaantuvat, ja myös ne, jotka teeskentelevät olevansa 

hengeltään puhtaita, protestoivat. Mutta aion todistaa sekä yhdelle että toiselle ja kaikille, että ihmiskunta 

on nykyään eksynyt tielle, jolla vallitsevat vain epävarmuus ja pelko, jotka ovat harhan siemeniä. 

9 Onko kenelläkään ihmisellä maan päällä tai kenelläkään ihmisellä sisäistä rauhaa ja tyyneyttä? 

Ovatko ihmiset perustaneet luottamuksensa hyvän ja oikeudenmukaisuuden voittoon pahasta? Onko 

maapallon kansoilla varmaa keinoa pelastaa itsensä moraalisesti, henkisesti ja fyysisesti ihmiskuntaa 

uhkaavalta tuholta? Ei, ihmiset, ihmiset eivät tiedä, minne he ovat menossa eivätkä mitä he haluavat. 

Hengellisyyden puutteesta ja lain tuntemattomuudesta kumpuava viha, keskinäinen pelko, pyrkimys olla 

muita parempi, alemmille intohimoille annettu suvaitsevaisuus ja totuudenmukaisuuden puute 

jumalallisten lakien täyttämisessä ovat johtaneet ihmiskunnan synkälle tielle, jossa kaikki on pahan enne ja 

jossa ei ole toivoa eikä uskoa, saati sitten rakkautta. 

10 Monet ihmiset ovat niin tottuneet syntien ja kärsimysten maailmaan, jossa te elätte, että he luulevat 

tämän elämän olevan luonnollisinta, että maan on määrä olla kyynelten laakso ja että se ei koskaan pysty 

synnyttämään rauhaa, yhteisymmärrystä ja hengellistä edistystä. 

11 Ne ihmiset, jotka ajattelevat niin, ovat jääneet tietämättömyyden uneen. Ne, jotka luulevat, että 

tämä maailma on Minun määräämäni kyynelten ja sovituksen laakso, ovat väärässä. Eeden, jonka tarjosin 

ihmisille, voi palata ja tulee palaamaan, sillä kaikki, minkä loin, on elämää ja rakkautta. Siksi ne, jotka 

väittävät, että Jumala on määrännyt maailman olemaan ihmisten tuskan paikka, ovat väärässä. Sen sijaan 

heidän olisi sanottava, että he itse tuomitsivat sen tuomion tehtäväksi, vaikka se itse asiassa luotiin 

ihmisiksi tulleiden henkien iloksi ja virkistykseksi. 

12 Ketään ei ollut ennalta määrätty tekemään syntiä, vaikka kaikki oli ennakoitu ihmisen 

pelastamiseksi lankeemukselta. 
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13 Ihminen ei halunnut kehittyä ylöspäin rakkauden kautta eikä hän halunnut tulla viisaaksi 

täyttämällä lakiani; ja hän unohti, että oikeudenmukaisuuteni, jota hän aina yritti välttää, suojelee häntä, 

koska oikeudenmukaisuuteni kumpuaa täydellisestä rakkaudesta. 

14 Tämän synnin häpäisemän, rikosten tahriman ja ahneuden ja vihan häpäisemän maan on saatava 

puhtautensa takaisin. Ihmiselämästä, joka on ollut lakkaamatonta taistelua hyvän ja pahan välillä, tulee 

Jumalan lasten koti, rauhan, veljeyden, ymmärryksen ja jalojen pyrkimysten koti. Mutta tämän ihanteen 

saavuttamiseksi ihmisten on käytävä läpi koettelemuksia, jotka ravistelevat heidät pois hengellisestä 

letargiaansa. 

15 Nykyinen aika on suotuisa itsetutkiskelulle, vaikka ajattelette päinvastoin, sillä tunnette olevanne 

vankeja ihmiskunnassa, jolla ei ole myötätuntoa, rakkautta eikä rauhaa. Mutta mitä enemmän lähestyt 

taistelun huipentumaa, sitä voimakkaammaksi heräämisestäsi tulee, sillä Hengen aavistus kertoo sinulle, 

että koettelemuksen jälkeen tulee rauha ja sen myötä palautuminen. 

16 Kuinka kaukana todellisuudesta ovatkaan miljoonat nykyiset olennot, jotka elävät vain aineelliselle 

läsnäololleen! Miten he voisivat avata silmänsä todellisuudelle? - Vain kuuntelemalla omantunnon ääntä - 

ääntä, jonka kuuleminen edellyttää keräystä, pohdintaa ja rukousta. 

17 Älkää olko kärsimättömiä, rakkaat ihmiset, älkää vaatiko, että sanani toteutuvat muutamassa 

tunnissa. Osa niistä toteutuu pian, osa vasta ajan myötä. 

18 Ihmisille, varsinkin kun he kokevat tuskallisia tunteja, on hetkiä, jotka tuntuvat heistä 

vuosisadoilta, koska he eivät osaa varustautua toivolla, uskolla, kärsivällisyydellä ja lempeydellä. Mutta 

jos he nousevat luokseni saadakseen valoa, nämä hyveet antavat heille voimaa toivoa ja taistella ja 

makeuttavat myös vaikeat tunnit. 

19 Elätte vaikeita aikoja, jolloin hengessänne saavuttamanne edistys joutuu koetukselle. Hengessä - 

olen kertonut teille ─ koska se on ainoa, joka voi tukea teitä vaikealla matkallanne läpi elämän. 

20 Älkää luottako vain inhimilliseen voimaanne, sillä liha on hauras. Mutta tehkää tämä ottaen 

huomioon sen hengen voima, joka rukoilee minua ja on uskon läpäisemä. Silloin voitte luottaa siihen, että 

pysytte taistelussa pystyssä. 

21 Rakkauteni peittää teidät kuin suojavaippa tuskan ja tuomion tunteina, joita käytte läpi, ja armoni 

saa teidät ymmärtämään, että malja, jota juotte, on välttämätön. 

22 Otan tuon maljan pois ja muutan sen sinulle ikuisen elämän viiniksi heti, kun voit osoittaa minulle 

ansiosi. 

23 Olette saaneet tarvittavat välineet tehdä opetukseni tunnetuksi Mestarina, kun olette pystyneet 

löytämään itsenne. Silloin kuulet omantunnon äänen, ja kaiken pahan peittävä naamio putoaa sinulta. 

24 Etsikää sielunne pelastusta, jopa aineellisen omaisuutenne kustannuksella, sillä mitä enemmän 

menetätte tästä syystä, sitä enemmän teillä on sen jälkeen. Mitä enemmän annat, sitä enemmän lahjat 

hengessäsi lisääntyvät. Totisesti, sanon teille, kun itsekkyys ei enää löydä paikkaa sydämessänne, teistä 

tulee herroja, ja rakkauteni ottaa teidät vastaan ja sanoo: "Isänne ottaa teidät ilolla vastaan ja tarjoaa teille 

hengellistä leipää." Totisesti, olen kutsunut teidät kaikkialta, sillä jumalallisen kellon ääni kuului 

kaikkialla maailmassa. Mutta vain harvat vastasivat kutsuun. 

25 Oletteko ymmärtäneet, ihmiset, että minä olen kutsunut teidät antamaan teille iankaikkisen elämän 

leivän syötäväksi? 

26 Teille kaikille on osoitettu paikkanne hengellisillä juhlapöydillä, mutta Mestari näkee, että on vielä 

tyhjiä paikkoja. Ne ovat niitä, jotka eivät ole hyväksyneet kutsuani. He ovat torjuneet ruoan, jonka olin 

valmistanut heille. Tuskalla sanon teille: "Se, joka torjuu sen, mitä taivas hänelle tarjoaa, joutuu 

myöhemmin vuodattamaan kyyneleitä." Nämä sanat on kuullut myös eräs palvelijani, joka saa ohjeen 

lähteä tuomaan luokseni jokaista kohtaamaansa nälkäistä ihmistä. Sitten istutan hänet pöytääni, ja ne, jotka 

eivät edes aavistaneet eivätkä odottaneet näin suurta armoa, ottavat sitten tyhjät paikat ja ovat siunattuja 

enemmän kuin ne, jotka kutsuvat itseään valituikseni. 

27 Kutsun edelleen koolle ihmisolennot ja myös ne olennot, jotka kuuluvat tuonpuoleiseen, jotta 

ruumiittomat voivat istua pöytääni yhdessä ruumiillistuneiden kanssa, sillä he kaikki ovat lapsiani. 

28 Opetuslapset: Kun sanani tulee teille ettekä ymmärrä sitä, te epäilette sitä. Mutta minä sanon teille: 

Jos epävarmuus vaivaa sinua, vetäydy peltojen yksinäisyyteen ja kysy Mestariltasi vielä kerran, keskellä 
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luontoa, jossa sinulla on todistajina vain avoin pelto, vuoret ja taivaanranta. Uppoutukaa hänen sanaansa, 

ja nopeasti hänen rakastava vastauksensa saavuttaa teidät. Silloin tunnet itsesi kantavaksi, inspiroituneeksi 

ja tuntemattoman henkisen autuuden täyttämäksi. Tällä tavoin te ette enää ole vähäuskoisia ihmisiä, koska 

tiedätte, että jokainen Jumalan sana sisältää totuuden, mutta ymmärtääksenne sen teidän on astuttava 

siihen sisään antaumuksella ja puhtaalla mielellä, koska se on pyhäkkö. 

29 Aina kun olette valmiita ja haluatte tietää jotakin, valonhalunne vetää puoleensa jumalallista valoa. 

Kuinka usein olenkaan sanonut teille: "Menkää vuorten yksinäisyyteen ja kertokaa minulle huolenne, 

kärsimyksenne ja tarpeenne siellä!". 

30 Jeesus opetti teille nämä opetukset toisella aikakaudella omalla esimerkillään. Muistakaa minun 

esimerkkini, kun vetäydyin autiomaahan rukoilemaan ennen kuin aloitin saarnapalvelukseni. Muistakaa, 

että viimeisinä päivinä, jolloin olin ihmisten keskuudessa, ennen kuin menin synagogaan rukoilemaan, 

menin Öljymäen metsän yksinäisyyteen puhumaan Isän kanssa. - Luonto on Luojan temppeli, jossa kaikki 

nousee palvomaan Häntä. Siellä voitte vastaanottaa suoraan ja väärentämättömänä Isänne säteilyä. 

31 Siellä, kaukana ihmisten itsekkyydestä ja materialismista, tunnet viisaiden innoitusten tunkeutuvan 

sydämeesi ja liikuttavan sinua tekemään hyvää tielläsi. 

32 Nämä ilmenemismuodot, joita tällä hetkellä annan teille mielen ihmiselimen kautta, päättyvät 

vuonna 1950. Tämä peruuttamaton aika tulee vielä. Mutta mitä väliä sillä on, että ette enää kuule Sanaani 

äänenkantajan kautta, kun olette oppineet nousemaan sisäisesti saadaksenne inspiraatiota suoraan 

Mestarilta? 

33 Nouskaa, rakkaat lapset, ja toimikaa Jeesuksen esimerkin mukaan. 

34 Kun teen itseni tunnetuksi silmienne edessä näiden mielten kautta, niin saatte inspiraationi. Silloin 

julistatte minun nimessäni opetuksia, joilla minä innoitan teitä. Näin saatte kokea, että opetukseni jatkuu, 

että ilmestykseni laskeutuu henkeenne ikuisesti. Vain ulkoinen muoto on hieman erilainen. 

35 Kun olet valmistautunut, menet töihin nöyränä. Sillä totisesti minä sanon teille: jos sydämessänne 

on edes vähänkin turhamaisuutta tai ylpeyttä, ette kykene tekemään hyvää työtä. Sen, joka haluaa julistaa 

opetustani, on myös harjoitettava sitä nöyrästi. Puhun teille tällä tavoin, jotta ymmärtäisitte, mitä teiltä 

vielä puuttuu. - Haluatte antaa itsenne täysin opetusteni levittämiseen. Mutta miten voit opettaa, jos 

Jeesuksen opetus ei ilmene teoissasi ja elämässäsi? Antakaa ihmisten tunnistaa työni teoissanne, niin 

Mestarin kuva heijastuu oppilaassa. 

36 Kerron teille, että tunnette sen, kun henkenne on valmis opettamaan oppiani kanssaihmisillenne. 

Sillä silloin olette löytäneet itsenne. Silloin kuulet omantunnon äänen hyvin selvästi. Niin kauan kuin teillä 

ei ole näin, te ette pysty todella tuntemaan minua. 

37 Ei ole ketään, joka ei haluaisi löytää onnea, ja mitä kestävämpää se on, sitä parempi - sillä opetan 

teille polun, joka johtaa korkeimpaan ja ikuiseen autuuteen. Näytän teille kuitenkin vain polun, ja annan 

teidän sitten valita sen, joka sopii teille parhaiten. 

38 Kysyn teiltä: Jos kaipaatte onnea, miksi ette kylvä sitä ja sitten niittäkää sitä? Kuinka harvat 

ovatkaan tunteneet tarvetta olla ihmisten tukena! 

39 Puhun tavalla, jolla sekä henkesi että maallinen luontosi ymmärtävät Minua. Mutta olkaa tietoinen 

siitä, että haluan pelastaa sielun, jopa sen ruumiin kustannuksella. 

Tiedä, että mitä enemmän annat, sitä enemmän saat. Kun saavutatte tuon vaiheen, olette mestareita. Silloin 

elämäsi on esimerkki, peili, josta muut voivat nähdä virheensä ja korjata ne. 

40 Auttaakseni sinua varustautumisessasi - tule kuulemaan jumalallista sanaani. 

41 Anna ajatustesi ja aistiesi olla levossa, jotta voit tuntea ääneni sydämessäsi. 

42 Sanani on polku, jonka Tahtoni on merkinnyt ikuisuudesta lähtien, jotta sielut eivät vaeltaisi 

päämäärättömästi maan päällä. Totisesti sanon teille, että ihmisen on tunnettava henkistyminen 

saavuttaakseen sielunsa kehityksen. 

43 Tämä on Pyhän Hengen valon aikakausi, jonka kehittyneet sielut tuntevat sisimmässään, ne, jotka 

näkevät ulkoisen olemuksen taakse. 

44 Katsokaa maailmankaikkeutta ja arvostakaa sitä kaikessa täydellisyydessään ja kauneudessaan. Se 

luotiin, jotta Herran lapset saisivat siitä vaikutteita ja näkisivät siinä Isän kuvan. Jos ajattelette 

luomakuntaa tällä tavoin, kohotatte ajattelunne jumaluuteeni. 



U 169 

161 

45 Ajattelunne ei saisi koskaan olla toimimatonta, vaan sen pitäisi jatkuvasti kehittyä, aivan kuten 

rotujen kehitys sukupolvien kuluessa ei tunne pysähtymistä, eikä myöskään ihmisen tiede, joka ajan 

mittaan näyttää aina tietä eteenpäin. 

46 Etsikää minua hengessä, takertumatta tavanomaisiin perinteisiin tai symbolisiin riitteihin. Etsikää 

minua sydämestänne, niin löydätte minut sieltä, sillä sydän rakastaa, kärsii ja tuntee. 

47 Jos ihmiset eivät olisi unohtaneet sydäntään yrittäessään lisätä tietämystään tieteessä, ei olisi niin 

paljon eripuraa ja itsekkyyttä, ja he olisivat jo löytäneet jumalallisen kipinän, jota te kaikki kannatte 

sisällänne, ja siksi te kaikki olette veljiä ja sisaria minussa. Ihmiset täyttäisivät jo Jeesuksen 

perusperiaatetta "rakastakaa toisianne", mikä riittäisi siihen, että maailmassa olisi rauha ja valo. 

48 Tänä päivänä omantunnon ääni kohtaa kuuroja ihmisiä, jotka pysähtymättä kuuntelemaan sitä 

syöksyvät murhanhimoisiin sotiin, tuhoavat kansakuntia, tuhoavat elämän osatekijöitä ja aineellisia voimia 

ajattelematta, että sen seurauksena he kylvävät moraalista ja hengellistä hajoamista, mikä on vielä 

vakavampaa. 

49 Minun on puhuttava teille tästä kaikesta, miehet ja naiset, jotta voitte täyttää tehtävänne moraalisen 

ja hengellisen ennallistamisen työssä tällä hetkellä. Älkää tyytykö vain kuulemaan sanaani; miettikää sitä 

perusteellisesti ja soveltakaa sitä, sillä jos ette tee niin, se olisi kuuro siemen. 

50 Tukekaa sielunne edistymistä ja varmistakaa, että se jättää maallisen ruumiinsa täynnä 

omistautumista ja kohotusta, kun tahtoni määräämä hetki koittaa. Ymmärtäkää, että kukaan ei tule 

luokseni fyysisesti, vaan henkisenä olentona. Kun näin tapahtuu, huolehdi siitä, että pääset taivaan 

tikapuiden korkeille portaille, joissa ei ole enää kipua ja häiriötekijöitä. 

51 Olette epätäydellisiä teostenne kannalta, ette alkuperänne tai luomisenne kannalta. Mutta lopulta 

saavutatte tuon täydellisyyden omien ansioidenne kautta. 

52 Olette todella seisoneet viisauden alttarin edessä, jossa armoni on antanut hengellenne runsaasti 

lahjoja. 

53 Oppilaat, kun te ja minä keskustelemme ilman äänenkantajaa tai välittäjää hengestä henkeen ja kun 

me yksin kohtaamme äärettömyyden, kuulette olemuksenne sisimmässä jumalallisen äänen, joka kumpuaa 

hiljaisuudesta puhuakseen hengellenne. - Tämän hiljaisuuden tuolla puolen on taivaallinen konsertti, jonka 

ääniä ette vielä voi kuulla, koska kuulonne voi kuulla vain aineellisia ääniä. 

54 Kuunnelkaa tätä viestiä todellisella antaumuksella, sillä tulee aika, jolloin ette enää kuule minua 

tässä muodossa. Mutta jos pysytte valmiina, saatte myöhemmin vastaanottaa sanani täydellisemmällä 

tavalla. Tämän ilmenemismuodon, johon tällä hetkellä osallistutte, saatatte arvioida olevan ulkoinen. 

Mutta toinen, jonka lupaan teille, on sisäinen, ja saavutatte sen, kun henkistytte vielä enemmän. Silloin 

ihmiset lähestyvät täydellistä yhteyttä, kun he nousevat Isänsä luo ilman välittäjiä tai todistajia ja saavat 

suoraan Häneltä sen, mitä pyytävät. Silloin ihmishenki alkaa loistaa niin kuin se ei ole koskaan loistanut, 

sillä yhteydessäni minuun heijastan itseni siihen. 

55 Valoni ilmentyminen ihmisälyn kautta tapahtui tuodakseni teille perusopetukset ja luodakseni 

perustan suurelle valaistumiselle, joka tulee sen jälkeen. Olen myös tullut keventämään teille sen ristin 

taakkaa, jota jokainen teistä kantaa elämässään - ristin, jonka jokainen on luonut itselleen ja johon hän on 

ristiinnaulinnut itsensä omasta tahdostaan. 

56 Monille, jotka ovat tuoneet eteeni ahdistuksensa ja katkeruuden maljansa, voisin sanoa, että 

kukaan ei vienyt heitä Golgatalle; he itse ja heidän oma tahtonsa hakivat tuon maljan. Voisin myös kertoa 

heille, että naulat, orjantappurot, sappi ja etikka katoavat ja että he nousevat ylös uuteen ja parempaan 

elämään, jos he osaavat tulla luokseni ja kutsua minua koettelemuksen hetkellä. 

57 Kun he kuulevat tämän, jotkut kysyvät minulta: "Mestari, kun puhut meille tästä uudesta elämästä, 

tarkoitatko sinä tuonpuoleista elämää vai sitä elämää, jota meidän on elettävä maan päällä?" Vastaan teille, 

että kun nousette valoon, rakkauteen, totuuteen ja hyvyyteen, teidän ei tarvitse huolehtia paikasta, johon 

jäätte. 

58 Kerroin teille tuossa Toisella kerralla: "Isäni talossa on monta kartanoa". - Tiedättekö, että 

jokainen henki on Jumalan huone? Joka paikassa, jossa on omatunto, on Herra. 

59 Ette voi tänään vielä kuvitella, millainen maailma on, kun se toteuttaa opetukseni täysin, kun 

ihminen repii synnin sydämestään - tiedän sen hyvin. Tiedän, että silloin koittavat ajat, jolloin mies ja 
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nainen, lapsesta vanhukseen, voivat kaikki nauttia täydellisestä rauhasta ja kokea sen onnen, että he elävät 

täydellisessä autuudessa täällä maan päällä, jossa on vuodatettu niin paljon kyyneleitä ja verta. Nuo 

ihmiset eivät halua tuhota hetkeäkään harmoniaa Jumalansa kanssa, ja he kantavat mukanaan, mieliinsä 

kirjoitettuna, laini olemusta ja sen korkeinta periaatetta, joka koskee toistensa rakastamista. 

