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Eessõna 
 

Jumal on oma piiritu armastuses igal ajal teinud ennast inimestele teatavaks, et näidata neile teed nende 

vaimseks arenguks: Piibli aegadel, esimesel ajal, tema prohvetite kaudu; teisel ajal, Jeesuse Kristuse ja 

tema apostlite kaudu; praegusel ajal, kolmandal ajal, tema nn häälekandjate kaudu ─ lihtsad inimesed, 

kes usuvad Jumalasse. 

Ettevalmistused selleks algasid Mehhikos 1866. aastal ja alates 1884. aastast kohtusid inimesed 

lihtrahva hulgast, et pühapäevast pühapäevani lihtsates kogunemiskohtades jumalikku sõna kuulata. 

Alguses oli käputäis inimesi ühes kohas. 1950. aasta lõpu poole ilmutas jumalikku vaimu pühapäeviti 

rohkem kui sajas erinevas kohtumispaigas Mehhikos. 

Selline ilmutus lõppes 31. detsembril 1950 ─ nagu seda oli mitu korda varem välja kuulutatud. Viimase 

viieteistkümne aasta jooksul on neid Issanda sõnu kaasstsenografeeritud ja salvestatud. 

Sellest tohutust hulgast protokollidest valiti pärast 1950. aastat kokku 366 välja ja avaldati 1960. 

aastate alguses 12-köitelises teoses "Libro de la Vida Verdadera" ("Tõelise elu raamat"). 

Täiendavat teavet ja ajaloolist tausta jumalike ilmutuste päritolu kohta Mehhikos võib leida nii 

käesoleva teose I köites kui ka Unicon Foundationi raamatus "Sissejuhatus Tõelise elu raamatusse". 

Järgnevad originaalväljavõtted annavad lugejale esimese ülevaate mõnest selle köite olulisest 

teemast: 

Ma pöördusin inimeste juurde tagasi keset sõjauudiseid, sündmusi ja märke, millega ma ennustasin 

oma tulekut. Kuid inimesed ei tundnud Mind. 

Keset seda vaikust, seda vaesust, seda maakera nurka (Mehhiko) kuulutan praegu oma Sõna läbi 

inimintellekti, kutsun inimesi, äratan neid uuele elule, uuendan neid oma veenva ja armastava õpetuse 

kaudu, äratan neis nende uinuvaid võimeid, et äratada nad üles oma Meistri järgimise teedele. 

Ma pean teile ütlema, et sel ajal olen leidnud teid rohkem kui kunagi varem religioossesse fanatismi ja 

ebajumalateenistusse takerdunud ning samal ajal on teie hing vooruste poolest vaesem kui kunagi 

varem. Nüüd ma küsin teilt, pärast seda, kui te olete Mind aasta-aastalt kuulnud selle kuulutuse kaudu: 

kes tunneb, et Ma olen hävitanud tema elupõhimõtted? Kes tunneb end segaduses või näeb oma 

kristlikku usku hävitatuna? Tõesti, ma ütlen teile, et ma olen teile ainult meelde tuletanud seda, mida ma 

teile minevikus ilmutasin, sest te olite selle unustanud või moonutanud. Selle, mida inimesed olid teie 

eest varjanud, olen ma toonud päevavalgele, ja selle, mida hoiti Minu salajases varakambris, olen ma 

teile ilmutanud. See ajastu on vaimse vabaduse ajastu. Mehed on oma vaimu poolest valgustatud ja 

oskavad valida turvalise tee. (188, 33-35) 

Ärge ajage seda kommunikatsiooni segi sellega, mida inimesed oma vabast tahtest toodavad ─ mõned 

ajendatuna teadusest, teised uudishimust, kolmandad jälle ebausklikest arusaamadest. (188, 45) 

Mina, Isa, ei ole kedagi oma armastuse ja andestuse palge alt välja tõrjunud, isegi mitte neid, kes on 

lasknud end ahvatlustest võrgutada ja langenud kuristikku. Ma ei ole kedagi hukka mõistnud. Ei maa peal 

ega "vaimses orus" ei ole kaitsetuid olendeid. Kes teie seast võiks olla välja heidetud minu palge alt, sest 

ta on patune ja minu halastuse saamise vääriline? Ma elan selle paadunud patuse südames, kes ei 

suutnud vastu võtta Minu Jumaliku Vaimu valgust, sest ta ei võtnud kuulda oma südametunnistuse häält. 

Kas te arvate, et ma olen ennast temast eemaldanud tema väärkäitumiste ahela tõttu? Ei, tõepoolest. Ma 

olen kõigi loodud olendite Isa, ilma et ma ühtegi oma last tagasi lükkaksin. Mina olen Armastus ja 

armastava Isana ei jäta ma kedagi hooletusse, oma rahvast. 

Teie ülesanne on palvetada eksinu eest, paluda, et minu Vaimu valgus valgustaks tema hinge, et ta 

ärkaks, murduks kiusatuse sidemetest ja hajutaks pimedus, mis on teda pimestanud. (206, 36-37) 

Spiritismi head külvajad ei erista end kunagi millegi välise või materiaalse poolest. Neil ei ole mingeid 

etteasteid, mingeid märke, mingeid erilisi kõneviise. Kõik nende tegutsemisviiside kohta on lihtne ja 

arusaadav. Kui nad siiski millegi poolest eristuvad, siis aktiivse heategevuse ja vaimulikkuse poolest. 
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Tõelised spiritismi jutlustajad ei erista end mitte ilukõne, vaid oma sõnade tarkuse ja lihtsuse, kuid 

eelkõige oma tegude tõepärasuse ja õiglase elu poolest. 

Pidage meeles, et maapeal ei vajanud ma väliselt ilusat kõnelemisviisi, et haarata rahvahulkade 

südamed, vaid ma teadsin, kuidas neid saavutada armastuse, tõe, tervendava jõu ja tarkuse kaudu. See 

on eeskuju, mida te peaksite endale südamele võtma ja järgima Minu tahte kohaselt. 

Samuti ei taha ma, et te piirduksite oma usupraktikas materiaalsete pühapaikadega, sest siis 

vangistate oma hinge ja ei lase tal oma tiibu laiali sirutada, et vallutada igavikku. 

Altar, mille ma jätan teile tähistama, on elu, mida ma ootan, ilma igasuguste piiranguteta, väljaspool 

kõiki konfessioone, kõiki kirikuid ja sektid, sest see on rajatud vaimsesse, igavikulisse, jumalikku, sest see 

on rajatud vaimsesse, igavikulisse, jumalikku. (194, 24-28) 

Ma olen lubanud maa peal eksisteerida religioonidel, mis on hingele teed, mis viivad Jumala juurde. 

Iga religioon, mis õpetab headust ja armastust ning ülistab halastust, on hea, sest see sisaldab valgust ja 

tõde. Kui inimesed närtsivad neis ja muudavad selle, mis algselt oli hea, halvaks, siis on tee kadunud 

materialismi ja patu alla. 

Seepärast näitan ma teile sel ajal uuesti oma tõde, mis on tee, elu põhiolemus ja seadus, et te 

otsiksite seda seadust, mis on tuletorn ja juhttäht, mis on väljaspool vorme ja riitusid, väljaspool kõike 

inimlikku. Kes mind sel viisil otsib, on spiritist. (197, 10-11) 

Religioonide ühinemine saabub siis, kui inimese vaim tõuseb kõrgemale materialismist, 

traditsioonidest, eelarvamustest ja fanatismist. Siis on inimesed vaimselt ühinenud ühtsesse 

jumalateenistusse: headus Jumala ja ligimese armastusest. Kui see juhtub, siseneb inimkond 

täiuslikkusperioodi. Seepärast nõuan ma teilt, et te näitaksite oma tööd hea ja õiglase käitumise kaudu. 

Ärge muretsege, et te ei ela selle kõige realiseerimiseni. Kuid te saate igal juhul rahulolu, et olete oma 

seemnega aidanud kaasa rahuriigi rajamisele ─ seemne, mis kannab vilja tulevaste põlvkondade 

südametes. (187, 43) 

Ma olen teile öelnud, et tuleb aeg, mil valgus ilmub kõikjal, kõikides riikides, kõigil mandritel. See 

valgus paistab vastavalt inimese vaimsele väljaõppele. Kuid selle kaudu kujuneb uus ja täpsem 

ettekujutus loomisest, uus arusaam vaimsusest. Nii algab uus vaimse arengu etapp. (200, 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Juhend 175 
1 Minu Vaimu valgus on tulnud ilmutama teile kõiki teie olemuses peituvaid andeid ─ kõike seda, 

mida te olete oma päritolust saadik endas kandnud, ilma et oleksite sellest teadlikud. Ma olen teile teada 

andnud, et nüüd on aeg, et te tõesti tunneksite ennast, avastaksite end ja teaksite, mis on teie pärand, et 

te saaksite olla vaimselt suured. 

2 Aeg-ajalt olen teile andnud ilmutusi: Kõigepealt oli see seadus, hiljem minu õpetus ja lõpuks 

täielik teadmine teie vaimsest missioonist. 

3 Sa ütled, et ma olen kolm korda olnud koos meestega, aga see on tõsi, et ma olen alati olnud koos 

sinuga. Mina olen see Isa, kes esimesel ajal näitas inimestele oma õigluse seadust, kes teisel ajal tegi oma 

"Sõna" inimeseks Jeesuses, oma Pojas, ja kes nüüd teeb ennast vaimulikult maailmale teatavaks. Nii olen 

ma teile andnud läbi aegade jumalikku tähendust, mille mõte räägib teile teie vaimsest arengust ja annab 

teile teada, et Tema, kes on teiega alati rääkinud, on olnud üks Jumal, üks Vaim ja üks Isa. 

4 Te küsite Minult, mida Ma tahan saavutada, kui Ma ilmutan end vaimselt selle aja inimkonnale? 

Sellele ma vastan teile: Mida ma otsin, on teie ärkamine Valguse juurde, teie spirituaalseks muutumine ja 

teie ühendamine, sest te olete alati olnud lõhestatud. Sest samal ajal, kui mõned on otsinud vaimu 

aardeid, on teised pühendunud maailma rikkuste armastusele ─ spiritism ja materialism on pidevas 

võitluses; spiritistid ja materialistid, kes ei ole kunagi suutnud üksteist mõista. 

5 Pea meeles: Kui Iisrael, kes ootas Messiat, sai teda oma silmade ette, jagunesid nad Minu tõe 

usklikeks ja eitajateks. Selgitus on lihtne: usklikud olid need, kes ootasid Mind vaimuga, ja eitajad olid 

need, kes ootasid Mind "liha" meelega. 

6 Need kaks jõudu peavad uuesti vastamisi astuma, kuni tõde tuleb sellest võitlusest välja. Võitlus 

saab olema äge, sest mida rohkem aega möödub, seda rohkem armastavad inimesed maapealset, sest 

nende teadus ja avastused annavad neile tunde, et nad elavad omaenda kuningriigis, oma loodud 

maailmas. 

7 Tänapäeva inimesed on laiendanud oma mõjusfääri, nad domineerivad ja läbivad kogu maailma. 

Ei ole enam tundmatuid kontinente, riike ega meresid. Nad on loonud teed maal, merel ja õhus. Kuid nad 

ei rahuldu sellega, mida nad oma planeedil pärandina omavad, vaid uurivad ja otsivad taevalaotust, 

igatsedes veelgi suuremaid alasid. 

8 Ma õnnistan oma laste teadmishimu ning nende püüdlused olla tark, suur ja tugev leiavad minu 

tingimusteta heakskiitu. Kuid mida minu õiglus ei kiida heaks, on nende ambitsioonikate eesmärkide 

aluseks olev edevus või isekas eesmärk, mida nad aeg-ajalt taotlevad. 

9 Ma ei takista inimesi oma teadmiste suurendamisel ega varja nende eest teaduse valgust. 

Kui ma asetasin inimese seemne maa sisse ja käskisin tal kasvada ja paljuneda, käskisin tal ka alistada 

maa, see tähendab, et kõigi teda ümbritsevate olendite seas oleks inimene teadlik olend, kes tunneb 

inimlikke seadusi ja jumalikku õiglust ning viljeleb voorusi, kelle ümber kõik olendid ja elemendid 

harmooniliselt pöörlevad. 

10 Kui kaugel harmooniast on inimene elanud sellest ajast saadik, kui ta alustas oma kõndimist maa 

peal! Sellest annavad tunnistust tema pidevad kukkumised, tema kannatuste ammendamatu karikas ja 

rahu puudumine. 

11 Ma annan teile nüüd uue õppetunni, mis on mõeldud kõigile inimestele. Mitte kõik ei ole 

palvetanud Minu tulekut oodates, kuid valu on hoidnud neid ärkvel ja valmis Mind vastu võtma. 

Inimkond on juba saanud selle kogemuse, mille Iisraeli rahvas on talle jätnud alates teisest ajastust, 

nii et kellelgi ei tohi olla kavatsust usaldada jumalikku õiglust. Kas te ei tea, et prohvetlikkuse, 

jumalateaduse ja vaimse väe andid anti "vaimselt vaestele", kes igatsesid Issanda tulekut, et saada 

Temalt lootuse ja teadmiste valgust? 

Kui te küsite Minult nende hingede asukoha kohta, siis ütlen teile, et nad elavad nüüd kodudes, kus 

kõik suured asjad, mis sellel planeedil olemas on, näivad nende silmadele tavalise maapealse tolmuna. 

Aga kui te küsite Minult, mis juhtus nendega, kes ei võtnud midagi vastu Minu kuningriigist, sest Minu 
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Sõna ja Minu lubadused tundusid neile kehvad, siis ütlen teile, et nad kuuluvad nende hulka, kes 

kehastuvad ja reinkarneeruvad kuni oma hinge täieliku arenguni. Sest nad nõudsid kulda ja võimu, ja 

õigusega, nende vaimse heastuse eest anti neile maailm koos selle kahtlase rikkuse ja võltsvõimuga. Nad 

said kannatada jumaliku õigluse poolt, kuid neid ei visatud kunagi kõrvale päästmise teelt, mis viib tõe 

kuningriiki. 

Seepärast täna, kui Ma saadan teile oma Vaimu valguse külluslikult, otsin neid väsimatult, et nad 

mõistaksid, et nüüd on piisavalt neile määratud katsumusaeg, ja et nad mõistaksid, et nüüd on kolmas 

aeg, see aeg, mil aegade lõpp saabub, millest Ma rääkisin, kui tuli juttu juudi rahva üle otsustamisest. 

12 Teil kõigil on minuga "kohtumine" ja te peate kogunema, et mind kuulda, sest te kõik peate mind 

kuulama. 

13 Kõik pannakse minu õigluse kaalule, kus kaalutakse kõiki tegusid, mida ei ole veel hinnatud. Minu 

kohalolekut ja jõudu hakatakse tundma nii, nagu seda pole kunagi varem tunda olnud. Sest pärast kaose 

lõppu pöördub kõik tagasi õigele teele. 

14 Palvetage ja valvake lakkamatult, et teid ei üllataks, inimesed. Aga tõesti, ma ütlen teile, kui te 

valvate ja palvetate maailma eest, siis on teid kaitsev nähtamatu mantel, sest te olete armastanud oma 

kaasinimest ja tundnud tema valu kui omaenda valu. 

15 Ma ütlen teile veel kord, et ma teen oma kohalolu, oma väge ja õiglust tuntavaks. Kui ma olen 

lubanud inimesel oma kurjuses rüvetada kõike seda, mis on tema elus püha, siis ma sean piirid tema 

rüvetusele. Kui ma olen lasknud tal vabal tahtel mööda teed eksida, siis tõestan talle, et kõik, mis teda 

puudutab, on "nii kaugele ja mitte kaugemale". Kui ma olen lasknud tal elada välja oma püüdlusi võimu ja 

suuruse poole maailmas, siis peatan ta oma teelt ja panen teda oma töö üle järele mõtlema oma 

südametunnistuse kaudu, et ta saaks vastata Minu küsimustele. 

16 Ma olen lubanud valu, hävingut ja surma teie elus tunda, et need kibedad viljad annaksid teile 

mõista, milliseid puid te olete kasvatanud. Kuid ma lasen ka valu kaduda ja luban hingel puhata ja 

mõtiskleda, sest sellest tõuseb armastuse hümn oma Loojale. 

On öeldud ja ka kirja pandud, et see päev saabub siis, kui inimesed on riietanud oma vaimu 

ülestõusmise valge rüüga, kui nad armastavad üksteist. 

17 Kõik saavad päästetud, kõigile antakse andeks, kõiki lohutatakse. Kus on siis surm, kus on igavene 

hukkamõist ja lõpmatu põrgu? 

18 Ma ei loonud ei surma ega põrgut, sest kui mu vaim mõtles loomisest, tundsin ma ainult 

armastust ja minu emakast tuli välja ainult elu. Kui surm ja põrgu oleksid olemas, siis peaksid need olema 

inimlikud teod, sest need oleksid armetud; ja te juba teate, et miski inimlik ei ole igavene. 

19 Tõesti, Ma ütlen teile, et hetkedel, mil Minu Sõna on kuuldavaks saanud häälekandja kaudu, ei 

värise mitte ainult selle rahva vaim, vaid ka kõik need olendid, kes samamoodi vajavad jumalikku valgust 

"vaimses orus". 

20 Inimese sõna heli ei jõua neisse, kuid minu sõnumite tähendus ja inspiratsioon jõuavad, sest minu 

hääl on universaalne ja selle kaja jõuab kõikidesse maailmadesse ja kodudesse, kus elab Jumala laps. 

21 Ma saadan igasse maailma oma valguskiire. Teile olen saatnud selle valguse inimsõnade kujul, 

teistesse kodudesse jõuab see inspiratsiooni kaudu. 

22 Selle jumaliku kiirte valguses ühinevad nüüd kõik hinged, tehes sellest taevase redeli, mis viib nad 

vaimsesse kuningriiki, mis on lubatud kõigile teile, kes te olete minu Jumalikkuse vaimne osake. 

23 Kujutage ette kõigi nende olendite juubeldamist, kes olid teiega materiaalsetes suhetes maa peal 

ja kes nüüd elavad väljaspool teie maailma, kui nad saavad teada, et nende kuuldud hääl on kuulda ka 

maa peal. Nad ei ole sinust ära pööranud, nad ei unusta sind ega hoidu küsimast nende järele, kes jäid 

veel mõne hetke kauemaks maa orgu. Nende hellitus ja õnnistus on alati teiega. 

24 Seal elavad need, kes olid teie vanemad, lapsed, õed-vennad, abikaasad, sõbrad või heategijad, 

kes on nüüd lihtsalt teie vennad ja õed kui vaimolendid. Kuid nende armastus teie vastu on sama või isegi 

suurem, nagu ka nende jõud teid aidata ja kaitsta. 
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25 Palvetage nende eest, inimesed, ärge lõpetage nende armastamist ja meelespidamist, sest teie 

mälestus ja palved on magusaks lohutuseks nende võitluses. Ärge kunagi kujutage neid häiritud või 

pimeduses elavaid inimesi ette, sest see oleks nagu te tunneksite end volitatud nende üle kohut 

mõistma. Kui inimesed siin maa peal on üldiselt liiga ebatäiuslikud ja ebaõiglased, et hinnata õigesti oma 

naabrite asju ─ kuidas peaksid nad olema võimelised mõistma kohut mis tahes vaimolendi üle? 

26 Ma ütlen teile veel kord, et teie ainus ülesanne on aidata neid maailmas oma palvete ja heade 

tegude kaudu. 

27 Ärge tundke vajadust, et need ilmneksid teie elus mis tahes materiaalsel viisil, kas siis aju 

kasutades või muul viisil, sest sellega eitaksite vaimulikkust, mida olen teile õpetanud. Ei ole ka mingit 

kindlat päeva aastas, et seda esile kutsuda. Mõelge, et vaimulikud elavad kaugel maapealsest ajast ja et 

seetõttu võib iga hetk olla sobiv, et neile vaimse palve kaudu läheneda. 

28 Kui paljud neist olenditest, kellest te olete sageli uskunud, et nad kannatavad raskusi, on just 

need, kes on võidelnud selle nimel, et tuua teid lähemale sellele Valguse teele, mida nad ise ei suutnud 

leida, kui nad olid maa peal. Seepärast ärge nutke nende pärast ja kindlasti ärge leinake, sest nad on 

läinud "vaimsesse orgu". Nad ei "surnud", nad ainult ennetasid mõne hetke võrra aega, mil te peate 

lahkuma. Nii oli see minu poolt määratud, et nad valmistaksid teile teed. 

29 Inimesed, kas ma pean teile tõesti ütlema, et teil ei ole kalmistutel mingit asja ja et teie pisarad, 

mida te hauakohtade üle valate, on teadmatuse, materiaalsuse ja kangekaelsuse pisarad? 

30 Nende hinged, kelle pärast te nutate, on elus, kuid te tahate kindlalt arvata, et nad on surnud 

selles kehas, mis kadus maa alla. Te peate neid kadunuteks, samas kui nad ootavad teid täis armastust, et 

anda teile tunnistust tõe ja elu kohta. Te arvate, et nad on kauged või tundmatud ja kurdid teie võitluste 

ja hädade suhtes ning te ei tea, kui palju kive nad teie teelt eemaldavad ja kui paljudest ohtudest nad teid 

päästavad. 

31 Teadmatus paneb teid olema enda ja teiste suhtes ebasõbralik ja isegi julm, kuigi ma pean teile 

ütlema: Kes saab olla veel teadmatuses pärast seda, kui on kuulnud Minu õpetusdiskursusi? 

32 Minu Sõna on valguskiir, mis peab teid kõiki omaks võtma, et te jääksite sulanduma Minu 

armastuse tulesse. Kui te seda kuuldes usute seda ja rakendate seda praktikas, siis sellest hetkest alates 

ühinete kõigi nendega, kes mind armastavad, usuvad mind ja ülistavad mind. 

33 Ma olen teile oma õpetustes öelnud, et maapealne elu on hinge kannatuste tee ja tema 

maapealse eksistentsi lõpp on tema Golgata, et te püüaksite järgida Mind, võttes eeskujuks Minu 

eeskujulikud teod. 

34 Õndsad on need hinged, kes usuga ja voorusega jõuavad tippu, sest hetkel, mil nad loobuvad 

kehast, kogevad nad Isa hellustust kui tasu oma jõu ja armastuse eest. Need on need, kes sisenevad 

igavikku ilma komistusteta. 

35 Minu sõna sel ajal aitab inimestel mõista minu seaduse ja õpetuse tähendust. Tunnustus, mida 

inimkond võib neile anda, ei anna neile õndsust, südame õndsust ja hingerahu. Sest hing leiab täiusliku 

õnne ainult kodumaal, kuhu ta kuulub. 

Kui palju võimalusi sul on olla hea ja kasulik oma ligimesele! Iga kodu on sobiv põld minu seemne 

külvamiseks. Iga linn ja iga rahvas on nagu muld, mis januneb halastuse ja armastuse järele, ja ma teen 

teid külvajateks, et te kastaksite maailma armastuse ja lohutusega ning külvaksite sinna rahu. 

36 Teod, sõnad ja palved on vahendid, mida saate ja peate kasutama, et täita oma kaasinimeste 

teenimise ja armastamise missiooni. 

37 Ma olen õpetanud teile täiuslikku palvet, mis on tõeline vaimu keel, mis toob inimese 

otsekontakti Minuga. 

38 Ma olen andnud teile Sõna kingituse, mis väljendab vaimus peituvat valgust ja südant ühendavat 

armastust. 

39 Inimesed, kes mind kuulavad: ärge öelge, et ma nõuan teilt liiga palju, sest ma tean paremini kui 

teie ise, milleks te olete võimelised. Täna tunnete end nõrgana, kohmakana, võimetuna ja väärtusetuna, 
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sest te uurite oma sisemust ja avastate palju nõrkusi, palju puudusi, mis ei pane teid tundma võõrast 

valu. Aga ma tervendan teid kõigepealt, panen teid tundma oma rahu, et tugevdada teie südameid ja 

sillutada teie teed. Siis ei tunne te enam hirmu, ei kahtle ega tunne end võimetuna. 

40 Seepärast olen jätnud teile aega, et te kuulaksite Mind ja tugevdaksite end järk-järgult Minu Sõna 

juures, ilma et ma saadaksin teid kaugetele maadele oma missiooni täitma. Aga siis, kui teie vaim on 

küllastunud Minu olemusega, ei oota ta alustamiseks tõendeid ega märke, sest ta saab inspiratsiooni 

kaudu teada, mida ta peab tegema. 

41 Palvetage, inimesed, ja kui te palvetate, siis saadan ma oma rahu kõigi maa rahvaste peale, ma 

õnnistan teie kodusid ja valgustan teie teid. 

42 Ma annan teile tõestuse, et kõik, mida ma teile lubasin, on tõsi. Milline on see tõend? Et te näete 

oma elus midagi, mida te olete ammu lootnud, midagi, mida mõne jaoks on võimatu saavutada. Mõne 

jaoks saab see, mida ma olen andnud, peagi teoks, teisi panen ootama. Aga tõesti, ma ütlen teile, ei ole 

kedagi, kes ei saa Minu armastuse tõestust. Siis, kui see arm jõuab igaüheni teist, mäletate te Minu Sõna 

ja teie usk kasvab. 

43 Ära ole meeleheitel, ära valuta pisaraid, oska seda tundi oodata, kui sa elad, ja palveta ja vaata 

minu õpetuse järgi. 

44 Kas sa näed, kuidas neil hetkedel, kui sa oma hinge üles tõstad, unustad sa oma kannatused ja 

oled täidetud minu rahuga? Veenduge, et olete alati Minuga, järgige Minu õpetust, ja te näete, kuidas 

Minu rahu ja valgus võidavad teie saatuse löökide ja raskuste üle. 

45 Mõistke, et teie kannatused ei ole kasutud, et teil on ülesanne kontrollida end vaimselt ja 

füüsiliselt, et te kuuluksite minu külvajate hulka. 

46 Need, kes toovad inimestele lohutust, kes tõstavad üles neid, kes on langenud, kes annavad jõudu 

nõrkadele, peavad olema valgustatud kogemuste valguses ja saanud tugevaks võitluses ja katsumustes. 

Neid ei tohi hirmutada ükski valupilt, nad ei tohi väriseda ühegi ligimese õnnetuse ees, nad ei tohi tagasi 

tõmbuda ühegi valu eest, kui nende kaasinimeste käed ulatavad nende poole armuotsuse sooviga. 

47 Seal, nende seas, kes on paadunud pahedesse ja valusse, näete te siis paljusid, kes tõusevad 

valguse poole uuenemise ja vaimustumise soovis. Kuid selleks, et see inspiratsioon jõuaks neisse 

inimestesse, peate panema nende südamesse tõelise tõendi vendluse kohta, teo, mis on valguskiir, mis 

valgustab nende inimeste pimedust. 

48 Mõistke siis, et valu, mis on teid mitmel kujul saatnud, on olnud tüür, mis on teie hinge sisemiselt 

kujundanud, et täita õrna missiooni. 

49 Juhised, mis ma olen teile andnud selles kolmandas ajastus, on uus testament, mis tuleb 

ühendada möödunud aegade testamentidega ─ sest need kolm moodustavad ühe ilmutuse. 

50 Minu valgus valgustab nende meelt, kelle saatus on koondada kõik minu õpetused ühte 

raamatusse. 

51 Minu vaimsed teenrid juhivad minu väljavalitute kätt, nii et selles raamatus ei oleks ühtegi viga. 

52 Vaidlused, mis selles usukogukonnas on olnud, nende arutelud ja erimeelsused kaovad, kui te 

süvenete selle raamatu uurimisse ja saate aru, mis on minu teose tõde. 

53 Täna ei ole te veel teadlikud tagajärgedest, mida teie lahkuminek teile kaasa toob. Aga tõesti, ma 

ütlen teile, homme hakkate te selle üle nutma. Kui mitu korda olen Ma palunud teil ühendada oma 

mõtted, teod ja hinged, kuid sama tihti ei ole te kuulanud Minu jumalikku nõuannet! 

54 Ma olen inspireerinud teid moodustama ühte rahvast ja andnud teile nime "Uus Iisrael". Ma olen 

andnud teile mitmesuguseid ülesandeid ja ülesandeid, et teil oleks kõik vajalik teie eluteel ja võitlustes, 

nagu juhtus Iisraeliga esimesel ajastul, kui ta rändas läbi kõrbe, soovides jõuda tõotatud maale. Kuid te ei 

ole veel püüdnud mõista minu korraldusi ega ole tahtnud kuulda ühtsuse eeskuju, mille see rahvas on 

jätnud kirja ─ kustumatu eeskuju; sest just nende harmoonia ja ühtekuuluvus aitasid neil ületada teel 

tekkinud raskused. 



 

12 

55 Uus "tõotuse maa" ootab teid, kuid te olete sellest veel kaugel. Te rändate ikka veel läbi suure 

kõrbe, olete jätnud "vaarao" orjuse selja taha ja olete juba saanud Seaduse. Ometi ei ole te täielikult 

loobunud ebajumalateenistusest ja te kummardate kuldvasikat, ilma et te seda teadvustaksite. 

56 Te peate kõigepealt silmitsi seisma katsumuste, vastuseisude ja tagakiusamistega, et te saaksite 

ärgata oma unest. Ainult siis olete varustatud, et täita Minu korraldusi, ja olete innukalt valmis jälgima 

tööd, mille Ma teile olen ilmutanud, nii nagu iisraellased lõid Tabernaakli ja lepingulaua, et säilitada 

Seadust, sest katsumused olid neid valguse suhtes äratanud. 

57 Nüüd on su hing su elamu ja Vaim su lepituskohaks. Seal valgustab minu seadus Issanda rahva 

teed. 

58 Praegusel ajal ei ole ilmunud ühtegi meest, kes nagu Mooses läheks selle rahva ette ja tugevdaks 

tema usku imetegudega. Kuid väikese ettevalmistusega oleksite võimelised tundma Eelija vaimset 

kohalolekut, kes juhib teid, julgustab teid ja inspireerib teid sellel rännakul. 

59 Rahvahulgad, kes Mind kuulavad, valavad nüüd pisaraid. Ainult mina tean nende kaebuste 

põhjust, ainult mina tean kõiki takistusi ja raskusi, millega nad on teel kokku puutunud ja mis neid 

peatavad. 

60 Jääge kindlaks, rahvas, olge Minule truuks ja te näete, kuidas takistused langevad. Palvetage ja 

töötage üha suurema aususe, siiruse ja täiuslikkusega, et oma missiooni täitmisel leiaksite lohutust ja 

jõudu, mis on vajalik elu keerdkäikude talumiseks. Kui te elate nii, siis kui te seda kõige vähem ootate, 

näete, et tee on selge ja komistuskivid on kadunud. 

61 Teie olete minu põllud, kus praegu kasvavad nisu ja umbrohi kõrvuti. Lõikaja tund ei ole veel käes, 

kuid kui see saabub, siis mõistetakse teie kõigi tegude üle kohut. Siis jätan ma teile head jüngrid maa 

peale ja võtan siit maailmast ära need, kes ei ole kandnud ühtsuse ja vaimsuse vilju. 

62 Vaadake ja pöörake tähelepanu minu sõnale. Ärge olge enesekesksed, sest olete saanud minu 

väga suured tellimused ja missioonid, arvates, et minu otsus ei saa teid kunagi kätte. 

Tuletage meelde Taavetit ja Saalomoni, kes, kuigi nad olid oma rahva silmis suured, jäid oma suuruses 

magama, rikkusid seadust ja nägid, kuidas minu jumalik õiglus, halastamatu ja tark, tuli nende peale, kui 

nad uskusid, et kuna Isa on neid nii armastanud, siis ei saa ta neid kunagi kannatada. 

63 Mõelge, inimesed, uutele põlvkondadele, mõelge oma lastele, nagu tegid seda patriarhid, kes 

valmistasid oma rahvaid ette Messia tulekuks. 

64 Palvetage järeltulijate eest, valmistage neile tee ette hoole ja armastusega. Mõistke, et neil on 

täita veelgi kõrgemad missioonid kui teil, ja et on hea, kui nad leiavad vaimustumise tee, mida järgida. 

65 Millest see jälg koosneb? Teie elus, teie töödes. 

66 Igal hingel on suur võlg oma Isa ees. Minu armastus teie vastu ja Minu õiglus on pakkunud teile 

uue võimaluse maa peal, et õigustada end Minu ees, teha vaimset heastust ja puhastada end, et te 

saaksite edasi liikuda järgmisesse koju. 

67 O õnnistatud Kolmas Aeg, sa oled kõige selle tooja, mida maailm vajab, et end oma orjusest 

päästa. Õndsad on need, kes kasutavad teie valgust, sest nad leiavad päästmise. 

68 Kogu teie vaimse elutee jooksul olen teid juhatanud, proovile pannud ja ette valmistanud teid 

selle aja ilmutuseks. See ei ole rahvas, kes sünnitab uue Iisraeli rahva: Mina olen see, kes seda kujundab, 

puhastab, tõstab ja saadan selle maailma, et see täidaks oma missiooni. 

Kui see rahvas kasvab ja valmistub, silutan ma teed, avan uksed ja kõrvaldan takistused, et nad 

saaksid edasi liikuda. Ma tegin sama Iisraeliga, kui ma päästsin nad Egiptusest ja viisin nad üle mere ja läbi 

kõrbe. 

69 Selle rahva ülesandeks on inimkonna vaimne äratamine. Aga kui see on selle täitnud ja inimesed 

saavad teadlikuks ajastust, milles nad elavad, siis toovad sa nende südamest välja soovi valguse järele ja 

nende mõtetest ideaalid 

Me näeme tõusu, mis raputab inimelu põhja ja muudab maailma. 
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70 Kuulatakse südametunnistust ja kuuletutakse sellele, mõistetakse Vaimu kutseid, võetakse 

arvesse ja austatakse vaimseid vajadusi ning kõikjal hakkab särama palav soov tunda Jumalat, tunda 

Teda, tulla Temale lähemale, levitada Tema tõde. 

71 Need ettekuulutused saavad inimeste seas teoks siis, kui vaimne nälg ja janu on viinud nad oma 

vastupanuvõime piirini, kui nad alandliku uhkusega tunnistavad oma süüd oma Issanda ees, kui nad 

laskuvad oma troonilt, oma kohtunike toolidelt ja aukohalt, kust nad on püüdnud Mind ignoreerida, kust 

nad on mõistnud ja eitanud Mind, ja kui nad oma vigu kahetsedes pöörduvad Minu poole ja räägivad 

Minuga nagu lapsed ─ Isa poole, kes on neid sajandeid oodanud. 

72 Kui madalale on inimene oma materialismis vajunud, nii et ta lõpuks eitas Teda, kes on kõik 

loonud! Kuidas saab inimmeel sedavõrd pimedaks muutuda? Kuidas saab teie teadus eitada Mind ja 

häbistada elu ja loodust, nagu ta seda on teinud? 

73 Igas töös, mida teie teadus avastab, olen ma kohal; igas töös ilmneb minu seadus ja minu hääl on 

kuulda. Kuidas on võimalik, et need inimesed ei tunne, ei näe ega kuule? Kas see on progressi ja 

tsivilisatsiooni märk, et eitada minu olemasolu, minu armastust ja õiglust? Siis ei ole te sugugi 

arenenumad kui ürgsed inimesed, kes oskasid igas loodusjõus ja igas looduse imes avastada jumaliku, 

kõrgema, targa, õiglase ja võimsa olendi tööd, kellele nad omistasid kogu headuses kõik olemasoleva ja 

seetõttu kummardasid seda. 

74 Nad püüdsid kasvava intelligentsuse abil mõista seda, mida nende füüsilised meeled tajusid. 

Millist täiuslikku jumalateenistust nad võiksid Mulle pakkuda? Milline arusaam võiks neil olla tõe kohta? 

Kuid nende imetlus, nende ustavus ja nende kummardamine olid Minu poolt aktsepteeritud kui esimesed 

viljad tohutul põllul, mida Minu Vaim pidi läbi aegade viljelema. 

75 Sellest ajast kuni tänaseni ─ kui palju õpetusi olen ma inimkonnale andnud ja kui palju ilmutusi 

olen talle andnud! Ja ometi ─ kuigi see inimkond peaks juba olema jõudnud mõistmise tippu ja tema 

religioonipraktika peaks olema täiuslik, on tema isekas, uhke ja ebainimlik teadus paisunud üles, et mind 

eitada, ning olemasolevad religioossed kultused elavad rutiini ja traditsiooni unes. 