60 Siksi te, jotka kuulette minua, ymmärtäkää, kuinka välttämätöntä on, että valmistaudutte tuomaan 

ilosanoman lähimmäisillenne, jotta ette enää riistäisi heiltä sitä autuutta, jonka heidän heräämisensä heille 

tuo. Muistakaa, että monet niistä, jotka herätätte, saavuttavat sen, mitä te ette ole kyenneet tekemään, ja 

että ne, jotka herättävät heidät vuorostaan, saavuttavat enemmän kuin ne, jotka toivat heille Hyvän 

Sanoman, ja niin edelleen, askel askeleelta, kunnes tulee aika, jolloin kansa on suuri ja lukuisat ja Sanani 

täyttymys näkyy maan päällä. 

61 Olen odottanut, että saavutatte hengellisen kypsyyden, jotta voin sanoa teille: "Ottakaa siemen ja 

levittäkää se". 

62 Toisella aikakaudella annoin teille esimerkin siitä, miten teidän on odotettava oikeaa hetkeä, jotta 

voitte suorittaa tehtävän, joka toi teidät maan päälle. 

63 Odotin, kunnes ruumiini - tuo Jeesus, jonka ihmiset näkivät silmiensä edessä - oli saavuttanut 

parhaan ikänsä, jotta voisin täyttää hänen kauttaan jumalallisen tehtäväni opettaa teille rakkautta. 

64 Kun tuo ruumis - sydän ja mieli - oli saavuttanut täyden kehityksensä, Henkeni puhui sen huulten 

kautta, viisauteni tulvi sen mieleen, rakkauteni asettui sen sydämeen, ja harmonia tuon ruumiin ja sitä 

valaisevan jumalallisen valon välillä oli niin täydellistä, että puhuin usein kansanjoukoille: "Joka tuntee 

Pojan, tuntee Isän." 

65 Kristus käytti Jumalan totuutta opettaakseen ihmisiä. Hän ei ottanut sitä maailmasta. Ei 

kreikkalaisilta, kaldealaisilta, eessealaisilta tai foinikialaisilta - keneltäkään hän ei ottanut valoa. Nämä 

eivät vielä tunteneet taivaan tietä, ja minä opetin sitä, mitä ei tunneta maan päällä. 

66 Jeesus oli omistanut lapsuutensa ja nuoruutensa aktiiviselle hyväntekeväisyydelle ja rukoukselle, 

kunnes koitti hetki julistaa taivasten valtakuntaa, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakia, valon ja 

elämän opetusta. 

67 Etsikää noina päivinä julistamani sanan ydin ja kertokaa minulle, olisiko se voinut tulla mistään 

inhimillisestä opetuksesta tai mistään tuolloin tunnetusta tieteestä. 

68 Sanon teille, että jos olisin todella vaatinut noiden ihmisten oppineisuutta, olisin etsinyt 

opetuslapsiani heidän keskuudestaan enkä niiden kouluttamattomien ja tietämättömien ihmisten 

keskuudesta, joista muodostin apostolijoukkoni. 

69 Kysytte Minulta, mitä voin kertoa teille noiden kansojen opetuksista ja filosofioista, ja sanon teille, 

että ne ovat Hengen inspiraatioita, mutta ne eivät ole korkeinta totuutta, joka vain Minulla yksin on. 

70 Tällä kolmannella aikakaudella tahtoni on ollut tehdä itseni tunnetuksi ihmisen kautta käyttäen 

hänen henkeään ja älyään. Mutta näin tehdessäni olen käyttänyt hyväkseni nöyriä, kouluttamattomia ja 

yksinkertaisia mieliä ja pitänyt huolen siitä, että tieteet ja teoriat eivät kosketa heidän mieltään. Jotta voisin 

antaa teille opetukseni näiden ilmaisukyvyttömien ihmishuulten kautta ja jotta voisin yllättää ja tehdä 

vaikutuksen kaikenlaisista ihmisistä koostuviin kuulijajoukkoihin, teidän ei pidä ajatella, että olisin 

lähettänyt äänenkantajat ensin mestareiden luokse, jotta he saisivat heiltä varustuksen ja viisauden - 

päinvastoin, pidin heidät erossa kaikesta tartunnasta ja vaikutuksesta, jotta heidän mielensä olisi riittävän 

puolueeton, puhdas ja vapaa toistamaan jumalallisen inspiraation ihmisten edessä. Mitä he sitten olisivat 

voineet kysyä näiltä ihmisiltä (Mestareilta) siitä syvällisestä ja tuntemattomasta viestistä, jonka Henkeni 

nyt paljasti ihmiskunnalle? 

71 Tästä syystä olen valinnut kouluttamattomat ja yksinkertaiset ihmiset tekemään opetukseni 

tunnetuksi heidän ymmärryselimensä kautta. 

72 Opetus, jonka tuolloin annoin Jeesukselle, oli täydellistä olemukseltaan ja muodoltaan. Ette voi 

liittää siihen mitään virhettä, sillä Hän, joka on inspiroinut sen ja joka on lähettänyt sen, on täydellinen. 

73 Tänään, kun viestin näiden luotujen kautta, jotka elävät hyvin kaukana täydellisyydestä, teidän on 

kiinnitettävä huomionne enemmän Sanan merkitykseen kuin sen ulkoiseen muotoon, sillä he ovat 

ihmisolentoja, jotka eivät voi olla sopusoinnussa sen täydellisyyden kanssa, joka inspiroi heitä 

jumalallisella sanomalla. 
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74 Kerron teille kaiken tämän, koska jo opastetuilla ihmisillä, ihmisillä, jotka uskovat läsnäolooni 

tässä ilmentymässä, on velvollisuus hengellisen kohotuksensa, rukouksensa ja varustautumisensa kautta 

tehdä yhteistyötä sen äänen kantajan kanssa, joka suorittaa näin herkkää hengellistä tehtävää. 

75 Ne, jotka eivät ymmärrä tämän tehtävän suorittajien vastuuta, eivät tunne heitä kohtaan rakastavaa 

myötätuntoa. Mutta ne, jotka ovat ymmärtäväisiä, ovat kuin uskollisia auttajia, jotka rukouksillaan auttavat 

jakamaan ristin taakan veljiensä ja sisartensa kanssa. 

76 Kun julistukseni on päättynyt ja kun ymmärrätte kaiken sen rakkauden, jota osoitin teille, kun 

ilmenin näiden luotujen kautta, teidän on sanottava minulle: "Herra, kun kerran tulit alas meidän 

kurjuuteemme, syntisyyteemme ja kurjuuteemme, mitä meidän ei pitäisi tehdä vastataksemme näin 

suureen rakkauteen?". Ja silloin alatte rakastaa ja omistaa elämänne niille, jotka tarvitsevat rakkautta, 

valoa ja armoa. 

77 Nuo rakkaat opetuslapset, jotka ympäröivät ja seurasivat minua toisella aikakaudella, antoivat 

elämänsä, ylittivät henkensä ja vuodattivat verensä, koska he halusivat maksaa rakkaudella takaisin sille, 

joka oli jättänyt valtaistuimensa asuakseen heidän kanssaan ja antaakseen heille Hengen kalleimman 

aarteen: totuuden. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 170 
1 Kun ajattelette kärsimääni kidutusta ristillä, kauhistutte sitä, että ihmisen alhaisuus on saavuttanut 

tällaisen julmuuden ylilyönnin. Mutta sanon teille, että se tuska ja malja, jonka silloin join, eivät olleet 

suurin katkeruus. 

2 Suurinta tuskaa minulle oli nähdä, että huolimatta elämästäni heidän keskuudessaan lapseni eivät 

halunneet tunnustaa sitä, kuka minä olin - se, joka paljasti heille totuuden sanoilla, jotka olivat täynnä 

valoa - ja nähdä, että he hylkäsivät sanani ja kielsivät minut ja että vuodatin rakkauteni heidän sydämiinsä, 

kun he pilkkasivat minua ja heidän huulensa lausuivat pilkkaa minua vastaan. 

3 Viimeinen huokaus, jonka hengitin ristillä, oli jumalallinen anteeksianto, joka tuli sydämestäni niin 

paljon kurjuutta ja kuolemaa vastaan. Mutta Intohimoni ei päättynyt tuohon huokaukseen. Olin kertonut 

teille, että minä olen Elämä, ja Henkeni jatkoi kaikkien ihmisten kiittämättömyyden vastaanottamista 

ikuisuudessa. 

4 He keskustelivat siitä, olinko minä luvattu Messias vai en. He tutkivat tekojani nähdäkseen, 

olivatko ne vahvistus sille, mitä profetiat olivat ilmoittaneet; ja vaikka jotkut tulivat siihen 

johtopäätökseen, että olin Luvattu, toiset kielsivät Minut - materialistit, jotka palvovat vain aineellista, ne, 

jotka olivat tulkinneet profetiat maallisten halujensa ja itsekkäiden etujensa mukaisesti, he kaikki jatkoivat 

Minun kieltämistäni. 

5 Kuinka sokeita olivatkaan ne, jotka kuulivat elämäni sanat ja näkivät voimalliset tekoni, mutta 

eivät ymmärtäneet, että Jumala yksin kykeni toteuttamaan ne. 

6 Nykyään voidaan sanoa, että ihmiskunta on tunnustanut Kristuksen Messiaaksi, jonka Isä lupasi 

ihmiskunnalle jo ensimmäisellä aikakaudella. Silti ihmiset eivät lakkaa kieltämästä minua, hylkäämästä 

minua ja tarjoamasta minulle sappea ja etikkaa kiittämättömyydestään rakkaudestani. 

7 Nykyään he eivät enää epäile Jeesusta, mutta monet kyseenalaistavat ja jopa kieltävät jumaluuteni. 

Jotkut uskovat minulle suurta hengellistä kohoamista; toiset väittävät, että minäkin käyn läpi sielun 

kehityspolun voidakseni saavuttaa Isän. Mutta jos näin olisi, en olisi sanonut teille: "Minä olen tie, totuus 

ja elämä." 

8 Tunnen perustelusi, filosofiasi. Tiedän, että teille inkarnoituu vain sielu, joka tarvitsee tätä 

koettelemusta saavuttaakseen korkeutensa ja täydellisyytensä, ja tämä estää teitä uskomasta, että 

Jumalallinen "Sana" tuli ihmiseksi. Tiedän, ettette ymmärrä, että jumalallinen olento voisi tuntea kipua, ja 

ihmiset, jotka ymmärtävät, että näin tapahtui Kristukselle, kieltävät siksi, että hän voisi olla luvattu 

jumaluus. 

9 Voi rakkaat lapseni, jospa vain ymmärtäisitte, että "Sanan" inkarnaatio maan päällä on 

Jumalallisen Rakkauden suurin ilmaus! Se oli halu nöyryyteen teitä kohtaan ja opetus halustani rajoittaa 

itseäni, tehdä itseni pieneksi, jotta tuntisitte minut enemmän kuuluvaksi teille ja itsenne lähemmäksi Isää. 

10 Mutta tuo suuri tuska - kuinka vähän te siitä tiedättekään! Ajattelette vain fyysistä kipua, kärsivää 

lihaa, sielun tuskaa, mutta ette ymmärrä, että niin kauan kuin ihmisolentojen ja heidän taivaallisen Isänsä 

välillä ei ole sopusointua, kipu jatkuu keskuudessanne. Mutta mitä sellaista tuskaa voisitte kärsiä, joka ei 

heijastuisi takaisin Isäänne? 

11 Älkää luulko, että puolustan itseäni tuomioiltanne tai että pyydän teitä olemaan riistämättä minulta 

sitä jumalallista luonnetta, jonka kiellätte minulta. Olen tullut tällä kertaa käskemään ihmistä 

tuomitsemaan minut hengellään. 

12 Lakatkaa yrittämästä lukea ja käsittää pienellä inhimillisellä järjenne avulla suurta elämän kirjaa, 

jonka jumalallinen Henki on kirjoittanut hengellenne, sillä henkenne on se, joka saavuttaa 

kuolemattomuuden, eikä "liha". 

13 Muistakaa, että annan teille nämä opetukset kouluttamattomien ja yksinkertaisten olentojen kautta, 

jotta voitte uskoa niihin. Sillä jos olisin antanut ne teille koulutettujen ja sivistyneiden ihmisten kautta, 

pitäisitte näitä ilmestyksiä vain yhtenä teoriana niiden monien joukossa, joita on ilmestynyt maan päälle 

näinä aikoina. 

14 Ne, jotka ovat tänä aikana saaneet sanani haltuunsa, ovat ryhtyneet työhön ahkerina työläisinä ja 

paiskivat väsymättä töitä opetusteni innoittamina. Heidän huulensa eivät sano minulle: "Mestari, tässä me 
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olemme kanssasi", koska he tietävät, että he ovat kanssani kaikkialla, kun he täyttävät lakini, ja huomenna 

he ovat ihmiskunnan hengellisiä oppaita ja lähettiläitä. 

15 Maailmassa ihmiset odottavat jo rauhan ja valon apostolien tuloa - teidän, jotka olette olleet 

Jumalallisen Mestarin kanssa ja jotka tuovat ilosanoman sydämiin. 

16 Olette vielä testaamassa ja valmistelemassa itseänne opetusteni harjoittamiseen. Tyydytätte itsenne 

rakkaudellani ja olette täysin läpäisseet Työni. 

17 Nämä ovat jo julistukseni viimeiset vuodet. Vuoden 1950 jälkeen, kun olen vetänyt sanani pois, te 

muistatte sen, ja sydämenne täyttyy surusta, jos ette osanneet käyttää sitä. Mutta totisesti sanon teille, etten 

eroa teistä, vain se muoto, jossa ilmenen, muuttuu, ja voin jopa kertoa teille, että tulen olemaan lähempänä 

teitä, koska tulee todellisen henkistymisen aika. 

18 Olette jatkossakin hengellisessä yhteydessä minuun. Ymmärtäkää, kuinka yksinkertaista 

opetukseni on, kuinka helppoa on ymmärtää lakini, sama, jota Jeesus galilealainen opetti teille. 

19 En halua vielä tuomita teitä, vaan näyttää teille vielä kerran tien, joka johtaa luokseni. 

20 Nyt te olette vielä opetuslapsia, mutta huomenna teistä tulee mestareita, jotka opettavat sanoilla ja 

teoilla sitä, mitä olen teille ilmoittanut. Teistä miehistä ja naisista tulee korkean moraalin opettajia. 

Miettikää, että joudutte kohtaamaan uskonnolliset yhteisöt, joiden keskuudessa teidän on tehtävä suurta 

hengellistä työtä, sillä monien keskuudessa usko on sammunut ja toivo kadonnut, ja tämä johtuu siitä, että 

ihmiset eivät tunne itseään eivätkä ole armollisia itselleen. Mutta voidaksenne saarnata totuuttani ja puhua 

rakkaudestani teidän on puhdistettava itsenne. 

21 Toisella aikakaudella sanoin opetuslapsilleni: "Jos jokin ruumiinne jäsenistä on syntinne syy, 

leikatkaa se pois", eli vaikka se maksaisi kipua ja uhrauksia, teidän pitäisi olla puhtaita. Teille sanon: 

Puhdistakaa sydämenne, älkää antako intohimojen juurtua siihen. Puhdista astia sisältä ja ulkoa. 

22 Antakaa sydämenne sykkiä rakkauteni rytmissä, niin lähimmäistenne on tunnistettava teidät 

sielunne puhtaudesta ja tunteidenne vilpittömyydestä. Löydä rauhallinen tasapaino, anna anteeksi, niin saat 

anteeksi. Eläkää rauhassa itsenne kanssa. 

23. Ymmärtäkää, kuinka monet kanssaihmisistänne odottavat epäjumalanpalveluksellisen toimintansa 

keskellä Messiaan tuloa. Miettikää, kuinka monet tietämättömyydessään luulevat, että tulen vain 

toimeenpanemaan tuomioni jumalattomille, pelastamaan hyvät ja tuhoamaan maailman, tietämättä, että 

olen ihmisten keskellä Isänä, Mestarina, veljenä tai ystävänä, täynnä rakkautta ja nöyryyttä, ojentamassa 

auttavaa kättäni pelastaakseni, siunatakseni ja antaakseni anteeksi kaikille. 

24 Siksi te avaatte (hengellisiä) lahjojaan minun ohjeideni mukaisesti antaaksenne todisteita uudesta 

ilmestyksestäni - olipa kyse sitten kärsivän tuskan poistamisesta, valon tien näyttämisestä eksyneelle tai 

"kuolleen" herättämisestä uuteen elämään kutsulla "Nouse ja vaella!". 

25 Poistatte ajatuksen kuolemasta ja opetatte todellisen elämän tietä. 

26 Kun puhutte työstäni, tehkää se vakuuttavasti. Ilmaise inspiraatiosi hetkellä, mitä sydän tuntee. 

Valmistautukaa, sillä minä puhun ihmiskunnalle teidän huulillanne. Eläkää valppaasti, eksymättä 

opetuksestani, jotta ette koskaan joutuisi ihmisten sotkuihin. 

27 Ryhmä, joka kokoontuu kuulemaan sanaani, on vielä pieni. Mutta pidän sitä koko ihmiskunnan 

edustajana, ja annan sille opetukseni, kuten olen tehnyt siitä lähtien, kun tein tahdon tunnetuksi tyttäreni 

Damiana Oviedon kautta hänen älykkyytensä avulla. Se, mitä olen antanut teille tällä tavoin, oli viisauden 

opetusta, jota teidän tulisi säilyttää sydämissänne kuin kallisarvoista jalokiveä, sillä sen ydin on rakkaus. 

28 Siunaan teitä, koska otatte minut vastaan väsymättä. Haluan, että aivan kuten minä olen opastanut 

ja ohjannut teitä, te opastatte ja opastatte kanssaihmisiänne. Olen antanut sinulle lahjan parantaa kipua 

parantavalla balsamillani, joka on armo. 

29 Olette todistajia siitä, miten olen tehnyt itseni tunnetuksi. Huomenna, kun tätä sanaa ei enää kuulla 

ihmisten huulilta ja kun tätä armoa ei enää ole, muistatte tämän ajan ja nämä ilmentymät rakkaudella. 

Sitten todistatte siitä, mitä olette kuulleet ja nähneet. 

30 Vuoden 1950 jälkeen ihmiset kysyvät teiltä, millä tavalla Herran Sana ilmoitettiin, ja teidän on 

silloin kerrottava heille, että se tapahtui yksinkertaisella, selkeällä ja kaikille ymmärrettävällä kielellä. 

31 Teitä kuunnellaan mielenkiinnolla, ja kirjoja, jotka välittävät opetuksiani, luetaan innokkaasti. 
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32 Olen kouluttanut teitä eri muodoissaan kautta aikojen, mutta olen aina opettanut teille samaa 

opetusta. Ennen kaikkea se on sytyttänyt uskon, jotta teistä voi tulla kelvollisia edessäni ja jotta voitte 

lopulta saada palkkion ansioistanne iankaikkisessa elämässä. 

33 Mitä sellaista voisit tuoda eteeni sydämessäsi, jota en näkisi? 

34 Kuulen kaiken ja tiedän kaiken. Katsokaa ja rukoilkaa, sillä susi vaanii teitä. Älkää tuomitko niitä, 

jotka ovat joutuneet elämänpolullaan kiusaukseen, vaan kutsukaa heidät pikemminkin rakastavasti 

uudelleen uuteen alkuun, jotta he voisivat edetä kehityksen polulla. 

35 Toisella aikakaudella eräs nainen, joka oli antanut kiusauksen langeta syntiin, joutui tuomituksi 

avoimella kadulla ihmisjoukon edessä juuri kun Jeesus kulki ohi. Nuo ihmiset syyttivät naista 

aviorikoksesta ja yrittivät tappaa hänet. Niin he kääntyivät Mestarin puoleen ja sanoivat hänelle 

koetellakseen häntä: "Herra, tämä nainen on jäänyt kiinni aviorikoksesta, ja Mooseksen laki sanoo, että 

hänen pitäisi tulla kansan kivitettäväksi. Mitä sanot tähän?" Silloin Jeesus katsoi heitä myötätuntoisesti ja 

vastasi: "Joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven." 

36 Tuon sanan valo valaisi sielut, ja koska kaikki tunsivat itsensä liian epätäydellisiksi ja 

kelvottomiksi tuomitsemaan toista ihmistä, he vetäytyivät häpeissään ja jättivät pienen aukion tyhjäksi. 

37 Sitten Jeesus kysyi maassa makaavalta naiselta: "Nainen, missä ovat ne, jotka syyttävät sinua? He 

ovat lähteneet pois. Nouse, mene äläkä enää tee syntiä." 

38 Totisesti minä sanon teille: minun yksin on tuomittava kaikki asiat. 

39 Kutsun teitä tutkimaan Sanaani, ja jos haluatte rauhaani, noudattakaa käskyjäni, jotta ne olisivat 

aina oppaananne. 

40 Ihmiset, kirjoittakaa banneriinne aktiivinen hyväntekeväisyys. Se, joka haluaa työskennellä minun 

aloillani, tehköön armosta työnsä perusperiaatteen, silloin hänellä on suuri tehtävä täytettävänään. 

41 Pellot, joilla kipu on levinnyt, ovat hyvin laajoja, ja rakkauden ja laupeuden siemen on hyvin 

niukasti varastoituna niiden sydämissä, joiden on lähdettävä kylvämään. 

42 Lohdutukseni henki vuodattaa kaikille niille, jotka toteuttavat tätä suurta rakkauden työtä maan 

päällä. Mutta tämä lohdutus on annettu myös henkimaailmalle, niille entiteeteille, joiden kohtalona on 

säteillä valoaan maan poluille. 

43 Kun puhun teille hengellisestä maailmastani, tarkoitan niitä kuuliaisia henkisten olentojen 

joukkoja, jotka todellisina palvelijoina tekevät vain sen, mitä heidän Herransa tahto käskee heitä 

tekemään. Nämä olen lähettänyt teille, jotta he olisivat neuvonantajia, suojelijoita, lääkäreitä ja todellisia 

veljiä ja sisaria kaikille ihmisille. He eivät valita, sillä heillä on rauha sisällään. He eivät esitä kysymyksiä, 

sillä heidän evoluutionsa valo ja pitkillä poluilla saatu kokemus on antanut heille oikeuden valaista 

ihmisten mieliä. He ovat valmiina ja nöyrästi käytettävissä jokaisessa avunhuudossa ja hädässä. 

44 Minä olen käskenyt heidän tehdä itsensä tunnetuksi teidän keskuudessanne, jotta he voivat antaa 

teille ohjeita, todistuksia ja rohkaisua. He kulkevat edellänne, puhdistavat tien ja antavat teille apuaan, 

jotta ette menetä rohkeuttanne. 

45 Huomenna tekin kuulutte tähän valon armeijaan, joka työskentelee henkisten olentojen 

äärettömässä maailmassa vain rakkaudesta ihmisveljiään ja -sisariaan kohtaan, tietoisuudessa siitä, että se 

siten ylistää ja rakastaa Isäänsä. 

46 Jos haluat olla heidän kaltaisensa, pyhitä olemassaolosi hyvyydelle. Jaa rauhasi ja leipäsi, ota 

hädänalaiset vastaan rakkaudella, käy sairaiden ja vankien luona. Tuo valoa niiden kanssaihmistesi tielle, 

jotka vaeltavat etsimässä oikeaa tietä. Täyttäkää äärettömyys jaloilla ajatuksilla, rukoilkaa niiden puolesta, 

jotka ovat poissa, niin rukous tuo heidät lähellenne. 

47 Sitten, kun kuolema pysäyttää sydämesi sykkeen ja valo silmistäsi sammuu, heräät maailmaan, 

joka on ihmeellinen harmoniansa, järjestyksensä ja oikeudenmukaisuutensa vuoksi. Siellä alat ymmärtää, 

että Jumalan rakkaus voi korvata kaikki tekosi, koettelemuksesi ja kärsimyksesi. 

48 Kun sielu saavuttaa tuon kodin, se tuntee, että se on yhä enemmän äärettömän rauhan läpäisemä. 

Välittömästi se muistaa ne, jotka elävät vielä kaukana tästä autuudesta, ja halussaan ja kaipauksessaan, että 

myös ne, joita se rakastaa, saavuttaisivat tuon jumalallisen lahjan, se liittyy niihin hengellisiin joukkoihin, 

jotka taistelevat ja työskentelevät maanpäällisten veljiensä ja sisartensa pelastuksen, hyvinvoinnin ja 

rauhan puolesta. 
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49 Valmistellakseni sydäntänne ja antaakseni voimaa hengellenne ääneni rohkaisee teitä tällä 

koettelemusten tiellä, jotka, kuten olette jo todenneet, antavat hengellenne lujuutta. Ne, joilla on voimaa, 

voivat jakaa sitä niiden kanssa, jotka tuntevat itsensä heikoiksi. 

50 Pian näette monien ihmisten saapuvan muista maista tähän kansakuntaan, jossa Mestari tekee 

itsensä tunnetuksi. 

51 Viisauteni valo ravistelee ihmiset ylös uneliaisuudestaan, ja näette heidän kehittyvän hengellisesti 

ja älyllisesti. Tämä askel on ihmiskunnan parhaaksi. 

52 Kansakunnat kääntävät katseensa tähän maanosaan ja tuntevat työni ja sanani, joka säilytetään 

painettuna. Sillä tuolloin niiden mielet, joita olette kutsuneet äänenkantajiksi, sulkeutuvat tältä 

julistukselta. 

53 Kokoontumispaikat, jotka ovat ottaneet vastaan suuret ihmisjoukot, pysyvät auki lähtöni jälkeen, 

jotta opetuslapset voivat edelleen kokoontua sinne opiskelemaan Sanaani. He vahtivat kuin vartijat 

odottaen niiden "viimeisten" saapumista, joista ilmoitan tänään. Kun olette asemassanne, ne ymmärtävät 

sen suuruuden, mitä olen teille paljastanut. Jos olette uskottomia tälle tehtävälle, kurjuus ja katastrofi 

kohtaavat ne, jotka yrittävät lähestyä teitä rauhan ja valon toivossa. 

54 Opetan teitä myös täyttämään velvollisuutenne niitä kohtaan, jotka hallitsevat maailmaa. Jos 

haluat, että heidän päätöksensä ovat kansojen kannalta hyödyllisiä ja oikeudenmukaisia, sinun on tuettava 

heitä rukouksella. 

55 Jos sen sijaan, että työskentelisitte tällä tavoin, hylkäätte heidät ja keskitytte vain arvostelemaan 

heidän päätöksiään, annatte heidän menettää rohkeutensa taistelussa ja altistua haitallisille vaikutteille. 

Olkaa kuin rauhan vartijoita. 

56 Totisesti sanon teille, että ihmisellä oli ihmiskunnan varhaisimmista päivistä lähtien intuitiivinen 

tieto siitä, että hän kantoi sisällään hengellistä olentoa - olentoa, joka, vaikka se oli näkymätön, paljasti 

itsensä hänen elämänsä eri teoissa. 

57 Herrasi on paljastanut sinulle aika ajoin hengen olemassaolon, sen luonteen ja sen kätketyn 

olemuksen. Sillä vaikka kannattekin sitä sisällänne, verho, johon aineellistumisenne kietoo teidät, on niin 

paksu, ettette kykene erottamaan sitä, mikä on jalointa ja puhtainta olemuksessanne. 

58 Ihminen on uskaltanut kieltää monia totuuksia. Silti - usko oman hengen olemassaoloon ei ole ollut 

yksi niistä asioista, joita vastaan hän on taistellut eniten, koska ihminen on tuntenut ja lopulta ymmärtänyt, 

että oman hengen kieltäminen olisi sama kuin itsensä kieltäminen. 

59 Kun ihmisruumis rappeutui intohimojensa, paheidensa ja materialisminsa vuoksi, siitä tuli kahle, 

pimeä silmälappu, vankila ja este hengen avautumiselle. Ihmiseltä ei kuitenkaan ole koskaan puuttunut 

sisäisen valon kipinää, joka olisi tullut hänen avukseen koettelemustensa aikana. 

60 Totisesti sanon teille, että hengen korkein ja puhtain ilmaus on omatunto, se sisäinen valo, joka 

tekee ihmisestä ensimmäisen, korkeimman, suurimman ja jaloimman kaikkien häntä ympäröivien luotujen 

joukossa. 

61 "Mestari" - kysytte minulta hiljaa - "miksi me tiedämme niin vähän hengestä? Miksi tiedämme niin 

vähän itsestämme?" 

62 Mestari vastaa sinulle: Koska olette kääntyneet enemmän sen puoleen, mitä maailma tuo teille, 

ettekä ole omistautuneet tutkimaan katoamatonta, joka on teidän henkenne. Jopa henki, kun otetaan 

huomioon ne kauneudet, ihmeet ja nautinnot, joita elämä tarjoaa sille - vaikkakin vain lyhyeksi ajaksi - 

torjuu ne autuudet, joita sen oma kehitys voi sille tarjota. Siitä huolimatta - minun on sanottava teille 

totuudenmukaisesti - teidän ei pitäisi siksi uskoa, että maallinen aine on voimakkaampi kuin henki ja että 

tämä on syy siihen, miksi se on vajonnut, kunnes se on materialisoitunut. Ei, henki on verrattomasti 

vahvempi ja tulee aina olemaan. Mutta jos se on langennut, se on tehnyt sen vapaaehtoisesti, koska se on 

joutunut sellaisen maailman houkutusten vietäväksi, joka tarjoaa sille - vaikkakin vain väliaikaisesti - 

elämän, joka on täynnä nautintoja ja houkutuksia lihan aistien kautta. 

63 On vain luonnollista, että hänen materialisoitumisensa estää häntä tuntemasta itseään eikä anna 

hänen paljastaa kykyjään olemuksensa inhimillisen osan kautta. Aineellinen luonto näyttää nimittäin 

vastustavan eniten hengellistä luontoa. Kun molemmat kuitenkin löytävät harmoniaa sisällänne, koette, 
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että fyysinen olemuksenne on kuin puhdas peili, joka heijastaa henkistä ja jopa jumalallista kaikessa 

kauneudessaan. 

64 Etsikää läsnäoloani tekemisistäni, ja löydätte minut joka käänteessä. Yrittäkää kuulla minua, ja 

kuulette minut voimakkaassa äänessä, joka lähtee kaikesta luodusta. Minun on nimittäin helppo paljastaa 

itseni luomakunnan ilmentymien kautta. Paljastan itseni sekä tähdessä, myrskyn riehuessa että 

aamunkoiton lempeässä valossa. Annan ääneni kuulua linnun melodisessa trilleriäänessä, ja ilmaisen sen 

myös kukkien tuoksun kautta. Ja jokainen ilmaisuni, jokainen lauseeni, jokainen teokseni puhuu teille 

kaikille rakkaudesta, oikeudenmukaisuuden lakien täyttämisestä, viisaudesta, ikuisuudesta hengessä. 

65 Miksi ette onnistuneet näyttämään itseänne kaikessa hengellisessä täyteydessään, henkenne 

suuressa kauneudessa, vaikka teillä oli valta aineelliseen? - Koska annatte maailman intohimojen viedä 

teidät mukanaan. 

66 Älkää siis pidättäytykö opetukseni opiskelusta ja harjoittamisesta ajatellen, että saavutatte siten 

suuremman henkisyyden. Teidän on opittava ansaitsemaan se viisauden avulla, ja silloin olette 

saavuttaneet universaalin harmonian alun, jossa sallitte henkenne ilmentyä. 

67 Tulkitse lakia ja noudata sitä. Tämä valmistaa teitä elämään korkeammissa henkisissä 

maailmoissa. Niin kauan kuin aineellisia maailmoja on olemassa, hengellisen maailman on jatkettava 

niiden säteilemistä ja valonsa valamista niihin. 

68 Miettikää: Jos ette nyt kykenisi hallitsemaan pohjatonta fyysistä kuorta - minkä tehtävän voisin 

uskoa hengellenne, kun se kerran elää korkeamman henkistymisen maailmassa? 

69 Minä yksin voin antaa teille nämä opetukset, te ihmisten lapset. Kuka ihminen voisi kertoa teille, 

mitä Minulla on vielä varastossa teitä varten salaisessa kammiossani? Oi opetuslapset, ajatelkaa ja 

rukoilkaa, jotta opetukseni johdattaisi teidät sovittamaan yhteen hengen ja sen maallisen vaatteen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 171 
1 Armon lähde vuodattaa sinuun sammuttaakseen rauhan janosi ja puhdistaakseen sinut. 

2 Minun on opastettava teitä, koska näen, että olette yhä heikkoja. Tässä Sanassa on voima, joka 

antaa uutta rohkeutta hengelle. 

3 Ettekö huomaa, kun kuuntelette minua, kuinka murheet lähtevät sydämistänne? Se tapahtuu, koska 

Isän ääni helpottaa ja lohduttaa sinua. 

4 Olette yhä lapsia hengen pitkällä tiellä, ja siksi armoni tukee teitä ja neuvoni opastaa teitä. Polulla 

on piikkejä ja sen reunoilla haukottelee kuiluja, mutta opetan teitä olemaan ottamatta vääriä askeleita, 

olemaan antamatta kiusauksen voittaa teitä. Teidän on nimittäin määrä opettaa lähimmäisiänne elämänne 

esimerkillä. Näin annatte parhaan todistuksen siitä, että olette kuunnelleet Mestareiden Mestaria. 

5 Vaikka ajattelen henkeäsi, en kuitenkaan unohda ruumistasi - heikkoa olentoa, joka tarvitsee 

myötätuntoa, rakkautta ja kärsivällisyyttä löytääkseen sopusoinnun hengen kanssa ja palvellakseen 

Jumalaansa täydellisyyden hivenen. 

6 Tutkikaa omatuntonne jokaisen vuoden lopussa, sillä niin kauan kuin elätte maan päällä, olette 

myös ajan lakien alaisia. Käännä ajatuksesi menneisyyteen, anna kaiken mennä ohitsesi vielä kerran. 

Muistakaa se päivä, jolloin kuulitte ensimmäisen kerran Sanani, se päivä, jolloin henkenne näki, että uusi 

aikakausi oli avautumassa sen edessä, ja se ymmärsi, että monien salaisuuksien verho oli nyt revitty, jotta 

se näkisi selvästi tämän opetuksen totuuden. Sillä tuosta hetkestä lähtien ymmärsit elämässäsi olleet 

virheet ja erehdykset, ja sinussa heräsi valtava halu palvella Herraa rakastamalla ja palvelemalla 

lähimmäisiäsi. Et ole epäröinyt vannoa, että seuraat minua tästä hetkestä lähtien, miettimättä, voisiko tulla 

heikkouden tai epätoivon hetki, joka saisi sinut kompastumaan. 

7 Mutta siinä määrin kuin olette kuunnelleet minua, opetukseni on tunkeutunut olemukseenne, ja 

omatuntonne on ollut kuuliainen tuomari, joka on hillinnyt lihan vaistoja. 

8 Omatuntonne ei ole koskaan tuominnut pahoja tekojanne varoittamatta teitä ensin, antamalla 

teidän ymmärtää, mitä tarkoittaa lakieni noudattaminen ja milloin niiden rikkominen. 

9 Omatuntonne ohjaamana jätin teidät valitsemaan polun, ja koska olitte päättäneet etsiä Minua ja 

tehdä hyvää tällä polulla, olen ollut teille väsymätön ja rakastava Mestari, joka on oikaissut teitä 

lempeydellä, tuominnut teitä jumalallisella oikeudenmukaisuudella ja rakastanut teitä täydellisimpänä 

Isänä. 

10 Et ole kuitenkaan vielä saavuttanut sitä henkisyyden astetta, joka sinulla on oltava, jotta voisit 

levittää opetustani. 

11 Kun teette kanssaihmistenne tuskat, kärsimykset ja myös ilot omiksenne, olette ottaneet varman 

askeleen polulla. Niin kauan kuin tuomitsette niitä, jotka ovat vähemmän syyllisiä kuin te, ja pidätte 

itseänne muita parempina sen sijaan, että olisitte sydämeltänne nöyriä, olette vielä kaukana siitä, että 

olisitte minun opetuslapsiani. Ettekö ole nähneet, että minut ristiinnaulittiin ja annoin ihmiskunnalle 

anteeksi? Miksi ette ota Minusta mallia? - Koska te havaitsette ruumiin tyydytykset aina suuremmalla 

mielenkiinnolla kuin henkeä koskevat tyydytykset. 

12 Huomaan, ettet vielä täysin ymmärrä ohjeitani, eikä sinulla ole selkeää käsitystä sinua odottavasta 

päämäärästä. 

13 En halua, että kukaan lapsistani hukkuu pimeyden haukottelevaan kuiluun. Haluan, että jatkatte 

kiipeämistä askel askeleelta toiselle tikkailla kohti hengellistä täydellisyyttä. 

14 Tutki nyt koko elämääsi ja tekojasi omantuntosi valossa, jotta tiedät, oletko edistynyt vai 

pysähtynyt. Joidenkin on lopetettava siveettömyytensä. Vakuutan teille, että juuri uhrauksen aikana, joka 

merkitsee ruumiille sen intohimoista luopumista, tunnette halua palvella minua ja rakastaa 

lähimmäisiänne. Sillä hetkellä katumus puhkeaa esiin, ja itku jättää sydämeen raikkautta ja rauhallisuutta 

ja henkeen vilpittömyyttä. 

15 En ole vaatinut teiltä täydellistä uhrautumista palveluksessani, enkä tule vaatimaankaan, sillä 

velvollisuudet, jotka olette ottaneet vastaan maailmassa, vievät yhtä lailla aikaanne. Mutta haluan teidän 

ymmärtävän, mitä olette oppineet Minulta myös tämän tehtävän aikana. 
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16 Valvokaa ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka kärsivät nälästä, sairaudesta tai kurjuudesta, sillä minä 

valvon teitä. Tutkikaa Sanaani; kun teette niin, olette jatkuvassa vuoropuhelussa kanssani. 

17 Katsokaa hengellänne taivaan tikapuita, jotka kohoavat edessänne valoisana polkuna 

äärettömyyteen ja jotka kutsuvat henkeänne pääsemään Isän syliin - rauhan ja sanoinkuvaamattoman 

autuuden syliin. 

18 Löysin teidät eksyneinä kuin hylkyläiset ilman kompassia, kuin erämaahan eksyneet 

pyhiinvaeltajat. Mutta lähetin teille valoni, joka sai teidät löytämään toivoa, uskoa ja lohdutusta täynnä 

olevan tien, joka kohotti henkeänne ja täytti sen elinvoimalla ja energialla, jotta se jatkaisi kohti 

päämääräänsä. 

19 Taivaan tikapuiden päässä, viimeisellä askelmalla, on koti, johon teidät kaikki on tarkoitettu, mutta 

joka on voitettava ansioiden, uskon, suuren rakkauden ja laupeuden kautta; voittamalla esteet ja 

voittamalla vastustajat, kunnes lopulta saavutatte uuden luvattua maata, valtakunnan, joka ei ole tästä 

maailmasta. 

20 Nämä tikapuut taivaaseen ovat suorat polut, eikä niillä ole sokkeloita tai harhapolkuja, ja näin 

annan teidän ymmärtää, että ette kohtaa vaikeuksia täyttäessänne lakiani ja opiskellessanne perusteellisesti 

opetuksiani. 

21 Jatkatte järkähtämättömästi eteenpäin tällä tiellä ja taistelette ylösnousemuksenne puolesta. Teen 

sinusta vahvan. Jos ette minun voimallani ja valollani, niin millä aseilla te aiotte taistella ja puolustautua? 

Millä voittaisit kiusauksesi? Jos en peittäisi teitä rakkauteni vaipalla, miten voisitte vapautua 

vihollisistanne? Mutta totisesti sanon teille, että teidän on myös hankittava suojelukseni ja miekkani valo 

ansioiden kautta. 

22 Jälkesi jäävät henkiselle polulle, joka avautuu edessänne. Mutta näiden jälkien pitäisi puhua 

hyvistä teoista, luopumisista, jaloista teoista, anteliaasta rakkaudesta ja rajattomasta armosta. 

23 Jokaisen ihmisen kohtalo määräytyy hänen hengellisen tehtävänsä ja inhimillisen tehtävänsä 

mukaan. Molempien tulisi olla sopusoinnussa keskenään ja pyrkiä yhteen päämäärään. Totisesti minä 

sanon teille: en arvioi ainoastaan hengellisiä tekojanne, vaan myös aineellisia tekojanne. Sillä niissä 

löydän ansioita, jotka auttavat henkeänne saavuttamaan minut. 

24 Et ole yksin vaelluksillasi. Edessänne - toiset lähempänä ja toiset kauempana - on monia olentoja, 

jotka myös kulkevat eteenpäin askel askeleelta, katsellen ja rukoillen niiden puolesta, jotka kulkevat 

heidän takanaan. Heidän ihanteenaan ei ole tulla perille yksin tai ensimmäisenä, vaan tasoittaa tietä 

veljilleen ja sisarilleen, jotta jonain päivänä ensimmäisten autuus olisi kaikkien autuus. 

25 Kuinka kaunis tämä polku minusta onkaan! Kuinka henkeni virkistyykään nähdessään lasteni 

edistymisen, heidän ponnistelunsa nousta korkeammalle ja saavuttaa uusi täydellisyyden taso! 

26 Kaikista maailmoista on olentoja, joista toiset ovat hengessä ja toiset lihassa, ja kaikki suorittavat 

erilaisia tehtäviä. Perustatte kotinne ikuisuuteen, jotta voitte huomenna herkutella hunajan makealla 

maulla, jonka hengen rauha antaa teille. 

27 Autuas on se, joka seuraa minua totuuden tiellä. 

28 Autuas on se, joka rakastaa ja luottaa, joka tietää tehtävänsä ja täyttää sen. 

29 Kun puhun teille "polusta", en tarkoita polkua maan päällä, sillä maailma, jossa asutte, ei ole siellä, 

missä valtakuntani on. Se on alati ylöspäin vievä henkinen polku. Se on kehitystä ja edistystä, jotka 

odottavat henkeäsi. Siksi voitte olla hengen polulla missä tahansa maan päällä. 

30 Lapseni, jos olette eksyneet, palatkaa takaisin; jos olette pysähtyneet, menkää eteenpäin. 

31 Tehtävän, joka sinulla on sisälläsi, olen antanut sinulle kykyjesi ja voimiesi mukaan. Sinun on vain 

ymmärrettävä ja rakastettava sitä. Rukoilkaa päivittäin, jotta saisitte tarvittavaa valoa ponnisteluihinne. 