76 Ma olen andnud teile tahtevabaduse ja austanud seda õnnistatud vabadust, mille olen andnud 

oma lastele. Kuid ma panin teie olemusse ka südametunnistuse jumalikku valgust, et te sellest 

juhindudes suunaksite oma võimeid õigetele radadele. Kuid ma ütlen teile, et hinge ja mateeria vahelises 

võitluses on hing kandnud kaotust, valusat langust, mis on teda tõe allikast üha enam ja enam 

eemaldanud. 

77 Kuid tema lüüasaamine ei ole lõplik, see on vaid ajutine, sest ta tõuseb kuristiku sügavusest, kui 

ta ei suuda enam taluda oma nälga, janu, alastust ja pimedust. Sest valu saab olema tema pääsemine, ja 

kuulates oma südametunnistuse häält, tõuseb ta tugevaks ja säravaks, tuliseks ja innustunuks ning 

kasutab taas oma andeid; kuid mitte enam selle vabadusega kasutada neid kas heaks või kurjaks, vaid 

pühendades need ainult jumalike seaduste täitmisele, mis on parim kummardus, mida te saate pakkuda 

oma Isale, kes teid nii väga armastab. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 176 
1 Olge tugev maailma ja liha kiusatuste vastu. Iga kord, kui mõni katsumus teile valu valmistab, 

pidage meeles minu teise ajastu õppetunde ja järgige minu eeskuju. 

2 Te küsite Minult, kuidas oli võimalik, et Jeesust puudutasid maailma kiusatused? Vastan teile, et 

teie Meistri südant ei vaevanud alatu kiusatus. 

3 Keha, mis tal oli maailmas, oli inimlik ja tundlik, ta oli vahend, mida minu Vaim kasutas, et tuua 

minu õpetused inimkonnale. Ta teadis, milline katsumus teda ootab, sest minu Vaim näitas seda talle, ja 

see materiaalne pool olendist kannatas valu, mis teda ootab. 

4 Ma tahtsin, et see keha annaks teile need inimlikkuse märgid, et te oleksite veendunud, et minu 

valu oli tõeline ja minu inimohvriks olemine oli tõeline. 

5 Kui see ei oleks olnud nii, ei oleks minu ohvril olnud inimeste silmis mingit väärtust. Seepärast 

kutsus Jeesus kolm korda minu Vaimu väge, mis innustas teda raskes katsumuses võidukaks jääma: 

Esimene kord oli kõrbes, teine kord õlipuuaias, kolmas kord ristil. 

6 See oli vajalik, et Ma sain inimeseks ja andsin teile oma 

keha ja Minu veri, et selles kehas avaldaks mõju valu, mida inimesed talle põhjustavad. Kui ma oleksin 

tulnud vaimus, millise ohvri oleksin ma teie heaks toonud? Millest ma oleksin loobunud ja millist valu 

oleksid sa mind sundinud tundma? 

7 Jumalik vaim on surematu, ta ei tunne füüsilist valu. Kuid liha on valutundlik, tema võimed on 

piiratud, ta on oma olemuselt surelik. Seepärast valisin selle vahendi, et ilmutada ennast maailmale ja 

pakkuda talle oma tõelist ohvrit, et näidata teile teed teie päästmiseks. 

8 Hoidke seda Kirge meeles, kuni te olete patused, ja pidage seda verd meeles, et te puhastuksite 

meeleparanduses oma üleastumiste pärast ja püüaksite järgida Mind selles piiritu armastuse eeskujus, 

mille Ma teile andsin. 

9 Niikaua kui sa oled inimene, mäleta mind sellel ristil ─ andestades oma hukkamõistjatele, 

õnnistades ja tervendades neid, nii et kogu sinu raske elutee jooksul võid sa samuti õnnistada neid, kes 

sulle haiget teevad, ja teha kõikvõimalikku head neile, kes sulle kurja on teinud. Kes niimoodi tegutseb, 

on Minu jünger, ja ma ütlen talle tõtt-öelda, et tema valu jääb alati lühikeseks, sest ma panen teda 

katsumuse hetkedel oma jõudu tundma. 

10 Väga vähesed on need, kes püüavad õpetada oma vendi ja õdesid Meistri eeskujul. Selles 

kogukonnas, nagu ka enamikus religioossetes kogukondades, antakse õpetust sõnade kaudu, millel ei ole 

jõudu, sest neil puudub kinnitus tegude ja armastuse näidete kaudu. 

11 Nüüd on teil võimalus kuulda Minu Õpetuse tõlgendust, mis järk-järgult lihvib teie südant, kuni 

see on valmis täitma missiooni, mille olen teie vaimule usaldanud. 

12 Ärge kartke järgida Minu samme, sest Ma ei palu kellelgi teha sama Minu ohvrile. Samuti pean 

teile ütlema, et see keha üksi tühjendas karika, mille Minu Vaim talle ulatas ─ teine inimene ei oleks seda 

joonud. Sest minu keha sai elu ja tugevnes Tema vooruses ja puhtuses, kes pakkus oma emakese, et seda 

vastu võtta: Maarja. 

13 Mediteerige, inimesed, ja kasutage seda õnnistatud vaikust, millesse te sisenete, kui kuulete minu 

õpetusi. Tõesti, ma ütlen teile, nendes kontemplatsiooni ja vaimsuse hetkedes idaneb minu seeme teie 

südames. 

14 Sel päeval saavutate oma südames ühtsuse ja rahu, et näidata end Minu ees ühe olendina, kes on 

teadlik sündmusest, mille tunnistajaks ta on, kui ta kuuleb Minu Sõna häälekandja kaudu. Ja ma võtan 

teie vaimu vastu. Kõik, mida te pakute Mulle puhtalt ja lihtsalt oma palvetes ja jumalateenistustes, võtan 

ma vastu kui laste õiglase austuse oma Taevasele Isale. 

15 Teie kõige tungivam palve on, et selles maailmas valitseks rahu, et inimeste ellu naaseks teiste 

aegade patriarhaalne elu; kuid ma ütlen teile, et see rahu ei tule tagasi enne, kui teie, minu uued jüngrid, 

olete pannud aluse uuele maailmale, milleks ma teid välja õpetan. 
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16 Kui te näete igas ligimeses venda, kui te loobute nende erinevatest hinnangutest ja armastate 

Mind neis, siis näete uue aja algust. Siis on elu inimese jaoks rõõmus ning mind tunnustatakse ja 

armastatakse kui Isa. 

17 Minu Sõna on sel ajal sama, mille ma andsin teile Jeesuses. See on sama kristallselge oja, mis 

värskendas teie hingi, kui te järgisite Mind läbi Palestiina maastike. Selle olemus on teile teada, te ei 

suuda kunagi segi ajada selle "maitset", sest selle jumalik pitser on jäänud teie vaimule sissepressitud. Ja 

nüüd, kui Ma olen tulnud alla, et teha ennast nende meeste ja naiste kaudu teatavaks, ja te kuulete sõna, 

mis nende huultelt tuleb, mõistate, et see võib tulla ainult Minult, ja te küsite Minult, miks Ma ei valinud 

teist vormi, et tuua Inimkonnale oma sõnumit sel ajal. 

18 Te ütlete mulle, et teie seas ei ole ühtegi laitmatu voorusega meest, kes suudaks mind teenida. Ei 

ole Moosest, ei esimese ajastu prohveteid, ei Peetrust ega Johannest. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma 

olen igal ajal saatnud vooruslikke vaime, ja nende seas on neid, kes on teeninud mind alandlikult. 

Armastage ja toetage neid, sest nende ülesanne on väga suur. Olen hoidnud nende meelt ja südant puhta 

allikana ning sageli on valu olnud parim vahend nende puhastamiseks. Nende elu on sarnane minu teiste 

aegade saadikute eluga. Ma õnnistan neid. Õndsad on need, kes on mind sel viisil järginud ja on tundnud 

minu antud teenistuse täielikku tähendust. 

19 Ma kutsun teid oma kuningriiki, armsad inimesed. Samamoodi kutsun ma kõiki maailma rahvaid 

ilma igasuguse eelistuseta, kuid ma tean, et kõik ei kuule mind. Inimkond on kustutanud oma lambi ja 

kõnnib pimeduses. Aga seal, kus tajutakse ainult segadust, ilmub üks Minu valgustunud, kes levitab 

valgust oma ümbruses ─ vaimne valvur, kes valvab ja ootab Minu märki, et anda märku ärkamisest, mis 

äratab ja äratab tema kaasinimesed. 

Laske nende saadikute armastusel olla viljakas seeme teie südames. Ärge hindage neid valesti, kui nad 

ilmutavad end teile materiaalses vaesuses, kuulake neid, sest nad töötavad minu nimel, et edastada teile 

jõudu, mida te veel ei tunne. Nad õpetavad teile täiuslikku palvet, nad vabastavad teid materialismi 

sidemetest, millega te olete seotud, et anda teile vaimne vabadus ja et te saaksite tõusta Minu juurde. 

20 Teie, kes te Mind kuulete, ootate innukalt kõigi Minu sõnade täitumist. Kui tahate näha, kuidas 

inimkond muutub Minu jüngriteks, siis paluge Mind, et oleksite nende hulgas, keda Ma saadan raskete 

missioonidega teistele maadele. Aga tõesti, ma ütlen teile, et te peate end eelnevalt treenima, sest teid 

ootab suur lahing. 

Kuid mitte kõik saadikud, kellest ma teile räägin, ei ole teie seas ega ole kõik kuulnud Minu Sõna 

häälekandjate kaudu. Paljud, paljud neist räägivad intuitiivselt, sest ma olen neid vaimselt ette 

valmistanud. Ma olen neid targalt jaotanud, et mu valgus jõuaks kõigi teie vendadeni ja õdedeni. 

21 Kuidas te võite arvata, et ─ kui ma tulin teie juurde ─ võiksin teisi rahvaid unarusse jätta, kui te 

kõik olete minu lapsed? Kas te arvate, et keegi on Minust eemal või väljaspool, kuigi Minu Vaim on 

universaalne ja hõlmab kõiki loodud asju? Kõik elab ja toitub Minust. Sellepärast on minu Universaalne 

Kiir laskunud kogu maakera peale ja vaim on saanud minu mõju selles ja teistes maailmades, sest ma 

olen tulnud päästma kõiki oma lapsi. 

22 Ma ei taha, et te raiskaksite seda aega, et te läheksite läbi maailma, jätmata oma eluteel jälgi, 

vaid et te oleksite tõelised kasvatajad seemnele, mille ma teile usaldan ja mille eest te jätkate 

pingutamist, kui te siit maailmast lahkute, kuni te oma seemne õitsema panete oma vendade ja õdede 

hinges. 

23 Ma ei taha teid siduda oma käskudega; ma ainult innustan teid seda tegema, sest ma ei 

aktsepteeri muud täitmist kui seda, mis on sündinud teie teadlikust ja ettevalmistatud hingest. Olge 

vabad Minu seaduste piirides, kuid harjutage end kuuletuma. Täitke kahte seadust, mis reguleerivad 

inimest, mis on sisuliselt üks, sest mõlemad on pärit Minult. 

24 Palvetage kõigi olendite eest, igatsedes harmooniat ja kõigi mõistmist Minu suhtes, ja et teie 

palve tõuseks nagu laul, nagu rõõmustav hümn, mis tõstab hinged üles ja näitab neile teed, mida mööda 

nad jõuavad oma saatuse eesmärgini. 
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25 Minu õpetus võimaldab inimesel areneda kõigis oma olemuse aspektides: see muudab südame 

tundlikumaks ja õilsamaks, äratab ja süvendab mõistust ning täiustab ja tõstab hinge. 

26 Uurige põhjalikult minu õpetust, mis võimaldab teil mõista, kuidas minu õpetusi õigesti 

praktiseerida, nii et teie areng oleks harmooniline; nii et te ei arendaksite üksnes intellekti, ilma et te 

pingutaksite hinge ideaalide nimel, mida te peaksite stimuleerima. 

27 Kõik teie olemuse võimed leiavad minu sõnas helendava tee, millel nad saavad kasvada ja 

täiustuda lõpmatuseni. 

28 Olen andnud teile piisavalt aega, et omandada ja mõista minu õpetusi. Vahepeal on paljud teist, 

kes kunagi lapsena tulid, nüüd noorukid, nii nagu teised, kes tulid noorukina, on nüüd täiskasvanud. Mõni 

on teel kasvanud ja kuulub nüüd minu "töötajate" hulka ning teised on oma viimse hingamise teinud ja 

nüüd on neil oma koht minu väljavalitute hulgas. 

29 Ma olen andnud sellele rahvale piisavalt aega, et neis sünniks kindel ja tõeline usk ning et nad 

saavutaksid oma vaimus sügava teadmise minu Tööst. Minu Sõna valmistab teid ette selleks ajaks, mil te 

ei kuule enam seda häält ja peate keskenduma oma südame sisimale osale, et tunda Minu kohalolekut ja 

saada Minu inspiratsiooni. 

30 Minu õpetus on kirjutatud teie südametunnistusse; seal on laegas, mis kõige paremini säilitab 

minu Seadust, nii et ─ kui aeg möödub ja need vaimse virgumise tunnid, mida te oma Meistriga veetsite, 

on kaugel ─ minu Sõna sisu vibreerib täis elu teie hinges, läbi imbunud armastusest ja tarkusest. 

31 Kõigis minu õppetundides avastate, et ma ütlen teile pidevalt, et saavutage vaimsus, sest see 

peaks teid maa peal eristama. Ilma spiritualiseerimiseta ei anna te oma kaasinimestele seda tunnistust, 

mida peaksite andma. 

32 Ärge kartke päeva, mil ma lõpetan oma sõna teie seas. Minu töö ei hakka hukkuma, ega teie hing 

ei ole meeleheitel. Ma hoian vaimses orus valmis mõned olendid, kes kehastuvad maa peal, et olla 

kogukondade juhatajad ja prohvetid ─ valguse olendid, kes õpetavad teid astuma sammu edasi Minu 

Sõnaga tähistatud teel. 

33 Täna tahan teile öelda, et nii nagu te sõltute siin vaimse maailma valgusolenditest, kes aitavad 

teid teie teel, on ka vaimseid kodusid, mis sõltuvad sellest, et mõned teist tulevad nende juurde minu 

õpetussõnumiga. 

Te ei tea, kes neist, kes mind neil hetkedel kuulavad, peavad peagi lahkuma, et täita oma vaimset 

missiooni. See on põhjus, miks paljud südamed on juba ammu vajanud puhastumist ja miks nad iga 

päevaga tunnevad, et nende hinged on minu õpetuse valguse poolt üha enam valgustatud. 

34 Ma tahan, et te ühineksite vaimsete peremeestega, et oma armastuse kaudu kõigi oma vendade 

ja õdede vastu saaksite töötada kõigi nende olendite päästmiseks, kes kõnnivad kõrvale elu ja tõe teelt. 

35 Hoidke seda sõna oma hinges, mis võib teenida teid surmatunnil, kui te lahkute sellest 

eksistentsist, kui ettevalmistus, mis vabastab teid vaimselt. 

36 Mõistke, milline ilus ilmutuste aeg see on olnud, armsad inimesed ─ valguse aeg, mis tõstab 

hinged üles! Õndsad on need, kes valmistuvad, sest te saate minu valgust külluses. 

37 Kuid pidage meeles, et vaevalt on veel ajastu algus, et teile ei ole veel ilmutatud kõike, mida see 

aeg inimestele pakub, ega te ole mõistnud kõike, mida te olete saanud. 

38 Mööduvad päevad, aastad ja sajandid, mille jooksul see inimkond saab tunnistajaks imelistele 

valgussõnumitele ja vaimsetele ilmutustele, mida tema vaim ei ole kunagi varem tundnud. 

39 Need ajad on juba tulemas ja seetõttu peate te valmistama teed neile, kes teie kohale tulevad. Te 

peate oma heade tegudega teed õnnistama. Siis olete alustanud tõelise templi ehitamist, mida teised 

jätkavad omal algatusel ja hiljem tulevad teised, et seda lõpule viia. 

40 Ma olen näinud, kuidas te võitlete oma lihaga, et alistada selle mässumeelsus. Te olete pidanud 

pidama suuri lahinguid oma südamega, et sundida teda kuuletuma ja alluma. Tema loomus mässab 

südametunnistuse ettekirjutuste vastu; kuid kui te püsite palves, kui te olete tähelepanelik, siis teete 

temast parima kaaslase vaimse teostuse saavutamisel. See võitlus on osa teie lepitamisest sel ajal. 
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41 Kõik teie omadused on olnud teie sees juba teie loomisest alates. Intelligentsus, tundlikkus, 

mõistus on valgustanud teie hinge, nii et te suudate võidelda viimases lahingus. Siis, kui olete võidukäigul 

kurjuse üle ja teie hing on piloot, mis juhib liha, saate minna oma kaasinimeste juurde ja anda neile 

säravat eeskuju, kuidas saavutada hinge evolutsioon. Ilma kiidelda hingede tugevuse ja enesekontrolliga, 

te näitate oma tegusid ja need näitavad kuulekust ja tähelepanelikkust minu Seaduse suhtes. 

42 Kui te ei kuule enam Minu Sõna häälekandjate kaudu ja teie hing tunneb soovi kuuletuda sellele, 

mida Ma teile sel ajal õpetasin, siis vaadelgu iga Minu jünger seda rühma, mis talle on määratud, kui oma 

perekonda, ning õpetagu ja juhatagu neid. 

Kasutage alati halastust, parandage armastuse ja tarkusega, tehke tuntavaks selline rahu atmosfäär, 

nagu te täna olete loonud, siis on minu Vaim käegakatsutavalt kohal, et inspireerida ja õnnistada kõiki. 

43 Ärge küsige kelleltki, kust ta tuleb ega miks ta otsib Mind. Eelija juhatab neid ja tema tund on 

käes. Juba praegu valmistan ma ette neid, kes tulevad, ja tervitan neid, kes usuvad sellesse Sõnasse, mille 

ma olen teile andnud inimliku mõistmisvõime kaudu. 

44 Ma õpetan teid, et te saaksite olla maa "maitse", et te saaksite magustada inimeste elu hea 

sõnumiga, et Meister on naasnud nende juurde sel kurbusel ajal ja jätnud oma Sõna päranduseks, millest 

kõik saavad toituda ja elada igavesti. 

45 Ma ei pane teile ülesandeks selle inimkonna täielikku ümberkujundamist. Viige minu Sõna 

veenvalt südamesse ja see teeb imet teie kaasinimeste seas. Kui palju lohutust saavad nad oma 

külastuspäevadel, kui nad oskavad minu õpetust kuulda ja tõlgendada! Ja teie, kuidas te igatsete nende 

tundide järele, mida te veetsite Minuga ja mille jooksul te imite seda jumalikku olemust, tundes end 

väikeste lastena, kes saavad kogu tema helluse ja armastuse oma Isalt. 