Sen jälkeen pysykää valmiina ja tarkkaavaisina, jotta voitte kuulla niiden äänet, jotka kutsuvat teitä, niiden 

äänet, jotka rukoilevat teitä, ja jotta voitte myös kohdata koettelemukset. Sillä jokainen olemassaolonne 

päivä on sivu siinä kirjassa, jota kukin teistä kirjoittaa. Jokainen päivä on koettelemus, ja jokaisella 

koettelemuksella on merkitys ja syy. 

32 Teen teistä ruumiillisesti ja sielullisesti terveen kansan, sillä te olette valittu, ilmoitusteni todistaja 

kaikkina aikoina, ja te olette tulleet tähän aikakauteen täyttämään vaikean tehtävän ja tasoittamaan tietä 

uusille sukupolville. 
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33 Olen kylvänyt polullenne rakkauden todisteita, jotta ette epäilisi minua ettekä itseänne. - Te, jotka 

olette kuunnelleet minua tänä aikana, ette vajoa hautaan ja vie mukananne tämän ilmestyksen salaisuutta, 

jonka jaoin kanssanne. Sillä tärkein tehtävänne on puhua ihmisille minun nimessäni ja todistaa 

ilmestyksistäni. 

34 Älkää sanoko minulle, että teiltä puuttuu koulutusta tähän, sillä olen usein puhunut teille, ja 

kuunnellessanne olette puhdistaneet itsenne. Te kaikki voitte viedä tämän viestin maailmalle. Ihmiset 

odottavat sitä ja ovat valmiita vastaanottamaan sen. Ettekö ole huomanneet, miten paljon ihmiset haluavat 

hengellisyyttä ja rauhaa? Ettekö ole liikuttunut heidän tietämättömyydestään ja tuskastaan? 

35 Henkeni vuodattaa kaikkiin ihmisiin, Hän puhuu heille heidän omantuntonsa kautta ja kertoo 

heille: Tule luokseni lepäämään. Vastaanottakaa puuttuva uskonne, älkää enää olko sokeita tiellä. 

36 Ihmiset, tiedättekö te, mitä työtä olen parhaillaan tekemässä maailmassa? "Ei", sanotte Minulle, 

"me näemme vain tämän ihmiskunnan kapinoivan, syöksyvän suureen tuhoon ja kärsivän vakavan 

vierailun." Totisesti sanon teille, että olen antanut ihmisen tuomita itsensä omalla kädellään ja tunnistaa 

kaikki virheensä, jotta hän voisi palata luokseni puhdistettuna. Olen lähettänyt valoni jokaiselle luodulle ja 

seisonut hänen rinnallaan ahdistuksen päivinä. 

37 Henkeni on laskeutunut jokaisen hengen ylle, ja enkelini ovat levittäytyneet kaikkialle 

maailmankaikkeuteen ja täyttävät ohjeeni järjestää kaikki ja saattaa se takaisin kurssilleen. Sitten, kun 

kaikki ovat täyttäneet tehtävänsä, tietämättömyys on kadonnut, pahaa ei enää ole, ja vain hyvä hallitsee 

maan päällä. 

38 Voi, jos vain olisitte kyenneet ymmärtämään Minua, jos olisitte tienneet kaipuuteni täydellistää 

teidät - kuinka pitkälle olisitte jo nousseet ja kuinka lähellä olisitte jo Minua! Jos tahtosi olisi minun, olisit 

jo saavuttanut huipun, jossa odotan sinua. 

39 Mutta mikä on minun haluni, ihmiset? - Teidän yhdistymisenne ja rauhanne. 

40 Täällä olen jälleen, puhun teille, liikutan sydämiänne heräämisenne odotuksessa. 

41 Jokaista hyvää puuta suojellaan, ja sen juuret ja oksat levittäytyvät antamaan suojaa ja ravintoa 

kulkijalle. Mutta rikkaruohot kitketään juurineen ja heitetään sammumattomaan tuleen. 

42 Puhun teille vertauskuvallisesti, ja kun puhun teille tästä puusta, puhun ihmisten teoista. 

43 Niille, joille olen antanut tehtäviä, sanon: Valmistelkaa sadonkorjuu. - Perheiden isät, opettajat ja 

johtajat, isännät ja palvelijat, suuret ja pienet, en halua, että tarjoatte peltonne minulle villeinä. Vaikka se 

olisi vain pieni kylvö - tarjoa se minulle puhdistettuna ja äänekkäästi. 

44 Tule luokseni, kutsu minua, niin se avataan sinulle. Mutta tulkaa iloisin mielin, tyytyväisinä 

työhönne, jotta voitte tuntea olonne mahtavaksi, kuten minä. 

45 Totisesti, sanon teille, jos olisi tuhat valmistautunutta mieltä, tekisin itseni tunnetuksi näiden 

tuhannen kautta samanaikaisesti. 

46 Olen antanut teille opetustani siitä lähtien, kun ensimmäisen kerran tein itseni tunnetuksi tyttäreni 

Damiana Oviedon kautta, jonka älyn kautta välitin teille tahdon. Siitä lähtien viisauteni on virrannut 

näiden äänenkantajien kautta, viisaus, jota teidän tulisi kerätä sydämiinne kuin kallisarvoisia jalokiviä, 

sillä ne sisältävät rakkautta. 

47 Haluan, että opetatte lähimmäisiänne, niin kuin olen opettanut ja opastanut teitä. 

48 Te olette todistajia kaikesta siitä, mitä olen sanonut tänä aikana, jotta huomenna, kun Sanani ei 

enää ole kanssanne, voitte puhua näistä opetuksista lähimmäisillenne. Sitten, kun muistelette näitä 

ilmentymiä, selitätte niille, jotka kysyvät teiltä, miten Mestari teki itsensä tunnetuksi ja mitä äänenkantaja 

teki näin. Sillä vuoden 1950 jälkeen ihmiset kysyvät teiltä, ja todistustenne innoittamina he pyytävät 

kirjoja, joihin sanani on painettu, ja niissä he löytävät läsnäoloni ja olemukseni. Jos he etsivät 

epätäydellisyyksiä, he eivät löydä niitä, sillä niiden epätäydellisyydet, joiden kautta Minä ilmoitan Itseni, 

eivät pääse noihin kirjoihin. 

49 Nämä kirjoitukset sytyttävät sydämissä todellisen uskon valon. He näyttävät syntisille tien 

uudistumiseen ja tuottavat uusia opetuslapsia, uusia sotilaita, joista monet osoittavat enemmän uskoa ja 

rakkautta kuin monet niistä, jotka kuuntelevat minua tällä hetkellä. 

50 Valmistautukaa, jotta todistuksenne olisivat äänekkäitä ja totuudenmukaisia. Valan valoni kaikkiin 

ihmisiin. 
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51 Autuas on sydän, joka on valmistautunut, sillä se tuntee läsnäoloni. 

52 Ihmiset, tahtoni on, että tällä kolmannella aikakaudella jokainen mieli, sydän ja henki saavuttaa 

tämän hengellisen tiedon. 

53 Viisauden kirja on avattu, jotta kaikista voisi tulla opetuslapsiani. 

54 Valvokaa suurimmalla innolla niitä ohjeita, jotka annan teille tällä hetkellä. 

55 Te olette nöyrä perheeni, jolle olen antanut perinnöksi, jolle olen paljastanut kaiken, mikä oli 

tahtoni mukaista. 

56 Ette tunne taivaallista kotia ja vaelette edelleen autiomaassa. Mutta olen tullut yhdistämään teidät 

rakkauteeni, ettekä saa unohtaa, että Isänne rakkaus odottaa teitä. Tällä hetkellä valmistelen teille tietä, 

jotta voitte toipua päivän kovasta työstä. Mutta kerron teille jo nyt, että tällä tiellä on enemmän piikkejä 

kuin kukkia. Mikään ei yllätä teitä, jotka olette oppineet elämän tavat ja saavuttaneet niissä lujuutta ja 

rohkeutta. 

57 Olette opetuslapsiani tällä hetkellä, yritätte ymmärtää ilmestystäni, ja samaan aikaan olette 

yllättyneitä tieteen kehityksen edessä. Iloitkaa siitä, että olette olleet kaikkien näiden ihmeiden todistajia, 

sillä ette ole ainoastaan oppineet tuntemaan inhimillisen älykkyyden hedelmiä, vaan olette myös 

saavuttaneet henkisen tiedon korkealla kehitystasolla. 

58 Kuinka monet tiedemiehet, joita pidetään oppineina, kieltävätkään hengellisen elämän, kun taas te 

ymmärrätte sen, mitä he eivät ole ymmärtäneet. Tehtävänne on tehdä tunnetuksi (opetustani), jotta kaikki 

voivat tänä aikana ottaa uuden askeleen kohti valoa. 

59 Näen niiden ihmisten halun, jotka kaipaavat tulla luokseni. Olen kertonut teille: olen tasoittanut 

tietä, jotta kaikki voivat kokea sen äärettömän autuuden, joka syntyy, kun he löytävät minut. Te, jotka 

olette ottaneet askeleen kohti uudistumista, kohti henkistymistä, tunnette sielunne riemuitsevan ilosta. 

60 Haluan jättää nämä kuulijat tänne varustettuna ennen kuin lähden vuoden 1950 lopussa. 

61 Toisella aikakaudella valmistin kaksitoista miestä, ja he levittivät oppiani koko silloiseen 

tunnettuun maailmaan. Kaksitoista miestä riitti vahvistamaan rakkauden lakini. Sanoin heille, että olisin 

jälleen kerran ihmisten parissa. Ja nyt sanani on täyttynyt, sillä Mestari on tullut takaisin hengessä, ja 

hänen hengelliset joukkonsa ovat hänen mukanaan. 

62 Tämä on hengen vapautumisen aika, valon ja evoluution aikakausi. Tunnistatte siemenen, jonka 

jätän sieluihin, ja tämä siemen tulee olemaan todistus siitä, että tulen ihmisten luo tällä Kolmannella 

Aikakaudella, jolla olen ilmaissut itseni vuodesta 1866 lähtien. 

63 Te, jotka kuuntelette minua juuri nyt, olette opetuslapsiani tässä ajassa, ja olette tulleet luokseni 

tietämättä, millä tiellä olette. 

64 Haluan, että uudet opetuslapseni ovat rauhan kylväjiä tässä maailmassa. 

65 Ette tiedä, miten paljon henkenne saavuttaa kehittymisessään niiden lyhyiden hetkien avulla, jotka 

vietätte maailmasta omistamalla ne Minulle. Todellakin, minulla on yllätyksiä varattuna teille, kun 

saavutte Isänne luo. 

66 Se on herkkä tehtävä, jonka olen määrännyt teille, mutta se ei ole raskas risti, joka edellyttää 

itsensä uhraamista. Mikään ei pakota teitä noudattamaan näitä opetuksia, sillä teillä on tahdonvapaus. 

Mutta tuon ajatuksen-, elämän- ja toiminnanvapauden yläpuolella, joka on sinun, loistaa valo, joka on 

omatunto, joka neuvoo sinua, mitä sinun pitäisi tehdä, ja opettaa sinua erottamaan hyvän pahasta. Tämä 

valo olen Minä, joka olen sisälläsi ja ulkopuolellasi ja autan sinua niin ilossa kuin tuskassakin, kun 

kuljeskelet hyvällä tiellä tai kun juokset kohti kuilua. Olen kaikkialla, koska olen Jumalallinen Sydän, joka 

sykkii koko maailmankaikkeudessa. 

67 En halua enää sovitusta tai tuskaa teille; haluan, että kaikkien lasteni sielut, niin kuin tähdet 

kaunistavat taivaanrantaa, valaisevat valtakuntaani valollaan ja täyttävät Isänne sydämen ilolla. 

68 Valmistautukaa ottamaan vastaan rakkauden sanansaattaja Maria, Äiti, joka tulee alas 

lohduttamaan lasten sydämiä. 

69 Jumalan hellyydellä ja rakkaudella luotujaan kohtaan ei ole muotoa. Toisella aikakaudella se sai 

kuitenkin naisen muodon Marian, Jeesuksen äidin, muodossa. 

70 Ymmärtäkää, että Maria on aina ollut olemassa, sillä hänen olemuksensa, rakkautensa ja 

hellyyttään on aina ollut Jumaluudessa. 
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71 Kuinka monta teoriaa ja erehdystä ihmiset ovatkaan luoneet Mariasta! Hänen äitiydestään, 

hedelmöittymisestään ja puhtaudestaan. Kuinka paljon he ovatkaan pilkanneet prosessin aikana! 

72 Sinä päivänä, kun he todella ymmärtävät tuon puhtauden, he sanovat itselleen: "Olisi parempi 

meille, jos emme olisi koskaan syntyneet." Tulen kyyneleet palavat heidän sieluissaan. Silloin Maria 

kietoo heidät armoonsa, Jumalallinen Äiti suojelee heitä vaipallaan, ja Isä antaa heille anteeksi ja sanoo 

äärettömällä rakkaudella: "Valvokaa ja rukoilkaa, sillä minä annan teille anteeksi, ja teissä minä annan 

anteeksi ja siunaan maailmaa." 

73 En etsi sadonkorjuuta käsistänne, koska tiedän, että ne ovat tyhjät. Olen nähnyt niitä, jotka sen 

sijaan, että olisivat kylväneet uskoa sydämiin, ovat vieneet pois sen vähäisenkin, mitä heillä oli. 

74 Olen varustanut teidät runsaasti kyvyillä, jotta voitte harjoittaa aktiivista lähimmäisenrakkautta, ja 

siksi ei ole oikein, että tulette luokseni apua tarvitsevina ihmisinä ja anotte apuani. 

75 Kun lähimmäisesi kääntyivät puoleesi saadakseen apua, kuuntelitko heitä ja huolehditko heistä? 

Omatuntosi kertoo sinulle, että olet monesti pysynyt kuuronä ja välinpitämättömänä, eikä tämä ole sitä 

opetusta, jota opetin sinulle Jeesuksessa. 

76 Katseeni lukee sydämenne, Sanani tuomitsee teidät, ettekä te vapise. Vaikka tuomitsen teitä, 

opetan teitä, rakastan teitä ja annan teille anteeksi. Minä annan anteeksi teille, jotka kuulette minua, ja 

minä annan anteeksi ihmiskunnalle. 

77 Toisinaan näen teidät päättämättöminä ja pelkäätte mennä eteenpäin, pelkäätte polun 

sudenkuoppia, pelkäätte jopa valoani, koska luulette, että sen kirkkaus sokaisee teidät. Miten teistä sitten 

tulee vahvoja ja lopetatte tuskan? Antakaa Henkeni valon täyttää olemuksenne, silloin ymmärrätte monia 

ilmestyksiä ja epätoivonne katoaa. Älkää loukkaantuko siitä, että yksi ja sama Jumala tuomitsee teidät, 

rakastaa teitä ja myös vaivaa teitä. Älkää hämmentykö siitä, että Isän sydämestä tulee ankarin tuomio ja 

samalla rakkaudellisin esirukous lastensa puolesta; mutta älkää kyseenalaistako Isän oikeudenmukaisuutta, 

sillä teillä on jo minun valoni hengessänne. Sillä jos se tuntuu elämässäsi hellittämättä, se näyttää sinusta 

siltä, että olen kieltänyt sinulta anteeksiantoni, etten enää rakasta sinua, että olen ylittänyt 

oikeudenmukaisuuden rajan ja osoittautunut julmaksi ja epäoikeudenmukaiseksi.Harhakuvitelmassasi et 

voisi silloin ymmärtää, että kukaan ei niitä, jotka eivät ole kylväneet kipua aiemmin. 

78 Jos ymmärtäisitte opetukseni, tuntisitte rakkauteni ja tunnistaisitte läsnäoloni elämässänne, joka 

säästää teidät harha-askelilta ja putoamisilta ja palauttaa teidät isällisellä ystävällisyydellä, kun 

kiittämättömyytenne tai tarvitsevuutenne on saattanut teidät alas. Toisen kerran näkisit minun keventävän 

rikkomustesi masentavaa taakkaa ja liikuttavan sydämesi syvään mietiskelyyn, sillä rakkauteni ja 

anteeksiantoni ovat rajattomat. 

79 Tähän mennessä vain kouluttamattomat ihmiset, joilla on yksinkertainen mieli ja vaatimaton tieto, 

ovat tutustuneet työhöni. He ovat aina tulleet ensimmäisinä kuuntelemaan minua, mutta nyt tulevat myös 

oppineet, filosofit ja tiedemiehet. Jotkut tekevät niin aikomuksenaan tutkia tämän opetuksen merkitystä, ja 

toiset aavistavat, että näin tehdessään he kohtaavat valovoimaisen todellisuuden. He kaikki oppivat uusia 

oppitunteja Sanassani, ja tämä uusi viisaus, jonka he löytävät ilmestyksissäni, muuttaa koko ihmiskunnan 

ajattelutavan, olemisen ja tunteet. 

80 Kuinka paljon he tulevatkaan ihmettelemään sitä yksinkertaista ja täydellistä tapaa, jonka olen 

valinnut toteuttaakseni ilmestykseni, ja kuinka monia selityksiä ja ratkaisuja he löytävät opetuksistani. 

81 Uskon uuden ajan tälle ihmiskunnalle, joka koostuu erilaisen hengellisen kypsyyden omaavista 

olennoista ja erilaisista tehtävistä maan päällä. 

82 Huomisen ihmistä odottaa raju taistelu - taistelu, jota ei sytytä aineellisten hyödykkeiden himo eikä 

se ole niin itsekäs, että se tuhoaisi ihmishenkiä sen kuluessa. Ei, puhun teille jalosta ja ylevästä taistelusta, 

jonka avulla maailmaan palautetaan rauha ja rakkaus. Puhun teille työstä, ponnisteluista ja uhrauksista, 

jotka tehdään moraalisen ja aineellisen parantamisenne sekä pelastuksenne ja hengellisen edistymisenne 

hyväksi. 

83 Todellisen tiedon, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden perustalle tulevaisuuden ihmiset rakentavat 

rauhan ja valon maailman. Menneisyyden raunioille nousee moraalisesti, hengellisesti, älyllisesti ja 

tieteellisesti uusi maailma, jonka myötä kansojen elämä muuttuu täysin. 
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84 Täällä, missä hyvää on niin paljon vastustettu, missä pyhää on niin paljon häpäisty, missä kaikki 

oikeudenmukainen ja sallittu on väkivaltaisesti hylätty, rakkauden laki voittaa. Tämän päivän kyynelten 

laakso muuttuu rauhan laaksoksi. Sillä ihmisen hyvä tahto pitää kiinni laista saa oikeudenmukaisen 

palkkionsa, kun hän saa takaisin tuon korkeimman hengen lahjan, joka on rauha. 

85 Kun ihmisen elämä avautuu rauhan ilmapiirissä, hänen tietämyksensä on suurempaa ja 

inspiraationsa korkeampaa kuin koskaan tähän asti. 

86 Kuinka tämän päivän ihmiset voisivat inspiroitua keskellä ilkeää maailmaa, jossa niin 

lukemattomat vihan, pahuuden ja materialismin ajatukset leijuvat ympärillä muodostaen eräänlaisen 

verhon, joka estää heidän mieltään näkemästä Iankaikkisen totuutta? 

87 Tulkaa luokseni, oi ihmiset, rukoilkaa ja kertokaa minulle hengellisellä kielellä toiveenne ja 

kärsimyksenne. Sillä silloin otan teitä kädestä kiinni ja johdatan teidät pyhäkköni sisälle, jossa paljastan 

teille kaiken sen, mikä voi palvella teitä koristamaan olemassaoloanne, tekemään siitä kauniimman ja 

jalomman. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 172 
1 Olen pukenut teidät armon vaatteeseen, jotta se erottaisi teidät maan kansoista ja uskonnollisista 

yhteisöistä. 

2 Vain harjoittamalla opetustani voitte pitää tämän vaatteen puhtaana, joka ei ole aineellinen vaan 

valosta tehty ja jota pidätte sielussanne. 

3 Se on niin herkkä, että jopa paha katse, joka heijastaa pahoja tunteita lähimmäistäsi kohtaan, voi 

tahrata sen. Nyt voitte ymmärtää, että kun teette vakavampia rikkomuksia, ette vain aiheuta tahroja, vaan 

revitte kokonaisia palasia vaatteestanne. 

4 Kun te kaikki tulitte hengestäni, teille kaikille annettiin tämä vaate, joka on sielun puhtaus. Kuka 

on pystynyt säilyttämään tämän armon hänen paluuseensa saakka? Kuka on selvinnyt kaikista taisteluista 

ja kiusauksista ilman syntiä? - Hyvin vähän. Suurimman osan näin ryysyissä, ja monilla ei ole mitään 

hyveellisyyttä. 

5 Nyt olen tullut peittämään teidät jälleen kerran, pukemaan teidät vuodattamalla valoni sieluihin 

kuin valtavan vaipan, jonka jaan koristamaan teitä. Olkaa tietoisia, oi ihmiset, että maailma tunnistaa teidät 

juuri tästä valosta. 

6 Minä vapautan teidät pahasta, jotta olisitte arvokkaita ottamaan haltuunne siemeneni ja kylvämään 

sen. Kuinka voisin lähettää teidät paljaina tai riekaleina, tahrattuina tai saastaisina todistamaan sanastani? 

7 Nyt kun olette aloittaneet uudistumisen polun, älkää viivyttelkö, älkää nukahtako kesken polun, 

sillä silloin viivyttäisitte henkistä edistymistänne. 

8 Haluan, että jokainen askel, jonka otat työssäni, on askel, joka vie sinut pyhiinvaelluksellasi 

korkeammalle, ja että tiedät, että jokainen työ tuottaa sinulle hedelmää. Älkää jättäkö sitä korjaamatta, 

älkää tyytykö kylvämään ja sitten laiminlyökö sadonkorjuuta. 

9 Jos todella haluatte tulla mestareiksi henkistämisessä, teidän on oltava sinnikkäitä, kärsivällisiä, 

tutkivia ja tarkkaavaisia, sillä silloin teillä on mahdollisuus vähitellen korjata työnne hedelmiä matkan 

varrella, jolloin keräätte kokemuksia, jotka ovat valoa, jotka ovat tietoa todellisesta elämästä. 

10 Niiden, jotka opettavat työtäni maailmassa, on oltava todellisia ihmisen tuntijoita - sekä sielun että 

ruumiin osalta. 

11 Kokemuksessa puhdistuneesta, kamppailussa vahvistuneesta ja hyvyyden puhdistamasta hengestä 

tulee neuvo, joka on tarkka, sana, joka ratkaisee ongelman, tuomio, joka on oikea, ohje, joka vakuuttaa. 

12 Kuinka paljon maailmassa onkaan niitä, jotka omistautuvat hengelliselle opastukselle erilaisten 

kirkkojen ja lahkojen avulla ja sen sijaan, että opastaisivat lähimmäisiään totuuden tielle, antavat heidän 

eksyä pimeyteen ja työntävät heidät tietämättömyyden kuiluun! Miksi? - Koska he eivät tunne ihmisiä, 

koska he eivät yritä ymmärtää heitä. Mutta miten he voisivat ymmärtää ihmisiä, jos he eivät tunne edes 

itseään? 

13 En halua, että näin käy teillekin, rakkaat kolmannen aikakauden opetuslapset. Huomatkaa, että 

olen opettanut teitä tutkimaan ensin sisimpäänne, tuntemaan itsenne sisäisesti, jotta voitte arvioida 

itseänne. Ymmärtäkää, kuinka moniin suuriin ja pieniin koettelemuksiin alistan teidät, jotta voisitte 

soveltaa opetuksiani ja elää totuudessa Sanaani. Sitten, kun olette valmiita, kun oikeudenmukaisuuteni ja 

rakkauteni hieno taltta on muokannut teidät, lähetän teidät lähimmäistenne luokse lohdutuksen, toivon ja 

rauhan viestini kanssa. 

14 Kuka sitten pystyy vastustamaan sanoistanne kumpuavaa totuuden voimaa? Kukapa ei tuntisi, ettei 

neuvojesi ymmärrys, empatia ja vakuuttavuus kiehtoisi ja koskettaisi syvästi? Sydämissä tulee olemaan 

uskoa, tulee olemaan kääntymystä, toipumista ja lukemattomia ihmeitä. Tämä on se hedelmä, jonka haluan 

teidän niittävän, tämä on se sato, jonka odotan teidän tuovan. Mutta älkää erehtykö. Kun puhun teille 

opetusteni hedelmistä, on aina joitakin, jotka tulkitsevat tämän sanan hyvin maallisella tavalla ja etsivät 

töidensä hedelmää imarteluna, kunnianosoituksina, huomionosoituksina ja jopa rahallisena maksuna. 

Kuinka kaukana tämä hedelmä onkaan siitä, mitä tarkoitan Sanassani! Olette jo kokeneet, että olen 

puhunut kokemuksen, vilpittömyyden, ymmärryksen, mielenrauhan ja henkistymisen hedelmistä. 
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15 Ne, jotka yhä etsivät palkkiota maan päällä rahan ja tunnustuksen muodossa, ovat matalan 

kehitystason sieluja, jotka eivät halua tunnustaa totuutta ja tyytyvät yhä siihen palkkioon, jonka maailma 

antaa. 

16 Nyt he heräävät unestaan ja tulevat tietoisiksi alastomuudestaan, vaikka he luulivat olevansa 

juhlallisesti pukeutuneita. He huomaavat hengellisen kurjuutensa ja tuntevat itsensä hengellisesti 

tarpeettomiksi, vaikka he luulivat omistavansa ehtymättömän aarteen. 

17 Opetuslapset, pitäkää huolta vaatteistanne, oppikaa minulta, jotta voitte huomenna opettaa 

lähimmäisiänne. Puhdista sydämesi kaikista pahoista taipumuksista ja muuta se hedelmälliseksi maaksi, 

jossa Sanani itää ja kantaa hedelmää lähimmäistesi iloksi ja henkesi kunniaksi. Minä olen aina kanssasi, 

mutta sinä et ole aina kanssani. Siksi, kun tulette jumalallisen valoni ilmentymään äänenkantajan kautta, 

sanon teille: Tervetuloa, oi viisautta janoavat kansanjoukot. 

18 Kun te tulette tänne pitämään sovittua tapaamista, Minä ilmestyn täyttämään lupauksen, ja siunaan 

teitä, koska ette antaneet Minun saarnata yksin erämaassa. 

19 En ole löytänyt teitä varustettuna, sillä monien vuosisatojen ajan ihmiskunta on oppini tutkimisen 

sijasta omistautunut ulkoisille riiteille ja palvonnan muodoille, jotka eivät valaise hengen tietä. Mutta 

annan teille anteeksi, tulen avuksenne ja annan teidän saavuttaa tiedon, joka on vielä kätkettynä toisen 

aikakauden Sanassani. Kun olette tehneet tuon oppitunnin omaksenne, annan teille uuden viestini, joka 

täyttää teidät riemulla sen tuoman olemuksen ja viisauden kautta. 

20 Haluan, että tämä ihmiskunta ei ole enää aloitteleva henkisen tiedon oppilas, vaan että siitä tulee 

hyvä opetuslapsi, joka ymmärtää vastuunsa tässä tuomion aikakaudessa, joka on tuomion aikakausi. 

Isällä on velvollisuus hyvittää ja kehittyä hengellisesti Isää kohtaan. 

21 Ja teidän, ihmiset, on todistettava opetuksestani rakkauden teoillanne, jotta muutkin yhteisöt voivat 

nousta valoon, joka on vapautus, totuus ja elämä. 

22 Olen pitkään antanut teille iloa tällä julistuksella, mutta löydän hyvin harvat varustautuneet. 

Useimmat heistä poikkeavat tehtävästä, johon heidän pitäisi omistaa kaikki voimansa, rakkautensa ja 

uskonsa, sillä juuri risti nostaa heidät ylös ja tuo heidät lähemmäs Minua. 

23 Jos jotkut eivät ole ymmärtäneet sanaani, se ei johdu siitä, että se ei olisi riittävän selkeä, vaan 

siitä, että he eivät ole osanneet harjoittaa älyään, koska he eivät ole tunteneet lähimmäisenrakkautta 

sydämessään ennen tätä päivää, koska he eivät ole antaneet sanani merkityksen tunkeutua sydämeensä 

herättääkseen sen todelliseen rakkauteen. 

24 Valitatte joskus, että Sanani seuraajien määrä kasvaa vain hitaasti. Mutta sanon teille, että teidän 

on valittava itsestänne, sillä teidän tehtävänne on lisätä ja moninkertaistaa ne joukot, jotka muodostavat 

tämän yhteisön. Mutta jos sydämistänne puuttuu usko, jos hengelliset lahjanne eivät ole kehittyneet, jos 

mielestänne puuttuu hengellisen tiedon valo, miten voitte vakuuttaa uskottoman? Kuinka voitte liikuttaa 

häntä uskollanne ja rakkaudellanne, jos nämä hyveet eivät ole kehittyneet sydämessänne? 

25 Se, joka ei ymmärrä, ei voi johtaa ymmärrykseen; se, joka ei tunne, ei herätä tunteita. Ymmärtäkää 

nyt, miksi huulenne änkyttivät ja änkyttivät, kun jouduitte todistamaan sanastani. 

26 Sen, joka rakastaa, ei tarvitse änkyttää, se, joka uskoo, ei pelkää. Hänellä, joka tuntee, on monia 

mahdollisuuksia todistaa vilpittömyytensä ja totuudellisuutensa. 

27 Puhun jatkuvasti siitä, että teidän on valmistauduttava opiskelemalla opetuksiani huolellisesti, että 

panette sanani täytäntöön, koska haluan, että askeleenne tällä tiellä ovat turvallisia. Ne, jotka eivät ole 

todella ymmärtäneet minua tai jotka eivät ole todella hengellistäneet itseään siihen asti, kun sanani ei enää 

ilmene tässä muodossa ja henkimaailmani ei enää puhu valittujeni kautta, eikä kansani keskuudessa ole 

enää symboleja ja riittejä, ovat vaarassa sortua erehdykseen, jäävät kuilun reunalle. Mutta miksi pelätä, 

että näin tapahtuu, kun olen varoittanut teitä niin kauan ja niin monessa yhteydessä, jotta voisitte välttää 

vaarat, putoamiset ja vierailut? 

28 Teidän on aika miettiä askeleita, jotka teidän on otettava tätä tietä pitkin, jotta voitte täyttää 

tehtävänne puhtaimmalla ja miellyttävimmällä tavalla Minun edessäni. Sillä sanon teille, että ne, joita 

nämä ihanteet innoittavat, saavuttavat todellisen näkemyksen tulevaisuudestaan ja varmuuden kaikesta 

siitä, mitä heidän on elämässään saavutettava. Heille ei tule olemaan kuiluja, pimeyttä eikä epävarmuutta. 
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29 Haluan, että teistä kaikista tulee niin vahvoja sieluja. Siksi puhun teille jatkuvasti 

valmistautumisesta, henkisestä uppoutumisesta ja tutkimisesta. 

30 Näen teidät katuvaisina, hiljaisesti itkevinä kuunnellessanne sanojani, ja siunaan teitä siitä, että 

olette antaneet opetusteni jumalallisen olemuksen tunkeutua sydämiinne, jotka eivät vielä tähän päivään 

mennessä olleet heränneet rakkauteen, armoon ja hyvyyteen. 

31 Henkesi on saanut levätä hetken, joka on ollut hengähdystauko siitä ankarasta koettelemuksesta, 

jonka se kestää maanpäällisen ruumiin kautta. 

32 Kuinka monet sielut niistä, jotka tulevat tähän ilmentymään, eivät ole saaneet hetkeäkään lepoa 

siitä päivästä lähtien, jona he inkarnoituivat tähän ruumiiseen, ennen kuin he kuulivat sanani ensimmäistä 

kertaa! Kuinka monet olennot löytävätkään rauhaa vain ilmentymäni lyhyinä ajanjaksoina! Heille ja teille 

kaikille sanon, että voitte edelleen iloita läheisesti sanastani, mutta teidän on myös muistettava, että tulee 

päivä, jolloin ette enää kuule sitä; silloin teidän on lähdettävä todistamaan uskoanne, henkistymistänne ja 

kuuliaisuuttanne varmoina siitä, että näette silloin (henkisen) edistyksenne palkituksi suorassa 

vuoropuhelussa hengen ja hengen välillä. 

33 Olen nähnyt sinun kamppailevan kehosi kanssa taivuttaaksesi sen vastahakoisuutta. Teidän on 

täytynyt käydä läpi suuria taisteluita sydämenne kanssa saadaksenne aikaan kuuliaisuutta ja antautumista 

hänelle. Hänen luontonsa vastustaa omantunnon vaatimuksia. Mutta jos pysytte sinnikkäästi rukouksessa, 

jos tarkkailette, teette hänestä parhaan yhteistyökumppanin hengellisessä täyttymyksessä. Tämä kamppailu 

on osa hyvitystyötänne tällä hetkellä. 

34 Kaikki ominaisuutesi ovat olleet piilossa siitä lähtien, kun sinut luotiin. Älykkyys, empatia ja järki 

ovat aina olleet teidän, jotta voitte käydä viimeisen taistelun. Kun olet voittanut pahan ja henkesi on luotsi, 

joka ohjaa laivaa, voit etsiä lähimmäisiäsi ja olla heille loistava esimerkki, todellinen todistaja. 

Kehuskelematta sielunvoimallanne ja auktoriteetillanne te näytätte tekonne, ja ne paljastavat 

tottelevaisuuden ja kuuliaisuuden lakejani kohtaan ja ovat esimerkki, joka rohkaisee lähimmäisiänne 

seuraamaan teitä kehityksen tiellä. 

35 Kun ette enää kuule sanaani äänenkantajien kautta ja kun henkenne tuntee halua toteuttaa sitä, mitä 

olen opettanut teille tänä aikana, jokainen opetuslapseni pitäköön sitä ihmisryhmää, joka on määrätty 

hänelle omaksi perheekseen opettamaan ja opastamaan heitä. Käyttäytykää armollisesti heitä kohtaan, 

korjatkaa heitä rakkaudella ja viisaudella, antakaa heidän hengittää rauhan ilmapiiriä, jollaisen olette 

tänään luoneet, niin Henkeni mukautuu innoittamaan ja siunaamaan teitä kaikkia. 

36 Älkää kysykö heiltä, mistä he tulevat, älkääkä miksi he etsivät minua. Elia opastaa heitä, kun 

heidän hetkensä on tullut. Valmistelen jo tänään niitä, jotka tulevat viimeisenä hetkenä, ja kutsun 

siunatuiksi niitä, jotka uskovat tähän Sanaan, jonka olen antanut teille ihmisten välityksellä. 

37 Ohjeistan teitä, jotta teistä tulisi maan mauste, jotta te ilahduttaisitte ihmisten elämää ilosanomalla, 

että Mestari on tehnyt itsensä tunnetuksi tänä kärsimyksen aikana ja jättänyt Sanansa perinnöksi kaikille, 

jotta he saisivat siitä ravintoa ja jotta he voisivat elää sen mukaan ikuisesti. 

38 En anna teille tehtäväksi tämän ihmiskunnan täydellistä muuttamista, mutta tuokaa Sanani 

sydämiin kiihkeästi, ja se tekee ihmeitä. Kuinka suuren lohdutuksen lähimmäisenne saavatkaan 

koettelemustensa päivinä, jos opetatte heitä tulkitsemaan opetuksiani, ja kuinka kaipaattekaan niitä tunteja, 

jotka vietitte lähellä minua, juoden tuota jumalallista olemusta, tuntien itsenne lapsiksi, jotka saavat kaiken 

hellyyden ja rakkauden Isältänne. 

39 Tämän päivän ihmiskunta on hedelmällinen pelto työskennellä. Pellot ovat hyvin laajoja ja 

työvoimaa on vähän. Kuinka voitte tarjota minulle tämän maailmassa nykyään asuvan sukupolven 

hengellistä edistystä, jos ette tee ahkerasti työtä? Käytettävissäsi on vain rajallinen aika, ja valmisteltavaa 

on niin paljon. Hetki on otollinen! Rakenna uudelleen temppelit, jotka ovat romahtaneet ihmisten 

sydämissä. Auta palauttamaan koteja, saarnaa hengellisyyttä matkallasi. Todistakaa teoillanne. 

40 Vartioikaa, että hyve muuttaa veljiänne ja sisarianne, että lapset ovat suloinen side isän ja äidin 

välillä ja nuoret luja perusta uusille sukupolville; että mies ja vaimo ovat Jumalan ja Hänen luomistyönsä 

kuva, ja että kaikki yhdessä teitä avustavien suojelusenkeleiden kanssa saavuttavat täydellisen 

sopusoinnun Isänne kanssa. 
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41 Pyyntönne saavuttavat minut, valkeus, jonka olen vuodattanut henkeenne, valaisee olemuksenne. 

Kaikki teoksesi ovat esillä, ja voit arvioida ansioitasi. Kärsimykset, joita käytte nyt läpi, menevät ohi, ja 

rauha loistaa maailmankaikkeudessa. 

42 Rukoilkaa kansojen puolesta, jotka taistelevat toisiaan vastaan sodassa. Jakakaa leipänne ja 

vaatteenne niiden kanssa, jotka ovat onnettomuudessa. Avatkaa viljamakasiininne ja ruokkikaa heitä 

todellisella rakkaudella. Näyttäkää tänä ahdistuksen hetkenä veljeytenne maailman kanssa. Harjoittakaa 

aktiivista rakkautta sairaita kohtaan, valmistakaa sieluja, joiden on lähdettävä tuonpuoleiseen, vahvistakaa 

kärsivien uskoa ja tuokaa rauha kaikille. Pyydä, niin minä teen ihmeitä ihmiskunnan keskuudessa, jota 

olen auttanut kaikkina aikoina. Sillä jos luulette, että olen jättänyt valtaistuimeni tehdäkseni itseni 

tunnetuksi teille, olette erehtyneet, sillä sitä valtaistuinta, jonka kuvittelette, ei ole olemassa. Valtaistuimet 

ovat turhia ja ylimielisiä ihmisiä varten. Ymmärtäkää, että henkeni ei asu missään tietyssä paikassa. Koska 

se on ääretön ja kaikkialla läsnä oleva, se on kaikkialla, kaikissa paikoissa, hengellisessä, aineellisessa ja 

kaikessa luodussa. 

43 Missä sitten on se valtaistuin, jonka sinä asetat minun alaisuuteeni? 

44 Älkää ottako sanojani moitteena huonosta ymmärryksestänne ja totuuden tunnistamisesta, sillä en 

ilmesty luoksenne nöyryyttääkseni teitä kypsymättömyydessänne, vaan nostaakseni teidät valoon. 

45 Luuletteko, etten tunnista sitä kehitystä ja muutosta, jonka tietonne ja vakaumuksenne ovat 

kokeneet sen jälkeen, kun kuulitte tämän sanan? Totisesti sanon teille: olen tietoinen askeleista, joita otatte 

hengellisellä polulla. 

46 Kun tulitte ilmestykseni luokse, ette uskoneet läsnäolooni ihmisen kautta, sillä teidät oli johdateltu 

uskomaan, että voitte löytää minut vain kuvista, symboleista ja esineistä, jotka kirkkonne ovat pyhittäneet. 

Sen jälkeen, kun ymmärsitte uskonpuutteestanne huolimatta, että opetuksillani oli merkitys, joka valisti ja 

antoi rauhaa sydämiinne, tajusitte, että jumalallinen valo ilmeni näiden olentojen kautta, joiden oli määrä 

välittää viestini. 

47 Sydämiinne syntyi uusi usko, uusi valo, joka antoi teille oivalluksen siitä, että ihminen voi olla 

suoraan yhteydessä Jumalaan. Mutta tässä ei ollut vielä kaikki; teidän oli vielä tultava siihen 

ymmärrykseen, että ihmisäly ei ole välttämätön, jotta Isä voisi puhua teille. Ja silloin tiesitte, että tämä 

äänenkantajan kautta tapahtuva jumalallinen ilmentymä olisi väliaikainen, koska myöhemmin tulisi 

henkien välisen vuoropuhelun aika, kun ihmiset olisivat poistaneet viimeisetkin jäljet materialismista, 

fanaattisuudesta ja tietämättömyydestä palvonnastaan, uskomuksistaan ja palvontatoimistaan, ja kaikki 

olisi hengellistetty heissä. 

48 Jotkut teistä ovat jo ymmärtäneet, toiset elävät jo sen mukaan, mutta teiltä puuttuu vielä paljon, 

jotta pääsisitte tavoitteeseen, josta käsittäisitte minut totuudessani, todellisuudessani, ettekä enää 

inhimillisen mielikuvituksenne luomien kuvitelmien kautta. 

49 Älkää enää kuvitelko minua valtaistuimille, kuten maan päällä. Vapauttakaa itsenne 

ihmismuodosta, jonka aina liitätte minuun. Älkää yrittäkö kuvitella taivasta, sillä mielenne ei koskaan 

kykene käsittämään sitä kaikessa täydellisyydessään. Kun vapautatte itsenne kaikesta aineellisesta, teistä 

tuntuu kuin katkaisisitte kahleet, jotka sitoivat teidät, kuin korkea muuri sortuisi silmienne edessä, kuin 

tiheä sumu haihtuisi ja antaisi teidän nähdä äärettömän horisontin ja tuntemattoman, syvän ja valoisan 

taivaanrannan, joka on samalla hyväntahtoisen sielun ulottuvilla. 

50 Jotkut sanovat: Jumala on taivaassa, toiset sanovat: Jumala asuu tuonpuoleisessa. Mutta he eivät 

tiedä, mitä he sanovat, eivätkä ymmärrä, mihin he uskovat. 

51 Minä asun taivaassa, mutta en siinä tietyssä paikassa, jonka olette kuvitelleet. Asun valon, voiman, 

rakkauden, tiedon, oikeudenmukaisuuden, autuuden, täydellisyyden ja harmonian taivaassa. 

52 Olen kyllä tuonpuoleisessa, mutta inhimillisen synnin tuolla puolen, aineellisen orjuuden tuolla 

puolen, ylpeyden, tietämättömyyden ja rajoittuneisuuden tuolla puolen. Siksi sanon teille, että tulen 

luoksenne, koska tulen teidän rajallisuuteenne, koska puhun teille niin, että aistinne havaitsevat minut ja 

mielenne ymmärtää minut, enkä siksi, että tulen muista maailmoista tai asuinsijoista: Henkeni asuu 

kaikessa luomakunnassa. 