46 Inimkond on tänapäeval viljakas tööpõld. Põllud on väga laiad ja tööjõudu napib. Kuidas te esitate 

mulle selle põlvkonna, kes on pöördunud Minu õpetusse, kui te ei tee tööd? Teil on vaid piiratud aeg ja 

palju on vaja teha. Kellaaeg on sobiv. Ehitage uuesti üles "templid", mis on südames lõhutud! Aita 

kodusid üles ehitada, kuuluta vaimulikkust oma mõtetega, sõnadega ja tegudega! 

47 Vaata, et voorus pöörduks tagasi inimestesse, et lapsed oleksid tugevaks sidemeks isa ja ema 

vahel, et noored oleksid uute põlvkondade tugevaks aluseks, et mees ja naine oleksid Jumala ja Tema 

loodu kujutis, ja et kõik koos teid abistavate kaitseinglitega moodustaksid minuga täiusliku kooskõla. 

48 Teie palved jõuavad Minuni, valgus, mida ma olen valanud, valgustab teie olemust. Kõik teie tööd 

on olemas ja te saate hinnata oma teeneid. Valud, mida te praegu kogete, mööduvad ja rahu hakkab 

paistma kogu maailmas. 

49 Palvetage üksteisega sõdivate rahvaste eest. Jagage oma leiba ja riideid abivajajatega. Avage oma 

viljahoidlad ja toitke neid. Näidake oma vendlust sel maailma hädaohu tunnil. Praktiseerige aktiivset 

heategevust haigete suhtes, valmistage hingi ette, kes peavad lahkuma tulevikku, tõstke kannatanute 

usku, tooge rahu kõigile oma kaasinimestele. Küsi ja ma teen imet inimkonna seas. 

50 Teie maailm on täis orje. See on põhjus, miks igas inimeses elab sügav igatsus vabaduse järele. 

Kuid te ei tohi selles süüdistada mitte vaimseid ega inimlikke seadusi, vaid iseennast. Sest tõeline seadus, 

olgu see siis jumalik või inimlik, peab suunama, õpetama ja kaitsma, kuid mitte kunagi aheldama. 

51 Mõistke, et te ei ole vaimus vabad, sest ─ kaugel jumalikust olemusest, armastuse seadusest oma 

Isa vastu üle kõige loodu, armastusest üksteise kui vendade ja õdede vastu Loojas ─ olete teinud end 

usufanatismi, ebajumalateenistuse ja ebausu orjadeks. 

52 Samuti ei ole te vabad inimseadustes, sest need, mis peaksid kehtestama õigluse inimeste vahel, 

on mõjutatud rahvaste isekusest, ebaõiglusest ja valedest. 

53 Ka valitsejad ja need, kelle ülesanne on juhtida hingesid, on minu jumalikkuse lapsed. Seadused, 

mida üks ja teine kohaldab, peavad olema inimlikud. Ja ometi, kui kaugel nad käivad ja elavad. 

54 Millal jõuab inimkond selleni, et "anda Jumalale, mis on Jumala oma, ja keisrile, mis on keisri 

oma"? 
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55 Samal ajal kui mõned rahulduvad ainult maailma standardite järgi elamisega ja eiravad kõiki 

jumalikke seadusi, püüavad teised tõsta hinge mööda radu, mida erinevad religioossed kogukonnad neile 

ette näevad, kuigi nad mässavad nende vastu oma südames ja väldivad allumist maistele seadustele. 

56 Tõesti, ma ütlen teile, et ei üks ega teine ei tee oma kohust. 

57 Vaadake kuninglikku tähte, mis tõuseb iga päev idas, 

kuidas see paistab ja soojendab kõiki võrdselt, eelistamata ühtki olendit? 

58 Selline on Isa armastus kõigi oma laste vastu, ja selline peaks olema ka teie armastus ja õiglus, et 

minu seadusi saaks inimeste suhtes sel viisil kohaldada. 

59 Kas te ei tunnista täiuslikku harmooniat, mis eksisteerib Jumaliku ja kõige selle vahel, mida teie 

süda on loonud? Miks ei saa siis olla täiuslik harmoonia ka inimeste vahel, kes on Jumala lapsed? 

60 Õnnelik on see, kes kuuleb seda kutset ja tunneb ära valguse aja, milles ta elab, sest ta saab edasi 

liikuda hinge ülespoole suunatud arenguteel. 

61 Te olete nüüd viimastel aastatel, mil te kuulete minu sõna, mis on olnud nagu minu tarkuse säde 

teie elus. 

62 See õpetus jääb raamatutesse kirja ja koos jüngritega, kes tõeliselt valmistuvad ja kannavad oma 

südames murdumatut usku, on elav tunnistus, mille Ma jätan ─ kui saabub Minu lahkumise tund ─ neile, 

kes ei kuulnud Mind sel Kolmandal Ajastul. 

63 Õndsad on need, kes jäävad truuks vaatamata katsumustele, sest nad saavutavad tarkuse ja rahu. 

64 Selleks, et igaüks saaks täita talle antud ülesannet, peate ühendama end ühes tahtes, heitma 

maha oma lihast tuleneva inertsuse vaimse õpetuse suhtes, mitte enam suunama oma huvi ainult sellele, 

mis puudutab teie materiaalset elu, ja mõtlema ka oma hingele. 

65 Mina olen igavene elu; kui te tahate seda saavutada, siis peate ainult täitma minu seadust. 

66 Seda pühendumist, mis teil on minu "takistuseks", kui te kuulete minu sõnu, peaksite ka pärast 

seda hoidma, ja teie elus peaks olema kord, lugupidamine, distsipliin, alandlikkus. 

67 Ma valgustan teie hinge, mõistust ja südant, ma panen teie elu õigele teele. 

68 Ma tahan, et minu õpetus juurduks teie südamesse, nii et te ei unustaks seda, sest te ei tea, kui 

palju te sellest võitluse ajal puudust tunnete, ega te ei tea, kui kaua teil on aega jääda siia maa peale. 

Seepärast tehke head minu õpetuse alusel, et kui Isa teid ära kutsub, ei üllata see kutse teid, vaid leiab 

teid heade töölistena töötamas. 

69 Tõesti, ma ütlen teile, et see õpetus taastab selle maailma moraali, sest see on samm 

spirituaalsuse suunas, sest see äratab südamed vennalikkusele. 

70 Praegu olen ma ikka veel arusaamatu, sest kui tavalised inimesed oma teadmatuses pakuvad 

mulle fanaatilisi kultusi, siis need, keda peetakse õppinud või võimsaks, ütlevad, et nad on iseendale 

piisavad. 

71 Kui vähesed järgivad Mind! 

72 Armsad inimesed, las minu sõna varustab teid jätkuvalt. 

73 Ma annan rahu teie südamele, rahu teie kodule ja vabaduse teie vaimule nendel hetkedel, mil 

keha annab end unele. 

74 Hoidke seda armu ja võtke vastu minu õnnistus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 177 
1 Inimkond, keda praegu esindab see kogudus, kes põlvitab kahetsevalt ja kartlikult oma Issanda 

ees: millega te saate tasuda oma armastuse võlga ja olla tõeliselt meelepärane oma Isale? 

2 Ma ütlen teile, kuidas seda teha: võitledes oma rahu ja hinge tõusu eest. Nii pesete te oma 

süütunde ära ja tõstate oma hinge. 

3 Ma annan teile teatud aja, mille jooksul saate rahuldada oma hinge igatsust. Uus ajastu tõuseb 

teie silme ette nagu särav päev täis lubadusi ja ilmutusi. Oma valgusega tahab ta sulle öelda: võitle! Ja 

selles sõnas sisaldub Isa käsk. Võitle rahu, uuenduse ja spiritualiseerimise võidu eest. 

4 Ma surun need sõnad teie südametunnistusse, nii et see kordab neid teile igal sammul. 

5 Mõista, et minu armastus on linn, mille sa pead võtma. Seal on palju takistusi ja palju vaenlasi, 

keda peate võitma. Nad annavad teile lahingu, et teid peatada, kuid teie käes särab nähtamatu mõõk, kui 

te oskate sellega ümber käia. See on armastuse mõõk. 

Võitle, valluta koos temaga ja ära kahtle, sest lõpuks näed, kuidas linn langeb, sest sinu armastus on 

võitnud Isa. 

6 Ma tahtsin luua teie keskel vennalikku ja külalislahket perekonda, et kodutute "karavanid", kes 

igatsevad rahu ja halastust, siseneksid teie kodudesse, et jagada armastust, mille ma olen teie sisse 

pannud. Kuid teie ettevalmistus oli aeglane; te viivitasite ja kodutute karavanid peatusid kõrbes, kui nad 

nägid, et nende samme suunav täht peatus oma teel. Seepärast ei taha ma, et inimesed leiavad teid 

"magamas" või patustamas, kui te olete ärkvel, sest siis ei saa te olla tunnistajaks Minu tagasitulekul, vaid 

olete reetnud oma Meistri. 

7 Ma annan teile aega, et kahetseda oma üleastumisi ja ehitada oma elu uuesti üles. Perekonna isa, 

kes on oma kohustusi rikkunud, hüljates omaenda, mine edasi ja taastage kodu. 

8 Need, kes on liitunud pahede alla langenud inimestega, tõustagu üles ja ületagu liha nõrkused, 

kasutades oma tahet ja vaimu jõudu, kuni nad on terveks saanud. Kõik, kes on selle töö teenijad, ühinegu 

vaimus, armastage üksteist ja seiske üksteise kõrval. Siis jätkab täht, mis on oma kursil peatunud ja seega 

peatanud "suured karavanid kõrbes", oma kurssi ja näitab neile inimhulkadele teed, mis viib rahu maale. 

9 Kui need inimesed, kes tulid siia sõja, surma ja hävingu eest põgenedes, kandes oma südames 

mälestusi vihkamisest ja kuritegevusest, astuvad kogukonna ringi, kus igas kodus tõelise armastuse 

pühamu tõuseb, kus minu seaduse valgus paistab igas abielus, kus vanemad armastavad lapsi, ja kus 

lapsed armastavad ja austavad vanemaid, kus väikseid lapsi juhitakse hellalt ja targalt ja kus vanemaid 

austatakse ─ kas te ei arva, et selliste minu seaduse austuse märkide ees tunnistavad nad, et selles 

kogukonnas on toimunud ime, mida saab omistada ainult Isa halastusele? 

10 Oo inimesed, te olete tänaseni olnud kõvad ja tänamatu! Ma ei ole nõudnud teilt mingeid ohvreid 

ega palunud teilt võimatut. Kui teile tundub mõnikord raske minu õpetust järgida, siis on see tingitud teie 

armastuse puudumisest. Selle jaoks, kes armastab, ei ole takistusi, kuristikke ega võimatusi, sest 

armastus on jumalikku jõudu, mis kõike elavdab, mis kõike liigutab. 

11 Tulge mu põldudele, oo inimhulgad. Põld ootab teid, et võtta vastu teie armastuse seemet ja 

hiljem premeerida teie pingutusi magusate viljadega, mis tema emakast võrsuvad. 

12 Siduge endid tihedalt kokku vendluse sidemetega, sest kiusatus varitseb minu rahvast, sõda 

läheneb soovides väravat, kus valvur magab, nii et katk, nälg ja haigused võivad tungida selle rahva põue 

uute ja tundmatute omadustega. 

13 Ma olen andnud teile maise teaduse, et võidelda nende õnnetuste vastu ja kõrvaldada need 

kannatused. Kuid ma olen õpetanud teile kõrgemat teadust, mille ees kõik valguse vaenlased, kõik tervise 

ja rahu hävitajad kummardavad. See teadus on armastuse jõud, mis tugevdab end palves. 

14 Mõelge nende sõnade üle, inimesed, ja siis kuulake, mida teie südametunnistus soovitab teil 

teha. 

15 Minu Vaim saadab teile oma rahu, mida te ei oska alati hoida. Millal õpite kandma Mind endas, 

ilma et ükski teie tegu või mõte Mind tõrjuks? 
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16 Ärgu keegi segadusse sattugu, kui Ma ütlen talle, et Ma tahan, et te kannaksite Mind oma 

südame sisimas, sest Ma tahan, et Minu Valgus ja Rahu elaksid teie sees. 

17 See on Minu kohtumõistmise hääl, mis lükkab täna tagasi teie kohusetunde puudumise, teie 

armastuse puudumise selle Töö vastu, mille olen teile usaldanud ja mis on teie saatus. See on jumalik 

hääl, mis nüüd jõuab teie südametunnistuse kaudu teie juurde ja paneb teie südame värisema, kui ta 

küsib teilt: Mida te olete teinud kõigega, mida ma olen teile sel Kolmandal Ajal ilmutanud ja õpetanud? 

18 Hetkedeks olete teadlikud vastutusest, mis on antud teie vaimule. Kuid arusaamine on vaid nagu 

valguskiir, mis tungib teie sisse lühiajaliselt, ja siis vajute tagasi nõrkusse, sest peate end alati ebaküpseks, 

haigeks ja abivajajaks, kuigi tegelikkuses on teil käeulatuses jumalike andide aare, mis on käeulatuses. 

19 Kui te leiate Minu sõnas etteheiteid, siis on need sündinud armastusest. Te ei tohiks Mind 

ebaõiglaseks nimetada, sest kui Ma tõesti oleksin seda, ja kui te kohtaksite Minus "viha", nagu teil on 

kombeks öelda, oleks Minu õiglus teid juba ammu kustutanud. Kuid ma ei hävita oma teoseid; ma panen 

teid evolutsiooni teele, et te jõuaksite sellel oma täiuslikkuseni. 

20 Ma ütlen teile, et Jumala tõelist ettekujutust ei ole maa peal veel tuntud, kuigi ma saatsin 

Jeesuse, et te saaksite mind tema kaudu tundma õppida. Mõista: Kui ma teaksin, et inimene ei saavuta 

päästet, ei tuleks ma tema juurde sellise armastusega, millega ma teda alati otsin. Minu kohalolek teie 

seas on veenev tõend, et te tulete Minu juurde, sest Isa teab väga hästi kõigi oma laste tulevikku ja 

saatust. 

21 Ma lasen selle Sõna, mille olen teile sel ajal andnud, selgelt kirja panna, et inimkond leiaks selles 

raamatus selgituse paljudele õpetustele, mida nad ei ole mõistnud, ja Minu õpetuse õige tõlgenduse. Siis 

tekib sellest teadmisest tõeline hirm, mitte hirm jumaliku karistuse ees, vaid mure selle pärast, et sa oled 

ennast patuga määrinud, et oled solvanud Looja, et naased Isa juurde surmajärgses elus määrdunud 

hingega, ilma et oleksid astunud veel ühe sammu edasi vaimsuse ja tõelise teadmise teel. 

22 Millega sa suudad tasuda oma armastuse võlga, mille sa oled oma Isale võlgu? Millega te suudate 

maksta Temale, kes pidevalt andestab teie solvangud ja tänamatuse? Ma ütlen teile: tehes oma 

jumalikkuse väärilisi tegusid, teenides ja armastades üksteist. 

23 Teie ees seisab uus aasta, ja selles, mis just lõpeb, ei nõua ma aruannet looduse ega selle 

elementide kohta: Ma annan end tunda teie südametunnistusel ja küsin, mida te olete teinud oma 

missiooniga seoses ning kuidas olete kasutanud aega ja andeid, mis ma teile usaldasin. 

24 Lõppev aasta rääkis mulle teie võitlustest, pisaratest, pingutustest, vaevast, vaevast, aga ka 

kurbusest, verest, varemetest ja vihkamisest. Selle valusa tasakaalu tõi nüüd möödunud aasta minu ette. 

25 Ma annan teile uue aasta, ja teie pilgu ette ilmub see horisondil nagu valgusvihk, mis süttib teie 

lootuse tulevikuks. See valgus on hääl, mis ütleb teile iga päev: Võitlus! 

26 Jah, inimesed, võitlege rahu eest, võitlege uuenduste eest, võitlege õigluse eest! 

27 Neli aastat minu sõna annab teile ainult hüvasti jätta see "päev". Teadke, kuidas seda väärtuslikku 

aega kasutada. Minu töö ei lõpe 1950. aastal, sest see kuulub igavikku, ega ka teie ülesanne lõpe sel ajal. 

Pigem algab teie võitlus alles siis, sest minu väljakuulutamise ajal olete te alles valmistunud. 

28 Mõistke ühendada vaimne ja maapealne ülesanne üheks seaduseks, et te saaksite pakkuda Isale 

head täitmist. 

29 Ma ei õpeta teid mitte ainult andma Mulle seda, mis Mulle kuulub; Ma õpetan teid ka andma 

keisrile seda, mis keisrile kuulub. 

30 Maailm saab varsti sinust teada ja sinu kaudu saavad inimesed teada minu tulekust, minu imedest 

ja minu õpetustest. Mehed uurivad neid kogunemiskohti ja mõistavad teie elu üle kohut. Nende seas on 

võimumehed, sektide ja kirikute vaimulikud, teadlased ja need, kes uurivad tulevikku. Minu soov on, et 

teie koguduste ja kodude põues, kui mitte täiuslikkus, siis samasugune harmoonia, moraal, austus, 

armastus üksteise vastu ja vaimulikkus. 

31 Mida arvaksid need, kes tulid tõe otsinguil, kui nad avastaksid teie seas fanatismi teie vaimulikes 

pühitsemistes ja leiaksid teie eraelus lahutatud abikaasad või hüljatud lapsed, sest nende vanemad ei 

oska oma kohustusi täita? 
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32 Vaadake linde, kes ehitavad oma pesad puude okstesse, ja võtke neist vajadusel eeskuju. Ärge 

küsige Minult, kuidas need, kes on abielus, peaksid üksteist armastama ja kuidas nad peaksid armastama 

oma lapsi. Vaadake üles nendesse pesadesse ja te avastate sealt õpetuse truudusest ja õrnusest. Kui 

ainult kõik mehed üksteist nii armastaksid! 

33 Jälgige ja võitle, et kui aasta 1950 lõpuni jõuab, oleksite võimelised pakkuma Isale Tema väärilisi 

vilju. Sest kui te ei ole siis varustatud, siis on minu lahkumise hetkel rahvahulkade seas suur valu. 

34 Kui te ei valmistu minu Sõna puudumise talumiseks ─ kui valus on teile siis minu hüvastijätt ja ka 

see, mida minu Vaimne Maailm teile ütleb. 