53 Olette ponnistelleet paljon ja käyttäneet paljon aikaa muuttaaksenne uskomuksianne ja 

käsityksiänne, ja teidän on ponnisteltava vielä enemmän saavuttaaksenne sen hengellisen päämäärän, 
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johon olen teidät määrännyt, nimittäin tuntemaan Isänne, rakastamaan Häntä ja palvomaan Häntä 

hengessä. Silloin alatte aistia todellisen hengen "taivaan", sen korotuksen, harmonian, rauhan ja 

hyvinvoinnin tilan, joka on se todellinen paratiisi, johon teidän kaikkien on päästävä. 

54 Kättele ystävyyden merkkinä, mutta tee se vilpittömästi. Miten teistä voi tulla veljiä ja sisaria, jos 

ette vielä pysty olemaan ystäviä? 

55 Jos haluatte Isän asuvan keskuudessanne, teidän on opittava elämään veljinä ja sisarina. Jos 

onnistutte ottamaan tämän askeleen veljeyden tiellä, voiton palkintona on hengen ja hengen välinen 

vuoropuhelu. Sillä jos rakastatte toisianne ja olette yhdistyneet tahdossa ja ajatuksissa, annan teille, että 

voitte inspiraation kautta päästä yhteyteen veljienne ja sisartenne kanssa, jotka asuvat maailmanne 

ulkopuolella. 

56 Työni on täynnä valoa, totuuteni on selkeä, minkä vuoksi kukaan ei voi kulkea pimeydessä 

väittäen, että minä olen siellä. 

57 Kun asuin tuolloin keskuudessanne, usein yöllä, kun kaikki nukkuivat, minua pyytävät ihmiset 

tulivat salaa, koska pelkäsivät paljastuvansa. He etsivät minua, koska he tunsivat katumusta siitä, että 

olivat huutaneet minua vastaan ja olleet närkästyneitä, kun puhuin väkijoukolle. Heidän katumuksensa oli 

vieläkin voimakkaampi, kun he tajusivat, että Sanani oli jättänyt rauhan ja valon lahjan heidän sydämiinsä, 

ja olin vuodattanut parantavaa balsamia heidän ruumiiseensa. 

58 He ilmestyivät eteeni masentuneina ja sanoivat: "Mestari, anna meille anteeksi, olemme 

huomanneet, että sanoissasi on totuus." Vastasin heille: "Jos olette huomanneet, että puhun vain totuutta, 

miksi piiloudutte? Ettekö mene ulos ottamaan vastaan auringon säteitä, kun se ilmestyy? Milloin olet 

häpeillyt heitä?" 

59 Totisesti minä sanon teille: se, joka rakastaa totuutta, ei koskaan salaa sitä, ei kiellä sitä eikä häpeä 

sitä. 

60 Kerron teille tämän, koska monet tulevat salaa kuuntelemaan minua, kieltävät, minne ovat 

menossa, ja salaavat kuulemansa, ja joskus kieltävät olleensa kanssani. Mitä teidän pitäisi hävetä? 

61 Teidän on opittava puhumaan opetuksestani niin, ettette koskaan anna aihetta naurunalaisuuteen. 

Teidän on myös viljeltävä vilpittömyyttä, jotta kun todistatte minusta, teette sen sanoilla, jotka ovat 

sydämenne ilmaus. Tämä on siemen, joka aina itää, sillä sillä sillä on totuuden vakuuttava voima, joka 

koskettaa sydäntä ja saavuttaa hengen. 

62 Kun ankkuroin jumalallisen viestini teihin, siitä on tultava veljellinen viesti. Mutta jotta se tekisi 

vaikutuksen ja liikuttaisi tämän ihmiskunnan materialistista sydäntä, sillä on oltava se totuuden leima, 

jonka olen teille paljastanut. Jos salaatte jotakin, jos salaatte jotakin, ette ole antaneet todellista todistusta 

siitä, mitä ilmestykseni on ollut kolmannella aikakaudella, joten ette löydä uskoa. 

63 Olen osoittanut teille, että pimeä side voidaan poistaa tietämättömän tai sokeutuneen silmistä 

vahingoittamatta, loukkaamatta tai satuttamatta häntä. Haluan, että teette samoin. Olen todistanut teille 

itsessänne, että rakkaudella, anteeksiannolla, kärsivällisyydellä ja suvaitsevaisuudella on enemmän voimaa 

kuin ankaruudella, tuomioilla tai voimankäytöllä. 

64 Pitäkää tämä opetus mielessä, oppilaat, älkääkä unohtako, että jos haluatte oikeutetusti kutsua 

itseänne lähimmäistenne veljiksi, teillä on oltava paljon hyvyyttä ja hyveellisyyttä näytettävänä heille. 

Lupaan teille, että annan läsnäoloni tuntua hengessänne ylivuotavalla tavalla, kun veljeyden valo loistaa 

maan päällä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 173 
1 Ette ole enää pieniä lapsia henkisellä polulla, vaan kehittyneitä sieluja. Tiedätkö, mitä 

"spiritualisti" tarkoittaa? Kerron teille yhdellä lyhyellä lauseella: Spiritualisti tarkoittaa "Pyhän Hengen 

opetuslasta". 

2 Teistä kaikista tulee suuria, kun saavutatte todellisen nöyryyden, kun harjoitatte todellista 

rakkautta. Niin kauan kuin sydämissänne on pahuutta, ette saa sitä suurta palkintoa, jonka olen luvannut 

teille. Siksi opetan, korjaan ja puhdistan teitä Elämän Virran kirkkaissa vesissä, jotta teistä tulisi 

kelvollisia tulemaan luokseni. 

3 Korjaan rakastavasti virheesi, nostan sinut ylös, kun kaadut, ja lohdutan sinua kärsimyksissäsi. En 

anna teidän kadota enkä koskaan hylkää teitä. Johdan teitä kädestä pitäen täydellisyyden polkua pitkin, 

kunnes saavutte valtakuntaani. Jos et ole katsonut - minä olen katsonut. Laupeuteni ja armoni ovat 

kanssanne, jotta voitte kääntyä rakkaudessa maan muiden kansojen puoleen. Olen opettanut teitä 

osoittamaan jumaluuttani miellyttävää palvontaa. Olen tehnyt itseni tunnetuksi sanoin älysi, intuition ja 

ilmestyksen kautta. Olen myös puhunut teille henkisen maailmani kautta. Kaikissa koettelemuksissanne, 

tuskissanne ja vastoinkäymisissänne olen osoittanut itseni Isänä. 

4 Kaikilta maailmoilta, kaikilta taivailta olen saanut kunnianosoituksen. Mutta kun olen suunnannut 

katseeni tälle planeetalle, olen tutkinut kaikki lahkot ja uskonnolliset yhteisöt, mutta olen saanut vain 

tuskaa ja ulkoistettuja kultteja, jotka eivät enää sovi tähän aikaan. Mutta annan armoni ja rakkauteni 

kaikille ja hyväksyn hyvän siemenen. 

Olen kääntänyt katseeni (myös) spiritualistiseen kansaani ja havainnut, että myös teidän 

Jumalanpalvontanne on epätäydellistä. 

5 Olen tehnyt itseni tunnetuksi teille ihmisälyn kautta osoittaakseni teille (oikean) polun ja sanonut 

teille: henkistykää, luopukaa kaikesta tarpeettomasta. Haluan vapauttaa teidät epäjumalanpalveluksesta, 

fanaattisuudesta ja materialismista poistamalla opetusteni avulla perinteet ja riitit. Sillä te olette lisänneet 

opetuksiini jotakin entisistä tavoistanne, olette tuoneet niihin perinteitä ja riittejä, jotka ovat juurtuneet 

sydämiinne ja ovat esi-isienne perintöä. 

6 Te olette se israelilainen kansa, jolle puhun inhimillisen ymmärryselimen kautta, jotta voitte 

vuoden 1950 jälkeen olla kanssani yhteydessä hengestä henkeen ja opettaa maailmalle todellista 

palvontaa. 

7 Valmistakaa lapsenne, sillä he ovat huomisen sukupolvia, jotka lähtevät kylvämään totuuttani 

sekoittamatta sitä fanaattisuuteen tai epäjumalanpalvelukseen. 

8 Kuinka suuri ja kaunis onkaan minun opetukseni ja kuinka kaukana se on mistään turhasta! 

Tutkikaa sitä, jotta ette sortuisi fanaattisuuteen. Tulee aika, jolloin pystytte ymmärtämään sen täysin ja 

pääsette ajatuksillanne tuonpuoleiseen. Kuinka kaunista onkaan, kun olette saavuttaneet tämän 

henkisyyden! 

9 Silloin ymmärrätte, että jälkeenjääneisyytenne oli suuri, vaikka teillä oli suurin Mestari 

alaisuudessanne. Silloin ymmärrätte myös syyn niin moniin koettelemuksiin, puhdistuksiin ja vierailuihin. 

10 Älkää pelätkö maailmaa, valaiskaa sen tietä henkenne valolla, dematerialisoikaa se ja vapauttakaa 

se synnistään. 

11 En jaa teitä luokkiin; nämä erot katoavat, kun olette kanssani. En nöyryytä sitä, joka on hyvin 

pukeutunut, sillä hän ei aio nöyryyttää muita pukeutumisellaan. Arvostan köyhää ja asetan hänet sen 

rinnalle, jota hän on aina pitänyt ylempänä, ja tästä hengellisestä yhteydestä syntyy todellinen veljeys 

antamalla teille kaikille saman sanan. Sillä aivan kuten oppineessa ihmisessä voi olla vähän kypsynyt 

sielu, niin yksinkertaisessa ihmisessä voi olla suuri sielu. Mutta tämän tunnustan vain Minä. Siksi kutsun 

kaikki rodut ja heimot kuulemaan saman sanan, jotta teistä kaikista tulisi Pyhän Hengen opetuslapsia. 

12 Vuosi 1950 tulee, mutta henkinen maailmani ei eroa teistä. Se ei pääse enää käsiksi mieleesi, mutta 

se suojelee ja inspiroi sinua edelleen. Minä puhun niiden suulla, jotka ovat varustettuja. Tasoitan teille 

tietä, jotta voitte lähteä viemään ilosanomaa ihmisille. Koska olette saaneet yhteyden Isäänne ja 

hengellisiin veljiinne ja sisariinne, miten ette voisi ylittää maita ja meriä ja saada yhteyttä muihin rotuihin 

ja kieliin kuuluviin veljiinne? Annan teille auktoriteetin ja universaalin kielen tätä varten, joka on rakkaus. 
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13 Haluan, että olet selkeä peili, esimerkin arvoinen esimerkki. En halua, että teistä tulee vain yksi 

sektio maan päällä. Haluan, että olet turvasatama haaksirikkoutuneelle, tähti aavikolle eksyneelle, puu 

kuolemaan vaipuneelle ja uupuneelle vaeltajalle. 

14 Siunaan teitä, rakkaat ihmiset, auttaakseni teitä täyttämään tehtävänne. Näen halun, jolla 

keräännytte ja odotatte sanaani. Ette halua jättää väliin yhtäkään opetustani, sillä niistä löydätte ravintoa, 

joka vahvistaa henkeä ja elvyttää kehoa, ja olette vakuuttuneita siitä, ettei ole olemassa mitään vastaavaa 

perintöä kuin se, joka antaa teille tämän teoksen sisältämän tiedon. 

15 Tässä sanassa te löysitte ylösnousemuksen ja elämän, ja te käännyitte hänen puoleensa niin kuin 

haaksirikkoutunut mies tekee, kun hän löytää pelastusveneen. 

16 Ihmiselämä on kuin myrsky, ja te haluatte pelastaa itsenne tuhoutumasta sotien, valloilleen 

päästettyjen intohimojen ja onnettomuuksien vuoksi. 

17 Haluatte elää rauhassa, kaipaatte oikeudenmukaisuuden maailmaa, unelmoitte ihmisten 

veljeydestä, ja siksi, kun kuulette sanani, löydätte siitä jumalallisen lupauksen siitä maailmasta, jota 

kaipaatte. Olette kokoontuneet tämän ilmentymän ympärille tunteaksenne olonne turvalliseksi ja 

varustautuneeksi ja toivoen saavuttavanne minut hyvien tekojenne puhdistamina. 

18 Siunaan tätä sukupolvea, joka osasi kuunnella minua ja uskoa julistukseeni, aivan kuten siunaan 

tulevia sukupolvia, jotka tarjoavat palvontansa ja palveluksensa aidon hengellisyyden mukaisesti. 

19 Ihmiskunta kuulee jälleen opetukseni, mutta ei siksi, että lakini olisi palannut ihmisten pariin, sillä 

se oli aina kirjoitettu heidän omaantuntoonsa. Ihmiset ovat niitä, jotka palaavat lain tielle. Tästä 

maailmasta tulee vertaukseni tuhlaajapojan kuva. Hänen laillaan se löytää Isän odottamassa sitä 

kartanossaan, joka syleilee sitä rakkaudella ja istuttaa sen pöytäänsä syömään. 

20 Vielä ei ole tullut hetki, jolloin tämä ihmiskunta palaa luokseni, eikä sille ole jäänyt osa sen 

perinnöstä, jonka se tuhlaa juhliin ja nautintoihin, kunnes se on alasti, nälkäinen ja sairas, ja sitten se 

nostaa katseensa Isäänsä. 

21 Kuilusta kuiluun ihminen vajosi hengellisesti sille tasolle, että hän kielsi ja unohti minut, 

äärimmilleen, että hän kielsi itsensä kieltämällä olemuksensa ytimen, henkensä. 

22 Vain minun armoni voi säästää ihmiset tuskalta, että heidän on kuljettava polku uudelleen 

palatakseen luokseni. Minä yksin pystyn rakkaudessani antamaan keinoja lasteni tielle, jotta he löytävät 

pelastuksen tien. 

23 Eikö sydämesi ole täynnä iloa ajatuksesta, että näet Isän huoneen silmiesi edessä? Ettekö ole 

järkyttyneitä siitä moraalisesta ja hengellisestä tragediasta, jossa maan kansat elävät? 

24 Voi, jospa olisitte jo ymmärtäneet tehtävän, joka teidän on täytettävä tällä hetkellä! Kuinka te 

silloin välittäisittekään lähimmäisistänne ja kuinka unohtaisittekaan omat huolenne! Mutta näen, että teillä 

ei vieläkään ole mitään käsitystä niistä lahjoista, joita jokaisella on. Miten aiotte yhdistää voimanne ja 

tehdä ihmiskunnalle tiettäväksi, että pelastus on lähellä? 

25 On totta, että yhden tehtävä ei ole toisen tehtävä, mutta teidän on yhdistyttävä, jotta kaikki 

muodostaisivat sopusoinnussa yhden "ruumiin "* ja yhden tahdon, ja siten, yhdistyneinä rakkauden lakini 

täyttämisessä, taistelette paremman maailman puolesta. Miten teillä on oikeus unelmoida rauhan, 

harmonian ja veljeyden maailmasta, jos ette käytä keinoja sen saavuttamiseksi? 
* Tässä ruumis edustaa symbolisesti yhteisöä. 

26 Ette ole yksin taistelussa, ette sokeina kävelemässä, eikä teiltä puutu aseita puolustautumiseenne. 

Olen saanut henkesi ymmärtämään hengellisen elämän kauneuden, olen avannut henkisen katseesi 

tulevaisuuteen, olen paljastanut sinulle lahjat ja kyvyt, joita kannat uinuvana olemuksesi syvyyksissä. 

27 Olen poistanut mielestänne sen ajatuksen hyödyttömyydestä, kyvyttömyydestä, kömpelyydestä ja 

köyhyydestä, jonka olitte muodostaneet itsestänne, jotta ymmärtäisitte, että teistä kaikista voi olla hyötyä, 

ja teidän kaikkien on kehityttävä, kunnes saavutatte kodin, jossa Isänne odottaa teitä. 

28 Jotkut sanovat minulle: "Herra, miksi et anna meidän kaikkien nähdä Sinua, kuten veljemme ja 

sisaremme, jotka todistavat näkevänsä Sinut?". 

29 Voi te heikot sydämet, joiden täytyy nähdä uskoakseen! Mitä hyötyä on nähdä Jeesus näyssä 

ihmisen muodossa, kun henkenne rakkauden, uskon ja tunteiden kautta voi havaita minut jumalallisessa 

olemuksessani rajattomasti ja täydellisesti? Teette pahaa, kun kadehditte niitä, joilla on lahja nähdä 
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hengellinen rajoitetusti luvuissa tai symboleissa, sillä se, mitä he näkevät, ei ole varsinaisesti jumalallista, 

vaan vertauskuvana tai symbolina, joka puhuu heille hengellisestä. 

30 Olkaa tyytyväisiä lahjoihinne ja tutkikaa saamianne todistuksia etsien aina merkitystä, valoa, 

opetusta ja totuutta. 

31 Kantakaa ristinne loppuun asti kärsivällisesti ja antautuen, ja silloin minun lakini ottaa sen teiltä 

pois, kun saavutte sen kodin porteille, jonka olen luvannut teille ja jossa voitte nauttia todellisesta 

rauhasta. Tällä hetkellä te olette edelleen matkustajia, olette sotilaita ja taistelijoita, jotka pyrkivät kohti 

korkeaa päämäärää, jotka aikovat valloittaa paremman isänmaan. 

32 Et ole yksin kamppailussasi; ihminen ei ole koskaan ollut, sillä olen aina näyttänyt hänelle parhaan 

tien, saattanut häntä ja antanut hänelle rohkeutta. 

33 Jos joku kysyisi Minulta, miten ihmisiä ohjattiin ennen kuin he olivat tietoisia Mooseksen laista, 

jonka jälkimmäiset saivat Herralta, vastaisin hänelle, että ennen Moosesta lähetin kaikki henget, joiden 

omatuntoon oli kirjoitettu laki, jotta kaikki heidän elämänsä teot olisivat Jumaluudelleni mieluisia. Sen 

jälkeen lähetin maailmaan suuren valon henkiä, patriarkkoja ja profeettoja, jotta he tekojensa kautta 

opettaisivat kaikille lähimmäisilleen laini täyttämistä. 

34 Nuo miehet kunnioittivat minua elämällään; he eivät olleet epäjumalanpalvelijoita, sillä he tunsivat 

jo hengellisyyden, he tunsivat rakkautta ja armoa muita kohtaan ja olivat valmiita ottamaan muukalaisen 

vastaan maahansa ja kotiinsa. He olivat vieraanvaraisia muukalaiselle ja väsyneelle kulkijalle. Kaikilla 

heillä oli hyvä sana ja viisas neuvo. 

35 Mutta kaikki ihmiset eivät ole antaneet omantuntonsa sisäisen äänen ohjata itseään. Tämä 

edellyttää henkistymistä, ja lihan aistit välttelevät sitä. Siksi Isänne täytyi tehdä itsensä tunnetuksi ihmisten 

keskuudessa eri muodoissa selittääkseen heille lain ja paljastaakseen jumalallisen. 

36 Te ihmiset, jotka kuulette opetuksiani Kolmannella Aikakaudella ja jotka vielä säilytätte jotakin 

siitä siemenestä, jonka annoin teille menneinä aikoina, ymmärrätte, että teidän on puhdistettava 

sydämenne itsekkyydestä ja materialismista, jotta voitte elää nähdäksenne sen onnellisen hetken, jolloin 

voitte jälleen kerran suunnata elämänne omantuntonne ohjeiden mukaisesti, kuten nuo ensimmäiset 

valaistuneet, kuten Aabraham, josta polveutuivat ne ihmiset, jotka ovat olleet kaikkien ilmestysteni 

uskottuja haltijoita aikojen kuluessa. 

37 Haluan, että kun tulee aika, jolloin ilmentymäni päättyy siinä muodossa, jossa se on nyt, teidät 

varustetaan siten, että jokainen henki niistä, jotka muodostavat tämän yhteisön täällä, on minulle kuin 

temppeli, jokainen sydän pyhäkkö, jokainen koti alttari, isän talo, vieraanvarainen ja täynnä aktiivista 

hyväntekeväisyyttä. Kuinka syvä on silloin rauhanne, kuinka vahva on silloin sydämenne, jotta voitte 

selvitä voittajana kaikista koettelemuksista. 

38 Leipää ei siunaa ainoastaan minä, vaan myös te, koska silloin olette oppineet valmistamaan sen 

rakkaudella, uskolla ja rauhan ilmapiirissä. 

39 Hengellinen armo, jolla olen varustanut teidät, on henkistymisen siemen. Se, joka rakkaudella 

viljelee tätä siementä sydämessään, ei joudu vitsausten tai vapautuneiden elementtien uhriksi, eivätkä 

aineelliset vaikeudet ahdista häntä. 

40 Sinun ei pidä odottaa, että nämä päivät tulevat sinulle itsestään. Ei, ihmiset, teidän on autettava 

heitä henkistymisen kautta, jotta voitte kokea heidän ihmeensä ja pystytte arvioimaan, mihin henki 

kykenee, kun se pystyy nousemaan aineellistuneen ja epäpuhtaan elämän mudan, pölyn ja lian yläpuolelle. 

41 Älkää unohtako, oi opetuslapset, että hengellistäminen ei voi sallia minkäänlaista fanaattisuutta, 

epäjumalanpalvelusta tai ennakkoluuloja, sillä silloin se ei enää olisi hengellistämistä. 

42 Se, joka kantaa puhtautta sydämessään ja pyrkii kunnioittamaan minua elämänsä teoilla, ei tarvitse 

järkeviä kultin muotoja tunteakseen, että hän on täyttänyt Isänsä ja Herransa käskyt. Toisaalta se, joka 

tuntee sydämessään häntä tuomitsevan omantunnon levottomuuden, kaipaa innokkaasti riittejä ja näkyviä 

kultin muotoja, koska hän virheellisesti uskoo, että niiden kautta hän voi sovittaa itsensä Isänsä kanssa. 

43 Olkaa yksinkertaisia kuin kukat ja puhtaita kuin linnut. Olkaa läpinäkyviä kuin ilma ja kirkkaita 

kuin puhdas vesi, silloin olette saavuttaneet sen puhtauden ja korkeuden, joka antaa teidän tuntea elämän 

totuuden. 

44 Jokainen, joka väittää, että opetukseni on vaaraksi ihmiskunnan aineelliselle kehitykselle, tekee 

vakavan virheen. Minä, kaikkien Mestareiden Mestari, näytän ihmiskunnalle tien sen ylöspäin 



U 173 

183 

suuntautuvaan kehitykseen ja todelliseen edistykseen. Sanani ei puhu ainoastaan hengelle, vaan myös 

mielelle, järjen ja jopa aistien kanssa. Opetukseni ei ainoastaan inspiroi ja opasta sinua hengellisessä 

elämässä, vaan se tuo valoa jokaiseen tieteeseen ja kaikille poluille. Opetukseni ei rajoitu vain kaikkien 

sielujen saattamiseen polulle kohti tämän olemassaolon tuolla puolen olevaa kotia, vaan se tavoittaa myös 

ihmisen sydämen ja innostaa häntä elämään miellyttävää, inhimillistä ja hyödyllistä elämää tällä 

planeetalla. 

45 Jos sanoin teille toisella aikakaudella, että minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta, sanon teille 

tänään, että teidänkään valtakuntanne ei ole tästä maailmasta, koska tämä maailma, kuten jo tiedätte, on 

vain siirtymävaihe ihmiselle. 

46 Opetan teille todellista elämää, joka ei ole koskaan perustunut materialismiin. Siksi maan mahtavat 

nousevat jälleen kerran opetustani vastaan. Tulen luoksenne ikuisen opetukseni kanssa, ikuisesti voimassa 

olevan opetukseni kanssa, joka koostuu rakkaudesta, viisaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Sitä ei 

kuitenkaan ymmärretä heti, vaan ihmiskunta tuomitsee minut jälleen, ristiinnaulitsee minut jälleen kerran. 

Tiedän kuitenkin, että opetukseni on käytävä kaiken tämän läpi, jotta se tunnustetaan ja sitä rakastetaan. 

Tiedän, että kiivaimmat vainoojani ovat tulevaisuudessa uskollisimpia ja luopuvimpia kylväjiäni, sillä 

annan heille hyvin suuria todisteita totuudestani. 

47 Että toisen aikakauden Nikodeemus, pappien ruhtinas, joka etsi Jeesusta puhuakseen hänen 

kanssaan viisaista ja syvällisistä opetuksista, ilmestyy jälleen tänä aikana tutkimaan tunnollisesti Työtäni 

ja kääntymään hänen puoleensa. 

48 Tuo Saul, jota kutsutaan Paavaliksi ja josta, vainottuaan minua raivokkaasti, tuli yksi suurimmista 

apostoleistani, ilmestyy jälleen tielleni, ja kaikkialla uudet opetuslapseni ilmestyvät, toiset kiihkeästi, 

toiset itsensä kieltäen. Tämä hetki on hyvin tärkeä, aika, josta puhun teille, lähestyy ja lähestyy. 

49 Tämä aatteiden sota, yhteenotot, joita todistatte tällä hetkellä, ja tapahtumat, joita tapahtuu 

päivittäin - eivätkö ne puhu teille jostakin tulevasta, eivätkö ne saa teidät aistimaan, että eräs ajanjakso on 

päättymässä ja uusi aikakausi on alkamassa levittää valoaan? 

50 Haluan vain, että te, Sanani todistajat tänä aikana, pysytte lujana koettelemuksen hetkillä, jotka 

edeltävät lakini täytäntöönpanoa. Sillä minun uusi ilmestymiseni teidän keskuudessanne tulee olemaan 

kuin hurrikaani, jonka väkivallan alla maa ja meret, joilla tämä ihmiskunta asuu ja kuohuu, ravistellaan ja 

ruoskitaan, niin että ne voivat oksentaa ulos kaiken, mitä ne kätkevät sisäänsä epäpuhtautta. 

51 Kun nämä koettelemukset tulevat, älkää pelätkö, sillä kun ne ovat täällä, ymmärrätte, että 

valtakauden lopun alku on alkanut ja uuden onnellisemman ajan koittaminen on lähellä. 

52 Pahuus, epäoikeudenmukaisuus, ylimielisyys, orjuus, tietämättömyys ja maallinen valta kaatuvat ja 

tekevät tilaa rakkauden, valon ja rauhan valtakunnalle ihmisten keskuudessa. Älä horju äläkä anna 

lamppusi sammua, vaikka koettelemus tuntuisi hyvin vaikealta ja malja, joka sinun on juotava, hyvin 

katkeralta. Päinvastoin, sytyttäkää silloin toivon liekki ja tuulettakaa sitä, kuten sotilas tekee taistelun 

keskellä, kun hän tuntee, että hän on voittamassa vihollisen ja voitto on lähellä. 

53 Kun näette itsenne vihamielisten joukkojen ympäröimänä, joiden kielet heittävät myrkkyä teitä 

vastaan, älkää epäilkö lupauksiani; sillä noina hetkinä annan teidän tuntea rauhoittavan läsnäoloni ja 

kuulla rakastavan ääneni sanovan teille uudestaan: "Minä olen teidän kanssanne." 

54 Silloin saatte usein kokea, kuinka noiden laumojen keskelle ilmestyy sydän, joka ymmärtää teitä ja 

joka on teille kuin kilpi. Mutta saavutatte tämän vain, jos luotatte minuun ja luotatte minuun. 

55 Muistakaa Daniel, se profeetta, joka niin puolusti Babyloniassa orjuudessa olevaa sorrettua 

kansaansa. 

56 Anna taistelun tulla. Teidän on kasteltava uudestaan rakkaudellanne se siemen, jonka Iankaikkinen 

kylvi ihmisen henkeen. Salli rikkaruohojen kitkeminen oikeudenmukaisuuteni sirpin iskulla ja peltojen 

kääntäminen, jotta ne olisivat viljelykelpoisia. 

57 On tarpeen antaa vielä muutama hetki aikaa ihmisille, jotka jahtaavat maailman tavaroita, jotta 

heidän pettymyksensä olisi täydellinen ja jotta he voisivat lopulta vakuuttua siitä, että kulta, valta, tittelit ja 

lihan nautinnot eivät koskaan anna heille rauhan ja hyvinvoinnin henkeä. 

58 Koko ihmiskunnan on aika tutkia itseään omantunnon valossa. Silloin oppineet, teologit, 

tiedemiehet, hallitsijat, rikkaat ja tuomarit kysyvät itseltään, mikä oli se hengellinen, moraalinen tai 

aineellinen hedelmä, jonka he keräsivät ja jonka he voivat antaa ihmisille syötäväksi. Sen jälkeen monet 
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palaavat luokseni, koska he ymmärtävät, että huolimatta maalla nauttimastaan arvovallasta heiltä puuttui 

jotakin, joka täyttäisi tyhjiön, johon heidän sielunsa oli vajonnut ja joka voi ravita itseään vain hengellisen 

elämän hedelmistä. 

59 Olen luonut näille sieluille keidas keskelle autiomaata, sillä tiedän, että heidän maanpäällisen 

elämänsä aikana he ovat koputtaneet ovea toisensa jälkeen ja kulkeneet polkua toisensa jälkeen - toiset 

totuutta etsien, toiset valtaa, toiset taas onnellisuutta. Mutta sen tien lopussa, jonka he ovat kulkeneet maan 

päällä, kun he ovat valmiita hylkäämään kaiken, annan heidän levätä rinnallani, lohdutan heitä ja näytän 

heille oikean tien, jotta he löytävät sen kautta pellot, joille he voivat kylvää kokemuksensa hedelmälliset 

siemenet. 

60 Keidas on hengellinen, jonne kaikenrotuiset ihmiset tulevat kaikenlaisia autiomaapolkuja pitkin - 

toiset väsyneinä, toiset täynnä haavoja, harmaantuneina ja monet tyhjinä vaelluskassit mukanaan, 

häpeissään käymänsä taistelun hedelmättömyydestä. Siellä he kuulevat ääneni, tunnistavat sen välittömästi 

ja huudahtavat: "Se on Herra!" Tällä lauseella he ilmaisevat nöyryyttä, jolla he lopulta löytävät minut. 

Sillä heidän kaikkien on saavutettava minut omien ansioidensa kautta. 

61 Tuo äärettömän siunauksen, sovinnon ja nöyryyden tunti tuo jumalallisen anteeksiannon myös 

niille eksyneille lapsille, jotka vihdoin palaavat Isän taloon ja kaipaavat sitä, joka antoi heille elämän ja 

perinnön. 

62 Olette varanneet tämän marraskuun päivän muistamaan olentoja, jotka ovat siirtyneet 

tuonpuoleiseen. Ensimmäisestä aamunkoitteesta lähtien monet sielut nousevat rukoilemaan niiden 

puolesta, joita he kutsuvat "kuolleikseen". Sanon teille, että on erittäin hyvä, että muistatte heidät ja 

ajattelette kiitollisuutta, rakkautta ja ihailua heitä kohtaan. Mutta ei ole hyvä, että itket heitä kuin 

menetettyjä tavaroita, eikä se, että pidät heitä kuolleina. Sillä jos voisitte katsella heitä hetkinä, jolloin 

silmänne vuodattavat kyyneliä heidän vuokseen ja rintanne huokaa poisnukkuneiden puolesta, 

hämmästyisitte valosta, joka valaisee heidät, ja elämästä, joka virtaa heidän lävitseen. Silloin te huudatte: 

"Totisesti, he ovat ne, jotka elävät, ja me olemme kuolleita!" 

63 Elätte todella väärin, jos vuodatatte kyyneleitä elottoman ruumiin edessä ja unohdatte, että sen 

sielu on täynnä sykkivää ja värähtelevää elämää. 

64 Jos sen sijaan, että perinteisesti omistaisit päivän niille, jotka ovat siirtyneet hengelliseen elämään, 

olisit aina yhteydessä heihin rukouksen siteellä, tuntisit heidän näkymättömän mutta todellisen läsnäolonsa 

elämässäsi ja heidän hyväntekeväisyytensä koko olemassaolosi ajan - kamppailuissasi, koettelemuksissasi 

ja myös miellyttävinä hetkinäsi. 

Ja nuo olennot puolestaan saisivat tilaisuuden tehdä yhteistyötä jaloissa teoissanne ja yrityksissänne, 

jolloin he saisivat lisää valoa. 

65 Sanoin kerran: "Antakaa kuolleiden haudata kuolleensa", ja jos tutkitte huolellisesti ja rakastavasti 

näitä sanojani, ymmärrätte, kuinka paljon syytä minulla oli sanoa teille tämä. 

66 Teillä kaikilla on sydämessänne ja silmienne edessä poisnukkuneen rakkaanne viimeinen kuva, 

fyysinen ulkonäkö. Sen, joka kuoli ruumiillisesti lapsena, muistatte lapsena; sen, joka jätti tämän elämän 

ruumiillisesti vanhana miehenä, muistatte vanhana miehenä, aivan kuten muistatte aina tässä tilassa sen, 

joka jätti ruumiinsa tuskan uuvuttamana tai joka kuoli keskellä tuskallisia tuskia. Teidän on kuitenkin 

pohdittava eroa sen välillä, mikä on ruumis ja mikä on sielu, jotta ymmärtäisitte, että kun ihminen kuolee, 

sielu syntyy uuteen elämään, jossa se ei enää näe maailman valoa, vaan jumalallisen valon, joka valaisee 

sielun ikuisen elämän. 

67 Kerroin teille kerran, että ihminen on epäjumalanpalvelija, koska hän on riippuvainen aineellisista 

asioista, ja kuolleidensa palvonnassa hän antaa silmiinpistävän esimerkin epäjumalanpalveluksestaan. 

Mutta minun opetukseni on kuin äärettömän kauneuden aamunkoitto noussut elämäänne ja hälventänyt 

pitkän tietämättömyyden yön varjot, jossa ihmiset ovat eläneet erehdyksessä. Ja tämä äärettömyyteen 

nouseva valo lähettää jumalallisena tähtenä kauneimmat valonsäteensä henkenne ylle valmistautuessaan 

valmistelemaan teitä varmalla askeleella nauttimaan siitä elämästä, johon te kaikki pystytte astumaan 

korkeamman evoluutionne kautta. 

68 Ette enää itke katkerasti niiden puolesta, jotka ovat menehtyneet ja joilla on nyt parempi elämä, 

ettekä itke myöhemmin henkinä niiden puolesta, jotka olette jättäneet taaksenne, tai siksi, että olette 

jättäneet ruumiin, joka on palvellut teitä kuorena koko elämänne ajan. 
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69 On olentoja, jotka kärsivät ja pelkäävät, kun he kokevat rakastamansa ruumiin hajoavan. Mutta te 

tulette olemaan niiden joukossa, jotka laulavat kiitosta Luojalleen, kun he näkevät, että tuon ihmiskehon 

suorittama tehtävä on päättynyt. 

70 Tänään annan anteeksi ja annan anteeksi kaikki virheesi ja samalla näytän sinulle sivun 

Jumalallisesta Elämän Kirjasta, jossa voit valaista henkeäsi ja mieltäsi, jotta voit tehdä teot, jotka ovat 

Hänen arvoisiaan, joka opetti ne sinulle. 

71 Otatte tällä hetkellä suuren vastuun ihmiskuntaa kohtaan, ja mitä enemmän opetuksia minulta 

saatte, sitä suurempi on tämä vastuu, sillä teidän on määrä puhua ihmisille henkistymisestä. Jätän teidän 

keskuuteenne lujasti juurtuneeksi täydellisen tavan olla kanssani yhteydessä - ilman riittejä tai 

epäjumalanpalveluksellisia muotoja, yksinkertaisesti hengestä henkeen. 

72 Tämä siunattu siemen, joka on jo sydämissänne, on leipä, jota voitte jakaa veljienne ja sisartenne 

kanssa, ja se on myös hengellinen perintö, jonka voitte testamentata lapsillenne. 

73 Kun sanoin teille: "Rakastakaa toisianne", en tarkoittanut sanoa teille, että tämän pitäisi tapahtua 

vain ihmisten kesken, vaan myös maailmasta toiseen. Mutta nyt sanon teille, että kun ajattelette niitä, 

joiden sanotte kuolleen, teidän ei pidä kuvitella heitä kaukana teistä eikä ilman tunteita. Älkää rakastako 

kuolleita älkääkä muistako heitä kuolleina; muistakaa heitä vain elävinä, sillä he elävät ikuisuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 174 
1 Rakkaat opetuslapset, jokainen hetki, joka elämässänne kuluu, on uusi askel, joka vie teitä 

lähemmäs Isäänne. Hitaasti, askel askeleelta, kuljette polkua, joka johtaa valon valtakuntaan. 

2 Lähestytte aikaa, jolloin osaatte antaa hengellenne sen, mikä sille kuuluu, ja maailmalle sen, mikä 

sille kuuluu, oikeudenmukaisella tavalla. Se on todellisen rukouksen aikaa, Jumalan palvontaa ilman 

fanaattisuutta, kun rukoilette ennen jokaista yritystä, kun osaatte säilyttää sen, mikä teille on uskottu. 

3 Miten ihminen voisi eksyä, jos hän sen sijaan, että tekisi tahtonsa, pyytäisi ensin Isältään 

rukouksessa? Se, joka osaa rukoilla, elää liitossa Jumalan kanssa, tietää Isältään saamiensa etujen arvon ja 

ymmärtää samalla koettelemustensa merkityksen tai tarkoituksen. 

4 Ihminen, joka rukoilee suoraan Jumalaa, on henkistynyt ihminen, jolla ei ole pimeää sidettä 

silmiensä edessä ja joka on valmis löytämään itsestään ja itsensä ulkopuolelta tuntemattomia viisauden ja 

totuuden maailmoja, jotka ovat olemassa ihmisen elämässä ilman, että hän on niistä tietoinen. 

5 Se, joka löytää tämän polun, ei voi enää pysähtyä paikalleen, sillä koska hänen aistinsa ja henkiset 

lahjansa ovat heränneet ja tulleet vastaanottavaisiksi, hän kuulee tänään luonnon ääniä, huomenna hän 

vastaanottaa viestejä hengellisestä valtakunnasta, ja myöhemmin hän kuulee Herransa äänen 

vuoropuhelussa hengeltä hengelle, joka on Isän ja Hänen lastensa välisen rakkauden hedelmä. 

6 Ihmiset, älkää kadehtiko niitä äänenkantajia, joiden kautta teen itseni tunnetuksi; sillä jos todella 

valmistaudutte fyysisesti ja hengellisesti, te ylitätte heidät vielä senkin jälkeen, kun tämä ilmentymä on 

ohi. 

7 Tälle kansalle on ennustettu merkkien, ihmeiden ja todisteiden aikaa, joka on todistajana minun 

ilmestymisestäni tällä kolmannella aikakaudella. 

8 En ole vielä lausunut viimeistä sanaani, jossa annan teille suuria paljastuksia. Mutta minun tahtoni 

ja ohjeeni on kirjoitettu koko tämän kansan omaan tietoisuuteen, niin että heillä on täysi tieto siitä, miten 

minun ilmestymiseni lopputulos tulee olemaan, samoin kuin siitä päivästä, joka on valittu ja määrätty 

minun viimeistä opetustani varten. 

9 Teidän on ymmärrettävä, että haluan opettaa teille kaiken, mitä teidän on tiedettävä päästäksenne 

niihin maailmoihin tai koteihin, jotka odottavat teitä. Sillä aivan kuten henkenne oli valmistauduttava 

maailmassa, jossa se eli välittömästi sitä ennen, jotta se voisi inkarnoitua ja elää maan päällä, niin sen on 

myös valmistauduttava palaamaan kotiin, jonka se jätti, vaikka ne ovatkin rakkaudessa, puhtaudessa ja 

viisaudessa korkeampia koteja. 

10 Älkää epäilkö sanaani. Minä (myös) täytin lupaukseni ensimmäisellä aikakaudella vapauttaa Israel 

Egyptin orjuudesta, joka merkitsi epäjumalanpalvelusta ja pimeyttä, ja tuoda teidät Kanaaniin, vapauden ja 

elävän Jumalan palvonnan maahan. Siellä ilmoitettiin myös minun tulemisestani ihmisenä, ja profetia 

toteutui sanasta sanaan Jeesuksessa. Mestari, joka eli ja rakasti teitä, lupasi tehdä itsensä tunnetuksi 

Hengessä, ja tässä teillä on tuon lupauksen täyttymys. 

11 Tänään ilmoitan teille, että minulla on henkenne varalle ihania alueita, asuinpaikkoja, henkisiä 

koteja, joissa voitte löytää todellisen vapauden rakastaa, levittää hyvyyttä ja luoda valoa. Epäilettekö tätä 

sen jälkeen, kun olen pitänyt kaikki aiemmat lupaukseni teille? 

12 Tietäkää, että suuret henget työskentelevät aina työssäni: Elia, jonka kohtalona on ilmoittaa 

Mestarin tulosta opetuslastensa keskuudessa, on valo, joka tekee läpimurron henkien luo, laskeutuu niiden 

luo, jotka ovat eksyneet polulta, niiden luo, jotka ovat nukkumassa tai jotka ovat menettäneet uskonsa 

hengelliseen elämään, ja ympäröi heidät rakkauden tuleen, joka säteilee hänestä - tuleen, joka on uskoa, 

pahan tuhoamista ja puhdistumista. Hänen kutsunsa kaikuu jokaisessa kansassa, hänen puhdistava tulensa 

leviää. On totta, että puhdistus jättää jälkeensä tuskan jälkiä, mutta pian Marian ruumiillistama 

jumalallinen lohdutus tulee vuodattamaan balsamiaan jokaiselle nyyhkyttävälle sydämelle, jokaiselle 

tuskan piinaamalle olennolle. 

13 Sen jälkeen etsin sydämen toisensa jälkeen antaakseni ihmisten kuulla jumalallisen kutsuni, joka 

sanoo heille vain: Seuratkaa minua. 