35 Sel päeval, mil Minu Vaim on teid täitnud rahu ja õnnistusega ─ mida võiksite Minult veel paluda? 

36 Nüüd olen mina see, kes palub teid, koputades teie südame ustele, paludes teil üksteist 

armastada. 

37 Palvetage siiralt rahvaste rahu eest, tundke sügavalt inimkonna valu. 

38 Tõesti, ma ütlen teile, katk ja surm ümbritsevad teie rahvast. Teil ei ole teaduslikke vahendeid, et 

peatada katkude ja hädade sissetungi. Aga kasutage palvet, ja te leiate selles relvad ja väed, mis aitavad 

teil nende õnnetuslike ohtudega võidelda. Palvetage ja ühendage oma palve heade tegudega, siis on teil 

tõelised teened oma Issanda ees, kes on kõikvõimas, kes teie alandlikkuse pärast annab teile imesid, mis 

suudavad maailma üllatada. 

39 Kui loodusjõud on vallandunud, andes märki kohtumõistmisest, palvetage, jääge rahulikuks ja 

nutke mitte enda, vaid teiste pärast. Aga kuivatage selle pisarad, kes teid palub, kuulake tema kaebust ja 

andke talle tervendavat palsamit. 

40 Armastatud inimkond, ärge arvake, et ma olen tulnud tagasi praegusel ajal, et nõuda teilt oma 

Teisel ajastul valatud verd ─ ei, see elu essents jääb teie hingedesse ankurdatud. See veri kõneleb igaühes 

teist, kui on õige aeg. Kuni selle ajani ootavad paljud Jumala Poja tagasitulekut, et taas kord nõuda temalt 

oma verd. Igas oma laste südames elan ma praegu läbi oma Jumaliku Kire. 

41 Ma olen sündinud inimeses tema süütuses, kui ta ärkab usku. Ma kannatan temas, kui tema kired 

on vallandunud ja piitsutavad teda. Ma kannan tema pattude, tema tänamatuse ja uhkuse rasket risti. 

Ma suren tema südames, kui ta eitab Mind ja kuulutab, et tal ei ole teist Issandat ega muud Kuningat kui 

maailm. Seal, tema olemuse kõige sügavamal ja peidetumal, leian ma oma haua. 

42 Mõnikord kuuleb see süda, justkui kauge kaja, Meistri häält ─ seda, keda ta tahaks enda sees 

tappa, et ta ei paneks takistusi oma teele. Tema südametunnistuse hääl on see, mis suudab ületada seda 

südant ümbritseva materialismi müüri, kuni see lõpuks kuuldavaks saab. 

43 Nii nagu ma olen leidnud risti ja haua igas inimkonna südames ─ tõesti, ma ütlen teile, samuti 

saabub kolmas päev kõigis neis, kui ma tõusen üles täis valgust ja au. 

44 Täna on seemnepõllud viljatu. Mõnikord tahate anda oma elule väärtust, külvates headust mis 

tahes kujul. Kuid pärast loobute sellest ja kurdate oma ettevõtmise üle, sest põllumaa asemel, mis 

võimaldaks teil külvata, olete kohanud ainult kive; ja seda sellepärast, et te ei ole mõistnud, et enne 

külvamist peate te teadma, millisele põllule te kavatsete külvata. Käige nendega, valmistage neid ette, 

puhastage neid ja tehke nad viljakaks. Seda, mu lapsed, te ei oska veel teha. Seepärast on teie head 

kavatsused, ideed ja inspiratsioonid sageli ebaõnnestunud. 

Kuid ärge seepärast oma võitluses meeleheitel, vaid pigem saate äratada oma kaasinimesi, avades 

nende silmad tõele ja valgusele, et inimesed saaksid teadvustada, et iga valu, mida inimesed on sunnitud 

jooma kui kannatuste karikat, on õiglust loov sirp, mis lõikab umbrohu juurtega maha. See on tark ja 

halastamatu õiglus, mis künnab ja valmistab põllud ette. 

Sest pärast seda äratab see inimesi, rahvaid ja rahvaid, ja enam ei ole vaja, et valu peseks ära kõik 

üleastumised; sest selle asemele jääb meeleparandus, mõtisklus ja nende uuendamine, kes soovivad 

saavutada sama eesmärki, milleks on puhastumine. 

Aga kui te olete selle saavutanud, siis tuleb aeg, mil see sõna kõlab kogu maailmas kui laul 

armastusest ja tagasipöördumisest rahu juurde. 
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45 Täna näen teid mõistmatuna kõigest sellest, mis on tulemas teie peale, sest inimeste seas valitseb 

täielik teadmatus ja segadus. 

46 Enamik inimesi nimetab end kristlasteks, kuid enamasti tõestavad nad oma elu ja tegudega 

vastupidist. 

47 Kui nad teevad midagi head, teevad nad seda teatavaks ja kiidavad sellega, ja kui nad on teinud 

vea, kahetsevad seda ja paluvad Minult andestust, siis teevad nad seda nii, et tõestavad, et nad isegi ei 

tea, milles Minu andestus seisneb. 

48 Nüüd võite, oo inimesed, öelda maailmale, et te kuulete seda sõna, et minu valgus on taas kord 

inimkonnale tulnud, eriti kuna te võite ka neile kuulutada, et inimkond raputab varsti oma letargia maha. 

49 Ma ei anna teile enam inimverd, et teid patust päästa. Kui minu Jumalik Veri, mis valati sel Teisel 

Ajastul, rääkis teile Jumalikust ja lõpmatust armastusest, ülevast andestusest ja igavesest elust, siis 

mõistate, et see Veri ei ole hetkekski lakanud valamast end teie peale, teie olemuse peale, et näidata 

oma jälgedega teed teie ülespoole arenemisele. 

50 Keegi ei peaks ootama ega otsima Mind kui inimest. Sest kui ma oleksin valmis seda soovi täitma, 

ei oleks selline ilmutus õigeaegne, ja te peate mõistma, et Meister ei tee kunagi midagi, mis ei ole 

täiuslik, sest Tema õpetused on alati täiuslikud, sest Ta õpetab seda, mis on täiuslik. 

51 Samuti, kui see kuulutamise vorm, mida ma olen nüüd teiega kasutanud, lõpeb, ei ole mingit 

palvetamist ega anumist, mis paneks mind mitte täitma seda, mida ma teile olen kuulutanud. See 

kuulutus lõpeb igaveseks, sest selle aeg on möödunud ja selle ülesanne on lõppenud. 

52 Varsti möödub 2000 aastat sellest, kui ma olen inimesena teie seas olnud, ja veri, mille ma teile 

oma armastuse tõestuseks pärandasin, on ikka veel värske pärand. 

53 Sellest hoolimata nõuab maailm veel kord Minu verd ja ma annan seda talle, kuid mitte seda, mis 

elustab keha, vaid seda, mis annab hingele igavese elu. Oma valgusega saadan ma inimestele elu ja 

tervist. See on nagu päike, mis laseb oma soojuse jõuda selle inimkonna külmunud südamesse. 

54 Üle kogu minu halastuse levib, nagu oleks see 

oleks, kui haugilinnu tiivad kataksid tema noori. Minu armastus saab olema õrnem ja ilusam kui sinine 

taevakeha, mida teie silmad nii väga imetlevad. Te tunnete minu eluhingamist, nagu oleks see taevane 

tuul, mida ainult teie hing suudab tajuda. Ma olen aeg, elu ja ka igavik. Mina olen teie elu kevad ja suvi, 

sügis ja talv ning igaüks neist elufaasidest on käegakatsutav ja elav õpetus, mida Jumalik Meister annab 

oma lastele. 

55 Laske jumalikul hommikukastmel tungida oma hinge, et see saaks kogeda igavest kevadet. Lase 

südamel väsida eluvõitluse palava päikese all, kuid lase vooruse, usu ja armastuse lilled püsida värskena 

oma olemuse sügavustes. 

56 Miks sa kurb oled?: Te ei tea. Ma tean väga hästi, et mure koormab teid, sest te olete lasknud 

oma hingel haigestuda samaaegselt oma kehaga. Kui kirgede või katsumuste torm teid piitsutab või kui 

"talve lumesajud" panevad teid külmetama, kaotate igasuguse lootuse ja soovi elada. 

57 Minu vaim on samuti kurb, sest Ta näeb alati seda nutvat inimkonda, mis ei taha ärgata ja 

teadvustada, et see maa on ikka veel maapealne paradiis. Ma näen teid nälga hukkumas, kuigi teid 

ümbritseb viljakus ja elu. Just seda inimkonda pean ma silmas, kui ma ütlen teile: "Neil on silmad ja nad 

ei näe." 

58 Inimesed on jooksnud teaduse järele ilma mõõtu ja eesmärgita ning nad on avastanud palju 

"imesid". Aga seda imet, mis annab tõelise rahu, tõelise tervise ja tõelise õnne, ei ole nad kõigi maiste 

hüvede hulgas avastanud, sest see on väljaspool inimlikku, kuhu inimene lihtsalt ei tahtnud jõuda. Seda 

"jumalikku teadust" õpetas Jeesus, kui Ta ütles teile: "Armastage üksteist. 

59 Otsige Jeesuse kuningriiki, mis ei ole sellest maailmast, ja te leiate temas vajaliku valguse ja rahu, 

mis muudab selle maise elu ilusamaks ja kergemaks. 

60 Nüüd saate te jumalikku mandaati. Ma näen, et te olete valmis kuuletuma minu seadusele, 

püüdes järgida Jeesuse jäetud jälgi. 
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61 Ma ei ole ammu teie keskel käinud, kuid juba praegu koputan ma teie südame uksele, et te 

üksteist armastaksite. 

62 Õnnistatud on see, kes oskas end ette valmistada, et võtta taevane Isa vastu oma südamesse, sest 

Ta annab talle igal ajal võimaluse teha head, pidades silmas jüngrite soovi olla oma Meistri juures. 

63 Kui teil on sel aastal algav katsumus, olge tugevad ja ärge langege meeleheitele. Siis suudate 

tõestada oma kaasinimestele, milline jõud on teie vaimus olemas. Siis tahavad nad teada, millisest 

allikast te olete joonud, ja avastavad, et mina, Kristus, olen see allikas, millest nad on nii kaugele eksinud. 

64 Tõesti, ma ütlen teile, et selle allika juurde tulevad kõikide rasside ja religioonide inimesed, sest 

kõigis kummardamise vormides, mida inimesed siis Minule pühitsevad, on vaimsus, ja lõpuks jõuavad 

kõik väga lähedale tõele, ühtsusele. 

65 Jüngrid, olid hetked, mil te tundsite Minu õiglust ja nägin teid alandlikult tunnistamas Minu 

Jumaliku Vaimu ees. Siis pöörasin oma pilgu teie pattudest eemale ja keskendusin ainult sellele, et te 

olete minu lapsed, keda ma armastan ja kellele ma andestan. Nii õpetan teid armastama ja andestama 

oma ligimestele. 

66 Ärge laske aega mööda minna ilma seda kasutamata, sest keegi ei tea, kui kaua ta selles maailmas 

elab. Seepärast ütlen ma teile: Ärge oodake praegusest sobivamat aega, et tööle asuda. Ärge laske end 

paremaid aegu oodates üllatada surmaga, ilma saagita ja ilma oma missiooni täitmata. 

67 Läheneb 1950. aasta, mil Ma jätan teile hüvasti selle kuulutuse, ja seda hüvastijätmist tunnete te 

samamoodi, nagu seda tundsid Minu teise ajastu jüngrid, kui Ma teatasin neile, et Minu lahkumise tund 

on kätte jõudnud. 

68 Kui neil oli lohutus, et nad nägid Mind pärast Minu surma uuesti, siis selleks, et vaimse elu tõde 

nende hinge tulega sissepressida. Aga teie seas näevad ainult mõned Jeesuse inimkuju. Teised tunnevad 

teda sügavalt, ja see on viis, kuidas minuga vaimust vaimuni ühendust võtta. 

69 Vaadake ja palvetage maa rahu eest, et paljud raskused lõppeksid, sest selle peal on uute 

põlvkondade seemned. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 178 
1 Inimesed: Iga kord, kui algab uus aasta, kuulen sinult selliseid küsimusi: "Issand, kas ka see aasta 

toob meile katsumusi?" Vastan teile, et elu on pidev katsumus, kuid te ei pea kartma. Sest kui te oskate 

vaadata ja palvetada, siis suudate te oma heategevuses edasi liikuda, kuni jõuate oma saatuse 

eesmärgini. 

2 Need katsumused, mida inimesed kogevad, on viljad, mida nad lõikavad, on nende enda külvi 

tulemus ─ saak, mis mõnikord on tulemus sellest seemnest, mille nad külvasid eelmisel aastal, ja teistel 

juhtudel on see, mida nad külvasid aastaid tagasi või teistes kehastustes. 

3 Algab uus aasta? ─ Tehke siis nii, nagu teevad head külvikud, kes kõigepealt puhastavad oma 

seemne, oodates õiget aega, et see viljakasse mulda panna. Nii et ka teie peaksite kõigepealt puhastama 

oma südame, et homme saaksite oma heade tegude kaudu korjata head saaki - rahu, armastust ja 

rahulolu. 

4 Kas te olete näinud harmooniat, milles kogu loodu elab? Kas teile ei jää mulje, et kõiges, mis on 

olemas, armastavad olendid üksteist? Vaadake päikest: kas ta ei ole nagu isa, kes sirutab oma käed välja, 

et kallistada kõiki olendeid elust ja armastusest, valgusest ja energiast tulvil süles? Vaadake, kuidas selle 

soojade kiirtega kokkupuutel avanevad lilled, linnud laulavad ja olendid liiguvad, andes kuningatähele 

oma tänulikku armastusavaldust. 

5 See on ilus näide sellest, kuidas te peaksite olema harmoonias kõigega, mis teid looduses 

ümbritseb, ja kõigega, mis on vaimne. 

6 Mõistmisest, mille inimesed saavad nendest õpetustest ja universumit valitsevatele seadustele 

kuuletumise kaudu, sõltub nende õnn, mida mõned arvavad, et seda ei ole maa peal olemas, ja mida 

teised arvavad, et ainult mina olen rikkalikult olemas, kuid mis väga hästi väljendub teie hinge rahus. 

7 Nüüd te teate, armsad inimesed, et teie õndsus on iseendas, et te õpetaksite inimestele, et nende 

olemuse südames, kus nad arvavad, et on ainult kibedus, viha ja pahameel, kahetsus ja pisarad, on 

valgus, mida mis ei saa kustutada, ja see on vaimu valgus. 

8 Inimkond on oma samme suunanud piinlikul viisil, sest iga põlvkond võtab oma päranduseks 

eelmiste põlvkondade vead, ja kui aeg läheb üle teie, siis selle vead mitmekordistuvad. See inimkond 

lõikab praegu vilja selle valu seemnest, mille ta varem maailma külvas, nii nagu ka tulevased põlvkonnad 

lõikavad vilja sellest, mida te täna külvate. 

9 Miks te ei suuna oma veendumusi, püüdlusi, teadusi, ideaale ja soove sellele ühele õigluse teele, 

mida minu Õpetus teile näitab? Millal saavad inimesed lõpuks ometi aru, et minu Sõna on tõde? 

10 Minu muutumatu ja igavene seadus tõuseb inimeste ette ja näitab neile tee tõelise õnne poole ─ 

tee, mis viib põllule, kus head külvates saab rahu saaki. 

11 Õndsad on need, kes on tundnud minu kutset oma südame sügavuses ja kiirustanud kuulama 

jumalikku õpetust, sest selle vaimse tähenduse kaudu suurenevad nende teadmised. Nad on nagu 

tugipostid oma sugulaste seas ja suudavad oma usu kaudu vastu pidada katsumustes. 

12 Ma kõrvaldan sinust igasuguse ülekohtu, et su teod oleksid meelepärased Isa silmis. 

13 Selles Kristuse koolis on olnud palju algajaid, kes siia tulles ütlesid kogu tarkuse Meistrile: "Issand, 

kui Sa oled Kristus, kes õpetab seda teed, ja avastad igaühes meist ülesande ja võimed, mis tal on ─ anna 

meile meie saatuse realiseerimine, et jõuda Sinuni." 

14 Siis ma näitasin teile oma pärandit, andsin teile ülesandeid ja tegin teid "töölisteks". Aga tõesti, 

ma ütlen teile, et mul ei ole oma laste seas privilegeerituid, sest igaüks, kes läheneb sooviga mind 

teenida, saab minu armu oma südamesse. Kuid samuti saabub hetk, mil Mina mõistan kohut kõige üle, 

mida te olete teinud teile usaldatud andidega, ja te peate Minu ees aru andma. 

15 Nüüd ei nõua Ma veel sinult aruannet, sest sa püüad rakendada Minu Seadust oma elutööde 

suhtes ja oled veel liiga ebaküps, et seda karistust kanda. Aga igaüks teist peab olema minu õpetuse 

innukas valvur. See missiooni täitmine ei takista teid täitmast ka teie maailma kohustusi. ─ Vaadake neid, 
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kes on selle pärandi tagasi lükanud: Neis on kurbus ja tühjus. Kuid minu halastus on suur ja avaldub 

nende andestamises. 

16 Kes on õigesti täitnud, see tunneb Minu rahu, ja kes ei ole täitnud, seda ma otsin tema 

südametunnistuse kaudu, et hoida teda ärkvel, nii et hing ei üllatuks surmatunnil ilma heade tegudeta, 

sest ilma nendeta ei saa ta tõusta. 

17 Kandke minu õpetust südamest südamesse. Kui teie kaasinimesed seda vastu võtavad, ütlevad 

mõned: "See sõna sisaldab prohvetlikkust"; teised peavad seda väheoluliseks õpetuseks. Kui mõned 

peavad seda progressiivseks, siis teised peavad seda väga tagurlikuks. Igaüks tõlgendab seda vastavalt 

oma vaimsetele võimetele ja oma tööde puhtusele. 

18 Olge alandlikud, et te oleksite inimestele elavaks eeskujuks ja et minu tööd tunnustataks. 

19 Kuid näidake end alandlikuna mitte ainult selle lühikese aja jooksul, mil te Mind kuulete, vaid 

kogu oma elu jooksul, et te saaksite muuta oma kaasinimeste meelt, sest sõna üksi ei veena. Valmistuge 

eeskujuks ja isegi ohvriks. 