14 Opetukseni antaa ihmiselle mahdollisuuden kehittyä olemuksensa kaikilla osa-alueilla: Se tekee 

sydämen herkäksi ja jalostaa sitä, herättää mielen ja täydellistää ja kohottaa henkeä. 
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15 Tutkikaa opetuksiani perusteellisesti, jotta voitte ymmärtää oikean tavan harjoittaa opetuksiani, 

jotta kehityksenne olisi harmonista, toisin sanoen ettette kehitä pelkästään älyä huolehtimatta tunne-

elämästä, jota teidän on viljeltävä, tai hengen ihanteista, joita teidän on elävöitettävä. 

16 Kaikki olemuksenne kyvyt voivat löytää sanastani valon polun, jota pitkin ne voivat kehittyä ja 

täydellistyä äärettömyyteen asti. 

17 Olen antanut teille riittävästi aikaa omaksua ja ymmärtää opetuksiani, niin että monet teistä, jotka 

tulitte tänne lapsina, ovat nyt nuoria, kun taas toiset, jotka tulivat nuorina, ovat nyt vanhoja miehiä. Jotkut 

ovat kasvaneet matkan varrella ja kuuluvat nyt "työntekijöitteni" joukkoon, ja toiset ovat hengittäneet 

viimeisen henkäyksensä ja ottavat nyt paikkansa valittujeni joukossa. 

18 Olen antanut tälle kansalle täällä riittävästi aikaa, jotta lujan ja todellisen uskon valo voisi nousta 

heissä ja jotta heidän henkensä saisi syvällistä tietoa Työstäni. Sanani valmistaa teitä, jotta voitte tuntea 

Läsnäoloni ja vastaanottaa inspiraationi silloinkin, kun ette enää kuule tuota ääntä ja teidän on keskityttävä 

olemuksenne ytimeen. 

19 Minun opetukseni on kirjoitettu teidän omaatuntoonne. Siellä on arkki, joka parhaiten säilyttää 

lakini, niin että kun nämä hengellisen virkistyksen tunnit, jotka vietätte Mestarinne kanssa, ajan myötä 

etääntyvät, sanani ydin värähtelee edelleen sielussanne, täynnä elämää, tuoreena ja rakkaudesta ja 

viisaudesta sykkivänä. 

20 Sanassani kerron teille yhä uudelleen ja uudelleen, että teidän pitäisi saavuttaa henkisyys, sillä se 

on se, mikä erottaa teidät maan päällä. Ilman henkistymistä ette pysty antamaan lähimmäisillenne sitä 

todistusta, joka teidän pitäisi antaa. 

21 Älkää pelätkö, sillä minä viimeistelen sanani teidän keskuudessanne. Minun työni ei häviä, eikä 

teidän henkenne joudu epätoivoon. Pidän hengellisessä laaksossa valmiina olentoja, jotka inkarnoituvat 

kansojen oppaiksi ja profeetoiksi - valon olentoja, spiritistejä, jotka opettavat teitä ottamaan askeleen 

eteenpäin Sanani avaamalla tiellä. 

22 Tänään haluan kertoa teille, että aivan kuten te tarvitsette valo-olentoja tulemaan luoksenne 

henkisestä laaksosta auttamaan teitä polullanne, on myös henkisiä koteja, jotka tarvitsevat joitakin teistä 

tulemaan luoksenne opetukseni valon kanssa. Ette tunne niitä keskuudessanne, jotka kuulevat minua tällä 

hetkellä ja joiden on pian lähdettävä hengelliselle tehtävälle. Tämä on syy siihen, miksi monet sydämet 

ovat puhdistaneet itseään jo pitkään ja miksi heidän henkensä tuntee joka päivä yhä enemmän yhteyttä 

työhöni. 

23 Tahdon, että henkisten joukkojeni joukossa on joitakin teistä, jotka liittyvät niiden joukkoon, jotka 

tekevät yhteistyötä kanssani tässä siunatussa restauroinnin ja vanhurskauden työssä kaikkien niiden 

olentojen pelastamiseksi, jotka vaeltavat kaukana elämän ja totuuden tieltä. 

24 Pitäkää tämä sana hengessänne, sillä se voi valmistaa teitä siihen suureen hetkeen, jolloin poistutte 

tästä olemassaolosta tullaksenne hengellisesti vapaiksi. 

25 Tämä on loistavaa ilmestysten aikaa, rakkaat ihmiset. Valon aika, joka kohottaa sieluja. Autuaita 

ovat ne, jotka valmistautuvat, sillä he saavat valoni runsaana. 

26 Mutta muistakaa, että tämä ei ole uuden aikakauden alku, että en ole paljastanut teille kaikkea, 

mitä tämä aika tuo ihmisille tullessaan, enkä ole jo ymmärtänyt kaikkea, mitä olette saaneet. 

27 Kuluu vielä päiviä, vuosia ja kokonaisia vuosisatoja, jolloin tämä ihmiskunta tulee todistamaan 

ihmeellisiä valon ilmentymiä ja vielä tuntemattomia hengellisiä ilmestyksiä. 

28 Nämä ajat lähestyvät, joten teidän on valmisteltava tietä niille, jotka tulevat ottamaan paikkanne. 

Te siunaatte tietä hyvillä teoillanne. Silloin olette aloittaneet todellisen temppelin rakentamisen, jota muut 

jatkavat, ja myöhemmin toiset tulevat ja saattavat sen päätökseen. 

29 Olen antanut teille opetukseni pitkän aikaa, jotta se voisi juurtua syvälle sydämiinne hyvänä 

siemenenä ja jotta olisitte elämässänne aina valmiita levittämään sitä lähimmäistenne keskuudessa. 

30 Kokoa kirja sanoistani, poimi niistä olennainen, jotta saatte todellisen käsityksen opetukseni 

puhtaudesta. Voit havaita virheitä äänenkantajan lähettämissä sanoissa, mutta et niiden merkityksessä. 

Lähettimeni eivät ole aina olleet valmiita. Siksi olen kehottanut teitä olemaan lukematta sitä pinnallisesti, 

vaan syventymään sen merkitykseen, jotta voitte löytää sen täydellisyyden. Rukoilkaa ja mietiskelkää, 

jotta ymmärtäisitte sen. 
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31 Te kaikki tarvitsette uskoa voidaksenne elää. Voi sitä, joka elää vain maailman turhuuksille, sillä 

hänen sielunsa on tyhjä, eikä hänellä ole maanpäällisen matkansa päätteeksi mitään sadonkorjuuta. 

Muistakaa, että teidät on lähetetty maan päälle suorittamaan henkistä tehtävää ja että sen jälkeen palaatte 

luokseni, samalla kun ruumis sulautuu siihen maahan, josta se syntyi. Antakaa rakkauteni innoittaa teitä 

saavuttamaan suuri usko, tehkää sydämestänne temppeli. Sulje kehosi silmät ja avaa henkesi silmät, jotta 

voit nähdä maailmasi ulkopuolelle. Olen sisälläsi ja ulkopuolellasi, olemuksesi sisimmässä osassa, 

varjelen ja säilytän henkeäsi. Tunnen kaikki toiveenne ja toiveenne, ja sanon teille: kiivetkää 

täydellisyyden vuorelle kärsivällisesti ja uhrautuvasti. Kun olet lähellä päämäärää, avaan silloin 

valtakuntani portit hieman, jotta voit vilkaista rauhaani ja olla vahva viimeisellä hetkellä. 

32 Kaikki kehittyy. Ihminen edistyy tieteessä, mutta hän ei käytä hankkimaansa tietoa hyvään; hän ei 

osaa lohduttaa tai suojella lähimmäistään. Vallanhalu ja väärä käsitys vapaasta tahdosta ovat aiheuttaneet 

uuden sodan, ja sen seurauksena on tuska. Näen kaikkialla orpoutta, kurjuutta, autiutta ja kuolemaa, ja 

kaikesta tästä te saatte antaa minulle tiliä. Mitä olet tehnyt sanallani? Ette ole kuunnelleet sitä, ja olette 

eksyneet tuskan ja sotkeutumisen mereen, ja silti se ei tule olemaan viimeinen sota, jota käymme. - Mutta 

tuomio on tulossa kaikille. Läsnä ovat tuomarit ja syytetyt, teloittajat ja uhrit. Kaikki kansat kuulevat 

kutsuni. Kutsun teitä rukoilemaan tällä päätöksenteon hetkellä, ja annan teille Henkeni valon. 

33 Luomiseni on jatkuvaa, eikä mikään katoa. Kun kipu kuluttaa lihan ja sielu jää alastomaksi ja 

paljaaksi täyttämättä tehtäväänsä maan päällä, annan sille uuden fyysisen vaatteen ja annan sen palata 

samaan. 

34 Kehotan teitä tekemään hengellisiä töitä, jotka kestävät ajan testin. Rakenna vakaalle maaperälle, 

jotta mikään luonnonvoima ei voi tuhota luomustasi. 

35 Sinä seisot pöytäni edessä. Istu ympärilleni ja kuuntele minua. 

36 Tahtoni on, että tänä aikana jokainen ihminen ja jokainen henkiolento saa tämän jumalallisen 

tiedon, jonka Pyhä Henki on nyt paljastanut teille. 

37 Minun sanani on tällä hetkellä ollut kuin viisauden kirja, joka on avattu ihmisten edessä. 

38 Te, jotka olen kutsunut opetuslapsikseni, olette tämän ohjeen valppaita vartijoita. 

39 Te olette Jeesuksen nöyrä perhe, jolle on uskottu perintö. Ymmärtäkää, että minä, Mestari, olen 

ilmoittanut teille tahdon. 

40 Yksikään maan asukas ei tunne taivaallista maailmaa. Olette edelleen vaeltajia elämän 

autiomaassa. Jotkut vaeltavat tietämättä, minne ovat menossa. Mutta ikuisuudessa Isänne rakkaus odottaa 

teitä. Siksi tulen alas auttamaan teitä elämänne vaikealla matkalla, jotta voitte palata siihen kohtuun, josta 

tulitte. 

41 Sitä ennen haluan yhdistää teidät rakkaudessa, jotta hankkimanne ansiot tuovat teidät lähemmäs 

minua, kun ponnistelette lähestyäksenne toisianne, antaaksenne toisillenne anteeksi ja ojentaaksenne 

kätenne toisillenne veljinä. Olen valmistanut tien, jotta voitte saavuttaa valtakuntani rauhan siinä - sen 

rauhan, jota ette löydä tässä elämässä, koska olette kokeneet siinä vain tuskaa. Miksi ette seuranneet 

polkua, jonka viitoitin teille toisella aikakaudella? Ette olisi kompastuneet tai kaatuneet. Nyt te olette 

opetuslapsiani, sillä rakastan teitä ja haluan antaa teille uuden mahdollisuuden pelastaa itsenne. Käytättekö 

nyt sitä hyväksenne vai jäättekö jälleen kerran pysähtyneeseen tilaan? Muistakaa, että se, mitä olen teille 

niin yksinkertaisesti paljastanut, on jotakin, mikä kuuluu Isän salaiseen viisauden aarteeseen, joka oli 

piilossa jopa oppineilta ja teologeilta. Mutta koska tämä armo on annettu teille, älkää tulko tiedemiesten 

kaltaisiksi, jotka ovat tulleet turhamaisiksi ja sokeiksi löydöksistään niin, että he ovat kieltäneet sen, joka 

on luonut kaiken. 

42 Tänään sinulla on hallussasi se, minkä muut ovat arvioineet väärin tai halveksineet. Mutta kun 

alatte levittää opetuksiani, älkää pysähtykö tuomitsemaan, onko se, jolle puhutte, opetusteni 

vastaanottamisen arvoinen vai ei, vaikka kyseessä olisivat ne, jotka ovat torjuneet minut kiivaimmin. 

43 Sinä, jonka henki loistaa ilosta kuunnellessasi minua, saat tehdä työni tunnetuksi. Lähtöni hetki 

lähestyy, ja silloin teillä on varusteet. 

44 Toisella aikakaudella valitsin kaksitoista miestä levittämään Hyvää Sanomaa koko maailmaan 

lähtöni jälkeen. Tähän työhön riitti kaksitoista miestä. Tuona aikana opetin tuhansia miehiä ja naisia ja 
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lähetin henkiset isäntäni auttamaan teitä, koska elätte sielujen vapauttamisen aikaa. Sotilaitteni määrä on 

niin suuri, koska ihmiskunta on nyt suurempi, ja sen synnit ja rikkomukset ovat myös suurempia. 

45 Ole nöyrä ja sopusoinnussa kohtalosi kanssa. 

46 Toisinaan sydämessänne herää tämä kysymys: "Olenko edistynyt hengellisesti vai olenko 

pysähtynyt?" Ja minä, Mestari, sanon silloin oppilailleni, että jos he ovat valmiita tuntemaan 

lähimmäistensä tuskan, he ovat ottaneet askeleen eteenpäin; jos he ovat pystyneet antamaan anteeksi niille, 

jotka ovat satuttaneet heitä pahasti, he ovat ottaneet toisen askeleen; ja jos heidän sydämensä samaistuu 

kaikkiin ihmisiin rotuun tai yhteiskuntaluokkaan katsomatta, he ovat edenneet huomattavasti henkisen 

kehityksen tiellä. 

47 Mutta mikä on ollut näiden tunteiden ja toimien motiivi? - Rakkaus, jonka lakini pystyi 

istuttamaan sinuun. Vain rakkaus voi tuoda opetukseni teille, sillä kaikki hyveet kumpuavat siitä. Ihmiset 

yrittävät turhaan ratkaista ongelmansa muilla keinoin. On turhaa, että he haluavat luoda rauhaa maailmaan, 

jos se ei perustu keskinäiseen rakkauteen. 

48 Näen kuitenkin, että ne, jotka katsovat elämää materialistisen ja itsekkään sydämen heille 

istuttamien tunteiden kautta, ottavat opetukseni edelleen välinpitämättömästi ja joskus jopa pilkallisesti 

vastaan. Mutta sanon teille, että jopa hekin tulevat lopulta siihen tulokseen, että vain korkea moraali, 

selkeä tieto ja oikea järki voivat pelastaa ihmiskunnan siitä kuilusta, johon se on vajonnut. Ja tämä korkea 

moraali voi antaa sille vain sen henkistymisen, jota opetan teille. Teidän tekojenne puhtauden omantunnon 

valon edessä ja järkevän oikeudenmukaisuuden löydätte vain Sanastani, sillä en puhu mahdottomasta enkä 

opeta teille mitään kuvitelmia. Opetukseni perustuu todellisuuteen, totuuteen. 

49 Ihminen on yrittänyt saavuttaa mahdottomia keinoja, joita rakkauden ja oikeudenmukaisuuden 

lakini ei ole tarjonnut teille, ja jos annoin hänen työskennellä vapaasti, se tapahtui siksi, että hän saisi omia 

kokemuksiaan, vaikka hänen omassatunnossaan oli aina läsnä minun lakini. 

50 Jos ihmisen sydän ei olisi ollut niin paatunut, sodan tuska olisi riittänyt saamaan hänet miettimään 

virheitään, ja hän olisi palannut valon tielle. Mutta vaikka hänellä on yhä katkera muisto noista 

ihmissurmista, hän valmistautuu uuteen sotaan. 

51 Kuinka voitte kuvitella, että Minä, Isä, Jumalallinen Rakkaus, voisin rangaista teitä sotien kautta? 

Uskotteko todella, että se, joka rakastaa teitä täydellisellä rakkaudella ja joka haluaa, että rakastatte 

toisianne, voi antaa teille rikoksen, veljemurhan, tapon, koston ja tuhon? Ettekö ymmärrä, että kaikki tämä 

johtuu materialismista, jota ihmiset ovat keränneet sydämiinsä? 

52 Ihmiset ovat eksyneet polulta, jota heidän omatuntonsa osoittaa heille, he ovat menettäneet 

järkensä ja eksyneet moraalin ja hyvien tunteiden tieltä. He eivät halunneet pysähtyä ajassa, he eivät 

menneet itseensä ja ajelehtivat kohti syvää kuilua, jonka he loivat, kohti kohtaamista pimeyden kanssa. 

Silti - rakkauteni on antanut anteeksi heidän rikkomuksensa, ja valoni on yrittänyt pidättää heitä ja 

osoittanut heille, että he ovat eksymässä. Mutta lakini kunnioittaa tahdonvapautta, jolla olen heidät 

varustanut, vaikka oikeudenmukaisuuteni sallii heidän niittää ne hedelmät, jotka he kylvävät elämässään. 

53 Mutta kun näyttää siltä, että kaikki on ihmisen kannalta ohi, että kuolema on voittanut tai että paha 

voittaa, olennot nousevat pimeydestä valoon. Kuolemasta he nousevat todelliseen elämään, ja turmeluksen 

kuilusta he nousevat tottelemaan Jumalan ikuista lakia. 

54 Kaikki eivät tule tuntemaan kuilua, sillä jotkut ovat pyrkineet pysymään poissa tuosta intohimojen, 

vallanhimon ja vihan sodasta ja ovat eläneet vain uuden Sodoman laitamilla; ja toiset, jotka ovat tehneet 

paljon syntiä, pysähtyvät ajoissa, ja oikea-aikaisella katumuksella ja täydellisellä uudistumisella he 

säästävät itsensä monilta kyyneliltä ja tuskalta. 

55 Te, jotka kuulette minua, ette saa millään tavoin ruokkia tai edistää näitä sotia. Pysykää tielläni, 

jotta elämänne, sananne ja tekonne saisivat monet sydämet pysähtymään hengästyttävään kulkuunsa, jotta 

he voisivat kokea rauhani ja välttyä siltä pakolta, että heidän on juotava tämä kärsimyksen malja. 

56 Tartu tähän päivään, jonka pyhität Luojallesi. Sydämenne valmistautuu ja sykkii rakkaudessa 

Jumaluuttani kohtaan, ja teidät täytetään armollani, koska osoitatte olevanne kelvollisia vastaanottamaan 

läsnäoloni. 

57 Anna henkesi ilon heijastua ruumiissasi, niin siitä ei tule väärää iloa. Miten mielesi voisi olla 

iloinen ja sydämesi surullinen samaan aikaan, jos molemmat elävät harmonisesti yhdessä? 
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58 Tämä tila on kaunis, kun se kumpuaa hengen autuudesta. Pyrkikää teoissanne täydellisyyteen, sillä 

täydellisyydessä on suurin onni. 

59 Mitä epätäydellisyyttä löydät luomakunnassa? - Ei mitään, sano sinä. On kuitenkin monia 

puutteita, ja niitä on ihmisten töissä. Tehkää minun tahtoni, sillä kaikki, mitä tehdään lain ulkopuolella, on 

epätäydellistä. 

60 Ymmärrä: Sinun on pidettävä mielikuvituksesi kurissa. Teidän ei pidä tuomita lähimmäistenne 

tekoja. Haluan, että olette hyviä, ja lisäksi toiveeni on, että teistä tulee täydellisiä, sillä vaikka olette 

ulkonäöltänne mitättömiä, olette aineellisia asioita ja maailmoja suurempia, koska teillä on ikuinen elämä, 

koska olette valoni ja henkisten olentojeni kipinä. Teidän on ymmärrettävä, mitä henki on, jotta 

ymmärtäisitte, miksi kutsun teitä täydellisyyden tielle. 

61 Olen etsinyt sinut tuskassasi pelastaakseni sinut. Se on Isänne rakkaus, joka ei ole vielä väsynyt 

koputtamaan sydämenne oville. 

62 Vuodesta 1866 lähtien olen tehnyt itseni tunnetuksi teille innoittamieni ihmisten kautta, jotka ovat 

osoittaneet teille hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden tien. 

63 Mestari kertoo teille: Minun tahtoni on todistaa, että tämä on kolmas aikakausi. 

64 Ensimmäisellä kerralla Aabraham teki liiton Isän kanssa. Toisella kerralla Kristus sinetöi 

ihmiskunnan kanssa tekemänsä liiton verellään; sillä verellään, joka merkitsee rakkautta, elämää, uhrausta 

ja anteeksiantoa, hän osoitti maailmalle tien vapautukseen sen syyllisyydestä ja antoi siten hengelle 

pelastuksen ja iankaikkisen elämän. 

65 Tällä hetkellä vuodatan valoni henkeen, sillä jos haluatte tavoittaa Minut ihmisolentoina, ette 

koskaan saavuta sitä, koska luvattu koti ikuisuudessa on tarkoitettu hengelle. 

66 Annan opetukseni teille, jotta voitte välittää sen lähimmäisillenne samassa muodossa, jossa minä 

annan sen teille. Mutta älä koskaan keskustele väkivaltaisella tavalla, kun opetat sitä. Varokaa 

tuomitsemasta sitä, mitä ette tunne, mutta ymmärtäkää, että puhdas esimerkki riittää kääntämään ihmiset 

hengellisyyteen. 

67 Opetukseni tiivistyy käskyyn, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne". Miksi kaikki eivät ole 

ymmärtäneet minua, vaikka annoin teille kaikille samanasteisen tietämyksen luomisessanne? Miksi jotkut 

osaavat antaa Jumalalle sen, mikä on hänen, ja maailmalle sen, mikä on hänen, kun taas toiset antavat 

kaiken maailmalle, josta he tekevät Jumalansa, paratiisinsa ja taivasten valtakuntansa? - Koska he ovat 

unohtaneet, että sanoin teille toisella aikakaudella: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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El Amor Divino - El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

(Jumalallinen rakkaus - El Amor Divino - elämän ja kaiken elämän tarkoitus) 
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