20 Kui te armastate Mind, siis minge ja andestage sellele, kes teid on solvanud. Kui te armastate 

Mind, siis minge haigete laagrisse või vangide vangikongidesse. Lohutage neid ja palvetage koos 

nendega. Siis painutab teie armastus igasugust ülbust, mis teil endas võib olla. 

21 Minu Sõna on äratuskõne, sest seni, kuni te olete Minuga, olete nagu õrnad lambad. Aga kui te 

naasete oma igapäevaellu, siis "rebite end lahti" ja eitate endale andestust. 

22 Enesega rahulolu aeg on möödas ja te peate oma stagnatsioonist välja tulema, et oma hingede 

suuremaks arenguks. 

23 Omandage vaimulikkuse valge rüü, et kui te räägite inimestele minu sõnadest, teeksite seda 

väikese lapse erapooletusega. Siis ei pea te kartma rääkida minu tegudest, sest teie teod ja teie elu 

räägivad teie eest. 

24 Minu sõna häälekandjate kaudu on sama tähendusega. Ma räägin igale kogukonnale vastavalt 

nende arusaamisele ja suutlikkusele. 

25 Täna, kui algab uus aasta, olete juba selle esimestel tundidel ühendanud oma jõud, et jätkata 

oma võitlust. Nii olete te selle mulle teatavaks teinud. Teie otsus on tõusta nagu hea külvaja, kes paneb 

seemne ettevalmistatud künnisesse ─ sooviga tuua töö lõpus rikkalikku saaki. 

26 See seeme on valguse täis sõna, mida te külvate oma kaasinimeste südamesse. 

27 Te peate silmitsi seisma maailmaga, inimeste õpetusega; sest need, kes on koolitatud, annavad 

teile võitlust, ja kui te ei peaks siis olema oma usus kindlad, siis tulete sellest välja kui kaotanud. 

28 Ma ei ole täitnud teie mõistust teadusega, et panna teid teadlastega vaidlema. Ma olen 

valgustanud teie hinge, et tungida "mõistmatusse" kõrgenduse ja inspiratsiooni kaudu. Keegi ei saa väita, 

et te juba teadsite, mida te selle aja jooksul saite. Sest paljud õpetused, mida ma olen teile selle aja 

jooksul inimmeele kaudu andnud, on uued ilmutused. 

29 Te räägite hingest, selle surematusest, sest talle on antud igavene elu. Kuid enne kui te saate 

neist ilmutustest rääkida, peate te neid kõigepealt tundma. Ainult siis võite te end minu õpilasteks 

nimetada. 

30 Spiritualist ei ole see, kes siseneb nendesse kohtumispaikadesse, kus Ma annan teile Minu Sõna. 

Spiritualist on see, kes palvetab vaimselt ja tõuseb vaimus igast kohast. Spiritualist on see, kes võitleb 

oma hinge täiuslikkuse eest, ja ka see, kes elab selleks, et leevendada teiste valu. 

31 Mõistke, et spiritist võib olla ükskõik kus. Teda tunnustatakse rohkem tema tegude kui sõnade 

järgi. Seepärast ütlen ma teile kogu aeg: Olge armastuse, alandlikkuse ja halastuse eeskujuks. 

32 Tunnistage, et kõik, kes end spiritistiks nimetavad, ei ole seda ka. 

33 Ma olen lihtsustanud teie religioosset praktikat ja jumalateenistust, andmata teile uusi seadusi. 

34 Ma andsin teile mõista, et minu jumalikkuse kummardamine kujutiste abil oli ebatäiuslik ja et te 

peaksite loobuma igasugusest fanatismist. 
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35 Kas te ei tea, et teie Jumala vägi on piiratud, et tulla teie juurde? Kas ma ei ole teile öelnud, et kui 

te usute, tulen ma teie südamesse, et anda sellele elu? Kas ma ei ole teile õpetanud, et kui te olete 

puhtad südamelt ja hingelt, siis ma elan teie sees? 

36 Te ei oleks saanud seda valguse ajastut varem kogeda, sest see vähene areng, mis teil oli, ei oleks 

seda võimaldanud. Kuid nüüd, kus te seda elate ja selle üle mõtisklete, tundub teile kõige loomulikum, et 

kogete prohvetikuulutuste täitumist. 

37 Isegi teadlane on avastanud "imesid" ja teinud edusamme, mida te kunagi pidasite võimatuks. 

38 Miks te ei peaks jõudma arusaamisele, et kõik need imelised teod on tingitud nende Issanda 

armust? 

39 Spiritualism õpetab inimesi ja kutsub neid üles avastama Mind omal moel, sest Mina väljendun 

kõiges kui Looja, kui Võim, kui Elu, Täiuslikkus ja Harmoonia. Ja kes suudab seda harmooniat universumis 

säilitada, kui mitte Jumal? Sellel Jumalal ei ole vormi ja te ei tohi teda kujutleda piiratud kujul, sest siis, 

kui te siit maailmast lahkute, seisate te silmitsi reaalsusega, mida te ei suuda mõista. 

40 Minu õpetus ei ole ainult teadmised; see on hellitus ja ka lohutus. Minu halastus levib kõigi üle, 

kes kannatavad, kes valavad pisaraid, kes kannatavad ebaõiglust. See lohutab ema ja naist, kaitseb 

neitsit, tugevdab noort meest ja toetab vanurit. Ta süttib lootuse valgust selle ütlemata õndsuse suhtes, 

mis ootab teid kõiki. 

41 Sel ajal valan ma teie peale oma armu, et te jätkaksite valguse teed ja et ei valu ega kaotused ei 

oleks piisavalt tugevad, et teid neist lahutada. 

42 Teie hinges elab juba igatsus jõuda oma tõelisse koju, teie Isa rahu maailma. Siin olete te end 

puhastanud eluvõitluses, muutuvates olukordades ja katsumustes. Kuid ma ütlen teile: tulge eesmärgi 

poole vankumatult ja pühendunult, sest kui teil puudub kannatlikkus, siis teete teekonna veelgi 

pikemaks. 

43 Ükskõik kui kaua see maine elu ka ei kestaks, on see vaimse elu kõrval, mis on kadumatu, mööduv 

ja põgus. 

44 Rõõmustage elu, mida ma teile luban, nii et te ei karda kaotada seda keha, mida te nii väga 

armastate. 

45 Ma hoolitsen selle eest, et kõik inimesed, kes on siin maa peal elanud, tunneksid üksteist ära, 

armastaksid üksteist ja elaksid rahus. Siis mõistate, mida tähendab teie selja taha jäänud eksistents koos 

kõigi selle kannatuste ja katsumustega, mis on inimesele kohati arusaamatud. 

46 Vaimne elu on teile nii lähedal, et mõnikord piisab sellest, kui sulgeda keha silmad ja avada vaimu 

silmad, et näha selle maailma imesid. 

47 Te olete nii lähedal "vaimsele orule", et teile võib piisata ühest hetkest, et siit maailmast sinna üle 

minna. 

Ma olen igal ajal rääkinud inimestele nendest ilmutustest oma prohvetite kaudu, kes on tunnistanud 

minu tõde. Sel ajal räägin ma teile ainukesest teest, mis viib minu kuningriiki, ja ma teen seda meeste ja 

naiste kaudu, kes on selleks minu halastuse pärast ette valmistatud. 

48 Mõistke, et te ei ole selles elus üksi. Kui te elaksite vaimselt, saaksite näha ja tunda 

vaimumaailma väga lähedal. Laske selle maailma tõelusel ja hiilgusel peegelduda kõigis teie elu tegudes. 

49 Pühendage alati puhtaimate mõtete hetki Isale, kes on taevas, et te jõuaksite oma vaimu valguse 

poolt valgustatuna ja kõhklematult ajani, mil astute otsesesse dialoogi Minu vaimuga, mis saab olema 

pärast 1950. aastat, kui te ei kuule Mind enam selles vormis. 

50 Ilma kõrgenduseta ei ole teil võimalik saavutada oma hinge dialoogi oma Loojaga. Tehke oma 

soov tõsta end Minu juurde ja pühendage osa ajast, mida te veel maa peal elate, Minule, nii et ülemineku 

samm kaugemale muutub teie hingele kergeks. 

51 Vaadake, kuidas teie meeled, süda ja hing on Minu kuulamise ajal harmooniasse jõudnud. Keha ja 

hing on sügavalt mõelnud oma tuleviku üle. Esimene teab ja aktsepteerib oma lõppu, teine rõõmustab, 

kui ta vaatab oma pilgule avanevale lõputa horisondile. Aga kes suudab mõõta vaimset vahemaad, mille 
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ta peab läbima, et jõuda Minuni, kes olen teie täiuslikkuse eesmärk? Kes saab vähemalt teada, millist 

tundi näitab igavikukell, kui ta lahkub oma kehast maa peal? 

52 Elage valmis, jälgige ja palvetage. Koguge teeneid ja teil ei ole surmahirmu. Sest kui teie hing 

lahkub kehast, sirutab ta oma tiivad ja oskab lennata, nagu noored linnud, kui nad pesast lahkuvad ja 

alustavad oma esimest lendu. 

53 Te ei tohiks muutuda kurvaks, kui mõtlete loobumistele. Ainult materialistil on igatsused ja ta 

kannatab, kui ta mõtleb tagasi selle elu rahuldustele. Ärge olge materialistid, tegelege sellega, mis 

puudutab teie hinge, jätke kõrvale tähelepanu, mille olete võlgu oma olemuse inimlikule osale. 

54 Saage aru, et kõik on teie värskendamiseks ette valmistatud. Kes tahab süüa seda armastuse 

pidusööki, istuge minu laua taha ja pidutsege nagu inglid. 

55 Te ei ole tulnud siia juhuslikult, teid on juhatanud Mina, et osaleda Minu ilmingutes. Ma olen 

leidnud, et paljud teist on vaimsele elule surnud, ja minu Sõna on teid üles äratanud. Täna hingad sa elu 

sisse ja sinu südames on lootus. Ma võtan vastu kõik ─ need, kellel on usk, ja need, kellel ei ole. 

Erinevatest kirikutest ja sektidest pärit inimestele ütlen ma: Õnnelikud on need, kes usuvad minu 

Sõnasse. 

56 Kui sa tajud minu inspiratsiooni ja muudad selle 

Kui soovite oma mõtteid ja sõnu väljendada, töötage iseendaga: Te kõik võite olla minu vahendajad. Isa 

tahab, et Tema lapsed teda mõistaksid, ja seepärast kutsub Ta teid vaimulikku templisse sisenema. 

57 Otsige Mind puhta südamega, kuulates alati oma südametunnistuse häält, ja tõesti, Ma ütlen 

teile, et te leiate Mind väga varsti. Veel enne, kui teie hing lendu läheb, tulen ma teie juurde, et tuua teid 

rahu koju, mida ma olen teile lubanud. Kuid on vaja, et te tunneksite teed, mis viib Minu juurde: Teie tee 

on suunatud spiritualiseerimise poole. Et tõusta tippu, tuleb palvetada ja pingutada. 

Ma ei näe veel maa rahvaste seas püha soovi end vaimseks muuta. Materialism ei ole veel jõudnud 

Minu poolt seatud piirini, kuid selle perioodi lõpp on lähedal. Seejärel pöördute igatsevalt tagasi 

armastuse ja halastuse praktika juurde, et saavutada oma hinge tõusmine teenete kaudu. 

58 Patu ja kontseptuaalse segaduse tekitatud pimedad varjud lahustuvad ja tõeline seadus valgustab 

kõiki olendeid. 

59 Ma annan teile suured nägemused, mis räägivad teile tulevikust, et te saaksite neid tõlgendada ja 

olla valmis. Andke neist tunnistust oma kaasinimestele. Kuid tuleb aeg, mil inimesed erinevatest rassidest 

ja erinevatest rahvastest lõpmatuses näevad minu märke, ja see on lohutuseks mõnele ja õnnelikuks 

täitumiseks teistele, kes näevad selles minu sõna täitumist. 

60 Minu õpetus sisaldab kõiki vaimseid teadmisi, mida te võiksite soovida. Oma hinges avastate 

kogemusi, mida olete kogunud oma arengutee jooksul, ja need aitavad teil leida tee vaimse ülespoole 

arenemise suunas, kui te teate, kuidas end ette valmistada. 

61 Sa saadad oma palvetega ülistuslaulu, mis jõuab Minuni. Te pakute Mulle oma võitlust Minu töös 

ja loodate, et teie külvatud seeme on hea ja Mulle meelepärane. Ma kinnitan teid: Te hajutate Minu 

seemet õnnistatud põldudele, sest te teate, et kaup, mille Ma olen teile andnud, ei ole ainult teie jaoks, 

vaid et see kuulub ka teie kaasinimestele. 

Selles püüdluses ei ole ma nõudnud teilt mingeid ohvreid, vaid ainult seaduse järgimist; et te elaksite 

nagu minu lapsed ja väljendaksite voorusi, mille ma olen teile andnud. Olge puhtad anumad sees ja 

väljas, et jumalikku täiuslikkust oleks teile küllaga. 

62 Kohati olen näinud proteste ja rahulolematust teie saatusega. Teie maapealne elu ei rahulda teid. 

Aga Meister ütleb teile: Hinge tõeline kodu on väljaspool. Olge kannatlikud, minge julgelt läbi katsumuste 

ja järgige sel perioodil minu seadust. Vaadake, et halvad ajad muutuksid headeks, ja kui te kuulete 

uudiseid sõjast ja hävingust, siis palvetage ja ärge sekkuge, ärge võtke seisukohta. Need ja paljud teised 

õnnetusjuhtumid on vallandunud ja viivad läbi puhastustööd inimkonna seas; kuid see on hingede 

hüvanguks ja arenguks. Pärast seda suurt lahingut, mida Vaim peab, ootab teid ees parem maa, ja siis 

olete jõudnud kõrgemale astmele, kus te saate puhata oma vaevast. 
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63 Avage oma vaimsed silmad ja vaadake aega, milles te elate, siis saate kinnitada minu sõnu Teisest 

ajastust, mis kuulutas inimkonnale suuri katsumusi. 

64 Kõik on läinud nii, nagu on kirjutatud. Tõuske vaimselt, järgige Minu õpetust puhta meelega ja 

ärge unustage, et Ma olen teile öelnud, et võitlus on universaalne, et hing ei võitle mitte ainult maa peal, 

vaid ka teistel olmetasanditel. 

Aidake oma eeskujuga neid leegionite kehatuid hingi, kes elavad ikka veel mateeriaga seotud. 

Tunnetage, kuidas nad lähenevad teile oma palve- ja abisooviga. Ärge pöörake neid ära, aidake neil leida 

oma segadusest väljapääsu, mõjutage neid oma kaastundega, enne kui nad teid mõjutavad. Siis saavad 

need, kes teie armastuse kaudu minu õpetuse valguseni jõuavad, teie kaitsjateks, kes on täis tänulikkust, 

ja aitavad teil oma missiooni täitmisel. Kõik areneb minu armastuse ja õigluse seaduste raames. 

Armastage kõiki Minus, isegi kui te elate erinevatel vaimsetel tasanditel. Samuti peaksite te üksteisele 

andestama. 

65 Võitle kõigi oma vaimu jõududega, et jõuda oma saatuse täitumiseni. Sõltuvalt teie otsusest 

võimaldate te oma vooruse väljendamist ja suudate oma usku tõestada sõnade ja armastuse tegudega. 

66 Sel ajastul, nagu ka teisel ajastul, ilmub Meister oma jüngrite hulka ning nähes neis sellist suurt 

lihtsust ja alandlikkust, annab Ta neile armu kuulda oma Sõna. 

67 Pidage meeles, et iga töö jõuab Minu juurde, kui see on rajatud Minu Seadusele. 

68 Minu Seadus on hea seeme, mille te olete Minult saanud ja mille te peate panema oma 

kaasinimeste ja oma laste südamesse. On südameid, mis on Minu kutsumise peale süttinud nagu usu 

tõrvikud ja mis jäävad Minu töösse. 

69 Oma võitlustes olete te sageli võitnud kiusatust, innustatuna kõrgest eesmärgist, et minu õpetus 

võiks inimeste seas õitseda. 

70 Ma tahan teie hinge valgustada oma tarkusega, et kui te kohtute sellega, kes ei jaga teie usku, 

annate talle veenvaid tõendeid, et te teate tõde, ja samal ajal aitate tal uskuda. 

71 Nad küsivad teilt, kas te arvate, et olete prohvetid, ja kas teil on võimu vaimu üle, ja panevad teid 

proovile nagu Eelija esimesel korral. Te annate neile tõendid. 

Kuid selleks on oluline, et teil oleks sel tunnil usku, et te täidaksite minu seadust ja alluksite minu tahtele. 

72 Siin kõneleb Meister inimaju kaudu, mis on jumaliku mõistuse kujutis, kingitus, mille ma olen 

paigutanud kõige täiuslikumasse olendisse, mis maa peal elab: inimesse. Miks kahelda selles, et Ma 

avaldan ennast selles vormis, kui Ma olen väljendunud igas teie sees? Sellest sõnast kiirgav tarkus on see 

lõputu horisont, mille ma avan vaimule, et te saaksite teada tõde ja seeläbi tunda kõrgeimat õnne. 

73 Kes avab oma silmad sellele valgusele, ei saa enam otsida Mind omaenda käega loodud 

pildiloomingu kaudu, sest ta kuulub nende hulka, kes on inspireeritud oma hingekõrgendusest ja 

suhtlevad Minu jumalikkusega. 

74 Inimene peab õppima ennast kehast eraldama oma tõusu hetkel, nii et see lühike aeg, mille 

jooksul tema vaim viibib väljaspool, teenib teda enese valgustamiseks ja tugevdamiseks. Nii leiab ta alati 

tee ülespoole ja tähistab selle sellele, kes seda ei tea. Ma annan teile võimaluse tunnistada neid ilmutusi. 

75 Täna ütlen teile, et püüdke mitte ainult oma hinge, vaid ka oma kaasinimeste hinge päästa, mille 

kaudu inimkond näeb, et minu Sõna, mis õpetab teid üksteist armastama, täitub. 

76 Palju sellest, mida te Minult palute, annan ma teile. Aga kui te paluksite Minult, et ma muudaksin 

teie saatust, siis tõesti, Ma ütlen teile, et Ma ei annaks seda teile, sest teie saatus, mis räägib teile 

voorusest, täiuslikkusest ja armastusest, on Minu poolt kirja pandud. 

77 See, kes on loodud minu põllul töölisteks, peab külvama sinna, ja seemne peab olema usu, 

armastuse ja hea tahte seemne. 

78 Jooge sellest allikast, oh janunevad hinged, te, kes te olete 

Te otsite valgust, kuid ei leia seda. Tundke seda magusat rahu, mida teie süda ei tunne, ja kui olete seda 

tundnud, järeldage, kes on see, kes teiega räägib. Siis ei pea te enam küsima, miks ma veel kord 

inimkonna juurde tulin, sest te leiate vastuse iseendast. 
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79 Kui maailmas ei oleks teadmatust, kui ei oleks verd, kui ei oleks valu ja viletsust, ei oleks minu 

Vaimul põhjust materialiseeruda, tehes end teie meelte jaoks tajutavaks. Aga te vajate Mind. Ma tean, et 

ainult Minu armastus saab teid nendel aegadel päästa, ja sellepärast olen ma tulnud. 

80 Kui ma teid ei armastaks ─ mida tähendaks see, et te ennast hävitaksite ja mida tähendaks teie 

valu? Aga mina olen teie Isa ─ Isa, kes tunneb lapse valu enda sees, sest iga laps on väike osa Temast. 

Seepärast annan ma teile igas Minu sõnas ja igas inspiratsioonis tõe valguse, mis on elu vaimule. 

81 Teie süda lööb kiiremini, kui ta seda sõna kuuleb, ja te olite lähedal sellele, et õnnistada valju 

häälega Minu nime. Kuid teie huultel ei olnud vaja väljendada rõõmsat elevust, mis teie hinged haaras, 

sest Ma teadsin juba ette teie rõõmustust, kui te Mind kuulsite. 

82 Ma olen teie Meister, seesama, kelle maailm ohverdas teisel ajastul ja kes nüüd tuleb inimkonna 

juurde sama armastusega. Mina olen see, kes ristivalves tundis lõpmatut armastusejanu ja kes vee 

asemel, mis oleks olnud inimeste halastuse vorm või tõend, võttis oma huultele vastu sappi ja äädikat, 

mis oli põlguse, põlguse ja teadmatuse märk. 

83 Kuid ma ei tee inimkonnale etteheiteid; vastupidi, ma toon talle uue sõnumi, mis tõstab seda 

üles, andes talle tunda hinge jaoks nii vajalikku rahu. 

84 "Ma janun", ütlesin sel tunnil; "Ma janun", ütlen teile veel kord ─ teie armastuse järele, selleks, et 

tunda end Minu Vaimu lähedal, selleks, et armastada üksteist. 

85 Ka teie olete janune; valu põletab teie südant ja te vajate hädasti vaimse vee värskust, et usk, 

lootus, lohutus ja rahu kustutaksid teie hinge, südame ja meele janu. 

86 Sa küsid jõudu? Võtke see kaasa. Sa vajad tervendavat palsamit? Võtke see vastu. Teil on raske 

probleem? Ma annan teile lahenduse. Sa esitad oma vaesuse mulle? Võtke võtmed tööle ja igapäevaseks 

leivaks. Sa kannatad? Nuta ja siis kuivata oma pisarad Minu mantli peal, tunne Minu hellust ja tõuse uue 

jõuga ellu. 

87 Alates sellest päevast algab uus elu. Ma rõõmustan teie võitude üle ja aitan teil ületada takistusi. 

Ma ütlen teile taas: "Mina olen tee, tõde ja elu". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 179 
1 Ma räägin maailmaga oma väljavalitute kaudu. Õndsad on need, kes on innustunud Minust, sest 

nende sõna on õitsenud, see on olnud kõnekas, ja Ma olen teinud oma tarkuse ja tahtmise selles 

teatavaks. 

2 Aegade alguses hakkas inimene, kes oli varustatud mõistuse ja mõistusega, omandama teadmisi, 

kujundama ideid ja pakkuma oma Issandale jumalateenistust. Tema vaim tugevnes, ja kui see oli pärast 

suuri kogemusi arenenud, saatsin Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi, et nad oleksid vaimse puu eeskujuks ja 

juurestikuks ─ arvuka perekonna isad, kelle suguvõsa kestab ajastute jooksul, paljuneb ja levib üle kogu 

maailma. Temast tulid välja kaksteist suguharu, täis jõudu ja võimu, et anda rahvastele edasi ülesanne 

õpetada tõelist Looja kummardamist ja kõrvaldada patt. 

Ma usaldasin selle ülesande Iisraeli rahvale, sest inimkonna algusaegadel nägin ma palju esialgseid 

raskusi ja Minu Seaduse halbu tõlgendusi. Vaimne, lihtne ja puhas jumalateenistus, mida ma nõudsin 

oma lastelt, muutus ebajumalateenistuseks, mõttetuks jumalateenistuseks ja jäledusteks. Kuigi Ma olin 

neile lähedal, "tundsid" nad Mind kaugel ja arvasid, et nad täidavad Seadust, ning tegid pattu. 

Kui ma saatsin prohvetid inimkonnale, siis nad hindasid neid valesti, ja kui nad kuulsid nende sõna täis 

innukust ja tõesust, ütlesid nad mulle: "Me ei saa sulle järgneda, Issand, tee on liiga kaugel." Kuid Isa, kes 

on Armastus ja kes elustab ja saadab kõiki oma lapsi, ootas jätkuvalt nende äratundmist. 

3 Täna elate te kolmandal ajastul, valitud inimesed, ja ma olen saatnud teid välja sama missiooniga, 

et äratada ja nõustada maailma. Kui te valmistate end ette, siis on teie inspiratsioon ammendamatu ja 

pärast 1950. aastat teete te kui minu jüngrid oma sõnade kaudu õpetust teatavaks ja sellega koos minu 

tahet, minu ilmutusi ja minu halastust. Teie armastus inimeste vastu teeb imesid ja te elate pidevalt 

pühendunud elu. Aga kui olete astunud samme vaimustumise suunas, ei tohi te tunda üleolekut nende 

kaasinimeste suhtes, kelle vaim ei ole veel saavutanud teie vastuvõtlikkust. 

4 Tõuske ülespoole, ja kui on vaja langeda, et päästa hinge, siis tehke seda. Nii nagu karjane laskub 

kuristikku, kuhu tema lammas on kukkunud, et päästa seda ja ühendada see teiste karjaga, kes 

moodustavad tema karja. Olge head karjased ja õppige kasvatama oma kaaslaste südant selle õpetusega, 

mis on elu, ülespoole arenemine ja au. 

5 Ärge kunagi sulgege oma südant armastusele, ja selle kaudu suudate ära tunda oma Isa lõpmatut 

tööd. 

6 Olge leebed oma naabrite üleastumiste suhtes, armsad jüngrid. 

7 Õndsad on need, kes ei mõista kohut oma kaasinimeste üleastumiste üle ja kes väldivad 

skandaalitsemist, sest neil on puhas süda ja nad oskavad halastust avaldada. 

8 Kohtumõistmise õigus on ainult sellel, kes teab, kuidas seda teha, ja kes on ka võimeline 

parandama ja õpetama tõelise armastusega. Praegustes hädades, mida inimkond kogeb, võin teile öelda, 

et ma olen ainus, kellel on õigus kohut mõista. Sest ma ei näe kõigi inimeste seas ühtki õiglast, kellel 

oleks õigus seda teha. 

9 Kui te armastate voorust ja kahetsete teiste vigu ─ kui te lõpuks pühendate kogu oma elu oma 

hinge paremaks muutmisele ─ siis saate olla tõeliseks eeskujuks. Ja kui te õpetate ja valgustate oma 

kaasinimeste teed tegude, sõnade ja mõtetega, siis olete valmis saama sarnaseks Jumalikule Meistrile, 

kes, kui Ta oli maa peal, näitas teile, kuidas olla täiuslik kohtumõistja. 

10 Ma lubasin suurtel patustel, meestel ja naistel, siseneda Minu juurde. Ma lasin suurtel 

silmakirjatsejatel oma teed ristida, lubasin neil mind proovile panna, mind kahtluse alla seada, minu üle 

nalja teha või püüda mind alandada. Ma teadsin hästi, et nad ei pea vastu Minu kohtumõistmisele ja et 

kõik tunnevad lõpuks Minu jumalikku kohalolekut. Mõnel juhul piisas inimese liigutamiseks ühest lausest, 

mõnel juhul piisas pilgust või lihtsalt vaikimisest. Aga ma tahan, et te teaksite, et minu töös oli 

alandlikkust, väärikust, armastust, kaastunnet. 
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11 Alandlikkus, headus ja armastus olid Jeesuse õigluse põhiolemus, ja ometi ei olnud inimkonnal 

ühtki nii halastamatut kohtunikku kui tema. Kes suudaks vastu panna tõelisele armastusele, absoluutsele 

puhtusele, jumalikule valgusele? 

12 Tõesti, ma ütlen teile, et ei ole mingit jõudu, mida te suudaksite Minu armastusele vastu panna. 

Vaenlased osutuvad tühiseks, vastasjõud on nõrgad, relvad, mis on püüdnud võidelda tõe ja õigluse 

vastu, on alati olnud haprad. 

13 Lahing, mida kurjuse jõud peavad jumaliku õigluse vastu, on teile tundunud lõputu konfliktina. Ja 

ometi ─ igaviku ees ─ on see nagu hetk ja sinu hinge ebatäiuslikkuse ajal toime pandud üleastumised on 

nagu väike plekk, mille sinu voorus ja minu armastav õiglus kustutavad igaveseks. 

14 Igaüks, kes võtab vastu Minu Sõna, mis on nagu kristallselge vesi, ei janune enam. Igaüks, kes 

tunneb Mind Kolmandal Ajastul ära nendes õpetustes, mida Ma teile annan, on tugev suurtes 

katsumustes, mis ootavad inimkonda, ega hakka hukkuma. 

15 Ma valmistan teid ette, et te ei oleksite üllatunud. Süüta oma usk ja isegi kui tormituul ulub ja 

tahab su lampi kustutada, siis hoia valvet, hoia seda hoolikalt ja sa ei jää pimedusse. 

16 Täna ei naerata maailm enam, kui ta kuuleb minu õpetusi. Hing teab, et ta elab läbi suure Issanda 

päeva, mil kõik tema teod tuleb hinnata ja mil minu pilk tungib tema olemuse sisemusse. Ta teab, et 

tema saak on segatud halva seemnega, mille viljad toovad talle kannatusi. Tema südametunnistus ütleb 

talle, et ta ei ole järginud jumalikke juhiseid, et ta on kõrvale kaldunud alistumise ja kuulekuse teelt ning 

et seetõttu on tema rist väga raske. 

Ma olen andnud kõigile inimestele karika, et nad täidaksid selle armastuse ja heade tegudega; aga 

teie pakute Mulle ainult kibedust ja mürki. Te tahate seda kõrvaldada, sest tunnete, et olete suremas, ja 

otsite vastumürki. Aga ma ütlen teile: tulge Minu juurde, sest te saate veel elu tagasi. Kuulake mind ja 

töötage. 

17 Armastage, tõrjuge viha, jätke maha vanad tavad, mis viivad teie sammud eemale headuse teelt. 

Valgustage oma teed kõigi aegade sõnaga. Otsige jumalikku pärandit oma hinge põhjas ja pidage meeles 

minu põhimõtteid, mis on teile antud Moosese kaudu, ning minu sõna ja eeskuju Jeesuse kaudu. 

Tuletage meelde Minu ilmutusi, mis on teile antud Püha Vaimuna kolmandal ajastul, ja te saate teada, 

miks te nutate. Aga ma võtan teie pealt karika ära ja pakun teile oma rahu. 

18 Minu seekordsetes sõnades leiate sama olemuse, millega Jeesus teid õpetas, sama tõe, mille ma 

teile Siinai ääres kümnes käsus üle andsin. Igaüks, kes tahab Mind teenida, peab kõigepealt tunnistama, 

et Minu tee on ohvrimeelsus ja pühendumine armastusest ligimese vastu. Kuid ma ütlen teile ka, et ma 

omistan teile kõik teie teeneid, et tuua teid tõelise elu juurde. 

19 Tundke Minu armastust ja tulge Minu juurde, hea tahte inimesed. Tõstke oma näod üles ja 

vaadake Kristuse poole, kes on inimkonna juurde tagasi pöördunud, et täita oma tõotust. 

20 Ma tungin teie südame sisemusse ja võtan seal vastu teie vaimu lihtsa austuse, mis räägib Minuga 

palves ja pakub Mulle oma otsust järgida Minu õpetusi, olla tugev ja näidata end katsumustes rahulikuna. 

21 Vastuseks sellele südamlikule ja alandlikule palvele pakun teile, et ma olen alati teiega ja et ma 

teen selle kohaloleku teile kõige tuntavamaks rasketel tundidel, mida te võib-olla läbi elate. 

22 Selle ajastu valgus purustab pimedat loori, mis ümbritses inimeste vaimu; see purustab ahelad, 

mis olid teda sidunud ja takistasid teda jõudmast tõelisele teele. Tõesti, ma ütlen teile: Ärge arvake, et 

Minu õpetus keelab kõikide teadmiste valdkondade uurimise, sest Mina olen see, kes äratab teie huvi, 

imetlust ja uudishimu. Selleks olen andnud teile mõtlemisvõime, et see saaks takistamatult liikuda 

soovitud suunas. Ma olen andnud teile intelligentsuse valguse, et te mõistaksite, mida te oma teel näete. 

Seepärast ütlen teile: Avastage, uurige, kuid veenduge, et teie lähenemine Minu saladustesse 

tungimisele on lugupidav ja alandlik, sest siis on see tõesti lubatud. 

23 Ma ei ole keelanud teil tundma õppida raamatuid, mida inimesed on kirjutanud, kuid teid tuleb 

harjutada, et te ei komistaks ega satuks eksitusse. Siis saate teada, kuidas inimene alustas oma elu ja 

võitlust ning kui kaugele ta on jõudnud. Kui olete valmis, peate pöörduma minu õpetuste ja ilmutuste 

allikasse, et ma saaksin teile näidata tulevikku ja eesmärki, mis teid ootab. 
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24 Iga inimene valmistagu end ette nii, nagu tema südametunnistus ette näeb. Mõistke, et tuleb 

lahingu aeg ja et te ei peaks siis otsima mediteerimiseks varjualust, vaid seisma silmitsi maailma ja 

kiusatustega ega põgenema hetkekski selle lahingu eest. 

25 Kui te ei valmista end ette, kui te ei mõista minu õpetust, võib homme inimeste seas tekkida 

teooria, mis ─ kuigi vale ─ on tõe nägu, ja minu tahe ei ole, et teid petetavateks peetakse. Sest nad 

püüavad tõestada, et minu tulek sel ajal ei olnud tõele vastav. 

26 Kasutage enda ettevalmistamiseks oma jõudu ja ärge raisake seda teiste tööde üle kohut mõistes. 

27 Ma olen teile mitu korda öelnud: ühinege. Aga kui ma räägin teile ühendamisest, siis mõistke, et 

ma ei räägi ainult teie kogukondadest, vaid et see sõna hõlmab kogu maailma. 

28 Mõistke, et ma ei ole tulnud, et inspireerida teid ühegi kummarduse tegemisega. Ei teisel ega 

praegusel ajastul ei ole ma otsinud trooni ega aukohti kogunemissaalides, mille te olete Minu 

kummardamiseks eraldanud. Täna ma ütlen teile, et ärge pakkuge Mulle maiseid aardeid ega inimlikku 

tühisust, sest siis te teeksite sama, mida kiusaja tegi Jeesusega kõrbes: pakkusite Talle oma kuningriiki 

minu omade eest. 

Te juba teate, et Minu Kuningriik ei ole selles maailmas. Seepärast sain ma inimeseks, sündisin 

alandlikkuses ja elasin samuti, et tõestada teile, et maapealne võim ja hiilgus ei ole vajalikud taevariigi 

saavutamiseks. 

29 Aga miks peaksite Mulle materiaalset rikkust pakkuma, kui te juba teate, et kõik on Minu? Anna 

mulle see, mida ma veel ei oma: sinu armastus. 

30 See on teie vaim, mille poole Ma pöördun, sest see on osa Minust ja peab minema tagasi Minu 

juurde. Aga selleks, et seda päästa, pidin ma selle juurde tulema. Täna peab teie vaim tõusma läbi 

vooruse, kuni ta jõuab Minu põue. 

31 Minu jüngrid, te otsite endas mõtteid ja tegusid, mis on Minu ees meelepärased, et saada Minu 

armu, ja Mina, kes ma tunnen teie armastust ja pingutusi, annan teile, mida te palute. Te ei palu Minult 

maiseid hüvesid, te ei püüdle niivõrd mööduvate naudingute kui püsivate naudingute poole. Te kõnnite 

teel igavese elu poole, kus te puhkate oma võitlusest. 

32 Rahuldage end minu sõnas sisalduva sisuga, ja kui teid tabab valu, lohutage end mõttega, et selles 

avastate valguse, mis näitab teile alati teed igavese elu poole. Just see valu ei lase hingel magama jääda 

ega ülbitseda, see on nagu kaste, mis värskendab ja elavdab südant. 

33 Ma olen teile alati rääkinud igavesest elust, sellest teest, mida hing läbib ja millel ei ole lõppu, 

millel ta areneb, täiustub ja jõuab oma Issandani. 

Selleks, et te saaksite eeskuju, mida mõista ja järgida, tulin ma ajaliselt. Ma piirdusin Jeesuses, 

sündisin ja elasin inimesena, kuuletusin jumalikele ja inimlikele seadustele, tundsin selle elu raskusi, 

töötasin igapäevase leiva eest. Kuid lisaks sellele kohustuse täitmisele andsin ma maailmale oma 

armastuse ja leebuse sõnumi. 

34 Kui tuli aeg jutlustada ja tegutseda, pühendasin oma vaimu selle missiooni täitmisele. 

35 Mitte kõik teist ei ole mõistnud, et hing on tähtsam kui keha. Ja sellest armastuse õpetusest, mille 

ma teile andsin, olete te mulle väga vähe vilja andnud. Kui habras on sinu süda! Paljud väidavad, et 

armastavad Mind, kuid ei tunnista Minu õpetuse kasu. 

36 Sel ajal, kui Ma ilmutasin Oma jüngritele, et Ma tulen inimkonna juurde tagasi, küsisid nad Minult, 

millal Minu ettekuulutused realiseeruvad, ja Ma ütlesin neile: "Vaadake ja palvetage, ja te näete neid." 

Paljud ootasid Mind väga varsti, kuid alles sel ajal tulin Ma kohtunikuna, et valmistada teed kõigile 

inimestele. Kui nad avaksid oma vaimsed silmad, näeksid nad Mind laskumas "valgel pilvel" ja sealt 

laskumas lugematuid valguskiiri maa peale. 

37 Kes suudaks mõista Minu Vaimu olemust, sest Ma olen Valgus, Jumalik Armastus, sest Minus ei 

ole materiaalset vormi? Ma tulin teie juurde keset vaesust. See voorus, mida ma teile õpetasin, on sama, 

mida ma kuulutasin Teisel ajastul. Ma tahan tuua teie südamed Mulle lähemale ja tahan, et te tunneksite 

ära Minu uuendatud ilmutuse. 
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38 On palju neid, kes hirmu või hoolsuse puudumise tõttu ei ole arendanud ja järgivad ainult 

Moosese seadust, tunnistamata Messia tulekut, ja teisi, kes, kuigi usuvad Jeesusesse, ei ole siiski 

oodanud tõotatud Lohutusvaimu. Nüüd olen ma kolmandat korda alla tulnud ja nad ei ole Mind 

oodanud. 

39 Inglid on neid ilmutusi kuulutanud ja nende üleskutse on täitnud ruumi. Kas te olete neid ära 

tundnud? See on vaimumaailm, mis on tulnud teie juurde, et tunnistada minu kohalolekut. Kõik, mis on 

kirjutatud, saab teoks. Käivitunud häving lööb inimese ülbuse ja edevuse ning ta ─ olles muutunud 

alandlikuks ─ otsib Mind ja kutsub Mind Isaks. Armastage Mind ja te tunnete Mind. Sel moel tuleb teie 

südamest rahvaste rahu palve. 

Ma armastan teid kõiki ja kui te kord vaimselt ettevalmistatuna Minu juurde tagasi tulete, teen ma 

inimestega lepingu ja Isa ja laste seas saab olema suur rõõm. 

40 Need, kes Mind ootasid, ei olnud üllatunud Minu sõnadest, mis anti inimese kaudu. Teised on 

eitanud, et Meister on tulnud uuesti, et ennast selles vormis maailmale teatavaks teha. Aga ma ütlen 

teile: Palvetage ja uurige, uurige prohveteeringuid, kuulake südametunnistuse häält oma sisimas ja te 

teate, kuidas vastata igale küsimusele, mis teile esitatakse. 

41 Ma õnnistan teid, inimesed. Ma olen andnud teile elu ja julgustan teid arengu teel, sest ma 

armastan teid. Ma olen andnud inimesele ja madalamatele olenditele eluks vajalikud elemendid. Te kõik 

elate Minus ja allute Minu tahtele. Ma olen teile öelnud, et "puu leht ei liigu ilma Minu tahteta". Et elada, 

on teil õhk, mida te hingate, päike, mis soojendab teie keha, vesi ja puuviljad, mis toidavad teid. Aga 

teile, kes te olete vaimuga varustatud, annan teile loa siseneda minu salajasse varakambrisse, et te 

saaksite teada kõike, mis on vajalik teie vaimseks tõusuks. Teie vaim ei sure, samas kui materiaalne 

loodus on täna olemas ja ei ole enam homme. Sest ma lõin selle inimese teenijaks, ja kui ta on täitnud 

oma ülesande, siis ta kaob. 

42 Maa, taimed ja loomad avaldavad tänu oma Jumalale. Kogu loodu kummardub ja allub 

seadustele. Metsloomad armastavad üksteist, nad ei tapa omataolisi olendeid, ja kui nad seda teevad, 

siis ainult selleks, et ennast toita. Nad austavad kaaslast, ei paljune enne aega, ei kritiseeri üksteist. 

Aga teie, inimesed, teete just vastupidi, sest teil on tahtevabadus ja oma tahe. Kuid ma olen andnud 

teile südametunnistuse ja seaduse, et valgustada teie teed. Ärka üles, ava oma silmad Minu õpetuse 

valgusele. Kuna sa pead tulema Minu juurde ─ miks sa aeglustad oma sammud? Ärge tehke elu teekonda 

kurvaks. Lase hingel otsida Mind, armastada Mind, mõista Mind ja saada tugevaks oma palves ja 

armastuse töös ning taaselustada. 

43 Ma valmistan teid ette, et täita oma seadust innukalt. Nii saate te oma kaasinimesi õpetada ja 

neile toeks olla. 

44 Ma tahan, et te armastaksite Mind kui Isa ja näeksite Mind Minu loomise täiuslikus töös. Ära eita 

Mind kristallselge veega ojades, põldude roheluses, õhus, mis silitab sinu põski, tähtedega kaetud 

taevalaotuses. 

Ära tee mulle seda valu. 

45 Vaadake, kuidas Ma valan ennast välja oma loomingulises jõus, et teie hinge toita. Ma tervendan 

pidalitõbiseid kehast ja hingest. Sest nii nagu keha vajab elamiseks toitu, vajab ka hing vaimset toitu. Ta 

vajab armastust, osadust oma Isaga, oma kohustuste täitmist. Sellises harmoonias saate te elada 

õnnelikult täna maa peal ja homme vaimse kodu kaudu. 

46 Minu armastus on sinuga. Minu inspiratsioon on tõlgitud sõnadesse nende selleks 

ettevalmistatud olendite intellekti kaudu. Nad on Minu tõlgid ja Ma ilmutan ennast vastavalt nende 

vaimsele ettevalmistusele ja võimetele. Te kõik võiksite olla minu häälekandjad. Inimene on liiga väike, et 

võtta vastu Minu Jumalikkuse väge. Kuid Ma saadan tema mõistmisorganile piiratud kiirte, et muuta 

Mind arusaadavaks ja et Minu Sõna saaks tema huulte kaudu välja öeldud. Ma ütlen teile: tulge, et saada 

oma Meistri armastust ja õpetust, et kustutada oma teadmistejanu. 

Mõned teist tunnevad hirmu, kuid ma küsin teilt: Miks teil on see hirm, kui Ma olen alati olnud kõigi 

Minu lastega, kui te kannate Mind oma südames? 
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47 Minu armastus teie vastu on olnud suur, ja seepärast olen valinud teid erinevatest piirkondadest 

ja rahvastest, sest te vajate Mind väga. Te olete minuga kokkuleppe sõlminud, sest varasematel aegadel 

ei ole te oma missiooni täitnud ja on vaja kiirendada samme, et te jõuaksite minu juurde puhtalt ja 

valjult, nagu te minust välja tulite. 

48 Te ei ole veel täiuslikuks saanud ja olete juba aegade lõpuajal. Ma olen juba pikka aega rääkinud 

selles Ajastikus inimese vahendusel. Ma olen rääkinud teile tähendamissõnades, ja kui te loete kirjutisi, 

milles Minu Sõna edastasid ja panid kirja esimesed häälekandjad, siis imetlete Minu kannatlikkust ja 

tunnete valu oma hoolimatuse pärast. Kõigis kogukondades, kus inimesed kogunevad, olen andnud oma 

Elu Sõna ohtralt, ja ma olen öelnud teile: õppige ennast, et te mõistaksite oma kaasinimesi. Tunnetage 

nende valu, armastage neid, nagu mina armastan teid. 

49 Ma olen tulnud soovides tagasi nõuda seda osa oma Vaimust, mis on sinus ja mis kuulub mulle. 

Ma tulen, et kuulutada sõda ─ kuid mitte inimkonnale, vaid patule, kurjusele. Selles lahingus, mis juba 

praegu teie sees käib, peate jääma tugevaks. Kasutage oma andeid, et need suureneksid ja muutuksid 

ammendamatuks, kui teete head. Kui ma räägin teile uuendusest, siis sellepärast, et te olete kaotanud 

armu ja puhtuse, millega ma teid ehtisin ja mida oleksite pidanud säilitama läbi aegade. 

50 Ma ütlesin teile, et ma tulen "pilves" ja et ka minu inglid tulevad. Kas need ettekuulutused ei ole 

täitunud? Kas minu vaimne maailm ei ole rääkinud ja kinnitanud kõiki minu sõnu? Tulevad suured 

katsumused ja hävitavad maa. 

raputada. Ma ei taha, et te otsiksite Mind kui kohtunikku ─ otsige Mind kui Isa ja Isandat. Ma näitan teile 

tõelist eluteed, armastust ja alandlikkust, et te ei ihaldaks ei krooni ega skeptrit. Kui tahad olla suur, ole 

alandlik. 

51 Ma tahan, et te oleksite ühtsed. Sest pärast 1950. aastat ei kuule te enam oma Isa sõna 

häälekandjate kaudu ja teie hing igatseb julgustust, et sellel teel jätkata, ning paljud teist on nõrgad nagu 

Peetrus ja teised kahtlevad nagu Toomas. Aga kes võtab Johannest eeskujuks? Tõesti, Ma ütlen teile, kui 

te armastate Mind nagu see valitud jünger, siis näete Mind kogu Minu hiilguses ja Ma ütlen teile: Tulge 

Minu juurde, kannatavad südamed, Ma olen Isa ja tunnen kõigi Minu laste valu. Palvetage ja te tunnete 

väga lähedalt Küriinlast, kes aitab teil oma risti kanda. Olge pühendunud ja tugevad katsumustes ja teie 

kannatused on kergemad. 

52 Ma olen valmistanud selle rahva ja selle elanikud ette oma õpetuse ilmutamiseks, et inimesed 

saaksid oma hinge tõsta ja näha edaspidi Teist Jeruusalemma, tõotatud vaimset maad, kus nad saavad 

ühineda patriarhidega aegade lõpus. Minu tahe on, et selles rahvas seguneksid erinevad rassid, et need, 

kes on väsinud sõdadest ja tülidest, leiaksid rahu ja otsiksid kohta, kus mõtiskleda minu õpetuste üle, ja 

et need, kes nälgivad vaimsuse järele, saaksid minu Vaimu ilmutuse, mis täidaks neid valguse ja 

lohutusega, nii et nad näeksid juba maa orust läve kõrgemasse ellu, kus hing elab ja kogeb minu sõna 

täitumist. 

53 Ma annan sellele rahvale hiilguse. See ei tõuse mitte ainult vaimselt, vaid saavutab ka materiaalse 

võimu. Selle põllud on viljakad, selle elanikel on energiat ja kõlbelist jõudu ning minu poolt treenitud 

vaim annab tunnistust minu seaduse kõrgtasemest ja tundmisest. 

54 Siis, kui maailma inimene tuleb ja vaatleb Minu tööd teiega, tunneb ta soovi oma elu parandada 

ja otsib looduslikke põhimõtteid, mis aitavad tal end parandada. Ta mõtiskleb Seaduse üle, ihkab Minu 

Sõna ja tema hing saab taas kontakti Minuga. Ma räägin temaga salaja ja armastavalt ning asetan ta tee 

algusesse. Siis, kui ta on selle teeosa läbinud, hakkab ta tõusma, et ronida mäele, kus ma teda ootan. 

55 Mitte kõik ei kuule Minu Sõna sel ajal samal kujul, milles Ma teiega, Minu jüngritega, räägin. Aga 

teadke, et igaüks, kes otsib Mind, leiab Mind. Minu inspiratsioon saab olema igaühes, kes Mind 

armastab, ja sellest saate te tunnistajaks. Kui te olete asunud täitma missiooni nende ees, siis valmistage 

neile teed, andes eeskuju armastusest ja alandlikkusest. 

56 Olge Minule lähedal, laske oma vaimu silmad avaneda ja teie süda tunda Minu armastust, laske 

kõik, mida te kuulete ja tunnete, säilida oma olekus, et homme, kui te mäletate Minu Sõna ja tõlgendate 

seda, saaksite õpetada oma kaasinimesi. 



U 179 

35 

57 Ärge jätke neid õppetunde vahele, mis on leheküljed Tarkuse Raamatust, mille ma teile nüüd teie 

päästmiseks annan. 

58 Ma võtan teid vastu ja teie kaudu võtan ma vastu kõik oma lapsed. Minu tarkus laskub kõigi Minu 

jüngrite peale, kes on teadnud, kuidas valmistada ette oma arusaamu ja südant. 

59 Ma tulen teie südamesse valguse ja jõuna, rahu ja armastuse kujul, et te ei tunneks end inimeste 

suhtes nõrgana. 

60 Te varustate end kannatlikkusega, sest te teate, et teil on üllas ülesanne levitada maailmas 

vendlust ja rahu; sest te teate, et peate valvama, et Taevase Isa tahe saaks täidetud. Te peate olema 

nagu valvurid, kes valvavad selle missiooni üle, mis ei ole veel täidetud. 

61 Minu hääl kutsub inimest lakkamatult seaduse teele. Aga teie, kes te olite esimesed, kes said 

Minu ilmutused sel ajal, olete saanud viimasteks, et te saaksite tunnistada, kuidas rahvahulgad tulevad 

Minu juurde. Aga kuna te kuulute nende hulka, kes Mind esimesena ära tundsid, siis olete kohustatud 

olema eeskujuks Minu õpetuse ümber, olema oma kaasinimestele nagu saagiks. 

62 Ma näen, et arvestades teie ülesande suurust, puudub teil ikka veel julgus ja usk, et olla kolmanda 

ajastu apostlid. Teil on oma elus ikka veel nõrkushetki, meeleheidet ja võitlust iseendaga. Ületage kõik 

takistused. Teie süda on juba tundnud minu Töö suurust. Te olete leidnud, et minu sõna on julgustav. 

Minu õpetuses olete õppinud palvetama, et vabastada end kiusatusest. 

63 Meister ei taha, et te jätkuvalt aega raiskaksite. Vaadake, kuidas inimkond on mõnes mõttes edasi 

arenenud. Kuid ma tahan, et nende areng oleks täielik, et inimelu ja vaimne elu oleksid kooskõlas. 

64 See elu on teie hingele suurepärane võimalus areneda. Alustage, kasvage, arenege. Vaadake, 

kuidas kõik loodu areneb ja muundub. Alguses, oma ebaküpsuses, olite te nagu aatom; kuid tänu 

intelligentsusele, millega ma teid varustasin, võtsite te lõpuks enda kätte looduse valduses olevad ained, 

et neid kasutada. Juba siis, kui te hakkasite maa peal elama, oli seadus, mis teid ootas, juba seal jõus. Isa 

on nüüdseks ilmutanud teile vaimse elu ja saatnud teid teele sinna koju, kuhu peate jõudma, et pärast 

puhastumise saavutamise nimel peetud võitlust puhata ja rahu nautida. 

65 Kuulake alati oma südametunnistuse häält, et see ütleks teile, kas te olete seadust täitnud või 

mitte. 

(tähendamissõna) 

66 Kuula: Üks mees oli kõrgel mäel. Ta tundis mägesid, metsi ja radu, mida mööda ta oma 

hõimukaaslastele toitu otsides edasi ja edasi liikus. Ühel päeval, keset oma üksildust, kuulis ta häält, mis 

ütles: "Ma vaatan sind, mees, ja ma näen sinu raskusi. Seepärast tulen ma teie juurde, sest ma olen elu, 

mis pulseerib kõiges loodu sees. 

Aga kuulge: tõuske, vaadake ja minge nende juurde, kes kuuluvad teile, ja rääkige neile, mida te olete 

kuulnud ja mida te olete tundnud, kuid ei saanud näha. Siis, kui nad on veendunud selles, mida te juba 

usute, moodustage koos nendega rahva tuumik. Pane nad teele, et täita lubadus, mille ma olen neile 

valmistanud." Kui see mees seda häält kuulis, tundis ta, et tema süda peksab võimsalt, ja ta ei julgenud 

oma nägu tõsta, et vaadata sellele, kes temaga nii rääkis. Ta tundis, kuidas tundmatu jõud tungis tema 

olemusse, nagu oleks taevane valgus tema hinge elujõuga üle ujutanud. 

Kui see hääl vaikis, tundis ta, kuidas väsimus tema kehast haihtus, samal ajal tundis ta vastutuse 

raskust oma hingel. 

Pärast seda läks ta omade juurde, et anda tunnistust juhtunust, ja kuna ta oli õiglane mees, uskusid 

kõik tema sõna. Mees ütles: "See hääl, mida ma kuulsin, rääkis mulle ühest teest, aga ma ei tea, milline 

neist, mida ma tean, see on. Võib-olla on üks, mis viib mõnda suurde linna, või võib-olla viib see suurele 

viinamarjaistanduste maale." 

Ühel ööl, kui ta oma voodis puhkas, kuulis ta oma vaimus ─ mitte enam oma meeltest ─ selget häält, 

mis ütles talle: "Su silmad ei tunne teed, sest seda teab ainult vaim. See on minu seaduse tee." Pärast 

seda kuulis ta selle käske, milles räägiti Jumala armastamisest rohkem kui kõik loodu, sellest, et teda ei 
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tohi kummardada kujutlusvõime või ebausu poolt loodud üksuste kaudu; samuti kuulis ta, et räägiti 

üksteise armastamisest. See oli armastuse ja headuse tee. 

Kui mees ärkas, mõistis ta, et kõik see oli olnud tema vaimule antud jumalik ilmutus. Ta andis taas 

kord oma perekonnale tunnistust sellest, mida ta oli unenägudes saanud, ning täis usku ja kuulekust, 

ühendas ta kogu oma suguvõsa, et nad moodustaksid oma ühinemise kaudu tugeva ja suure rahva 

seemne. 

(tähendamissõna lõpp) 

67. See on minu tänase päeva tähendamissõna, milles ma räägin teile Moosesest, sellest vaimust, 

millega selle aja kirikujuhid 

See, kes palvetas vaikides ja suhtles oma Isaga; see, kes juhtis oma rahvast pikale teekonnale läbi kõrbe; 

see, kes rahva nõrkuse ees purustas seaduse tahvlid maale. 

68. Kolm ajastut on möödas ja täna küsin ma sinult: Kes teie seast teab teed? Kes on see, kes 

valmistab end tõeliselt ette, et kuulda Igavese häält? Kus on need, kes võiksid öelda Mulle, nagu teie 

vennad oleksid teinud teistel aegadel: "Issand, kui minu olemasolu ohverdamine on vajalik Sinu töö 

heaks, siis tee minuga vastavalt Sinu tahtele." 

69. Täna ei leia ma kedagi, kes räägiks niimoodi oma peremehega. Kuidas teete minu sõna sel ajal 

maailmale teatavaks? On vaja, et te ühineksite, et minu armastuse ja puhtuse tööd tunnustataks. Kui te 

esitate seda riituste, sümbolite või usutunnistuste abil, siis ei õnnestu teil oma kaasinimeste hingi 

raputada. Kui te aga annate oma tegudega armastuse eeskuju, siis tunnustatakse ja austatakse minu 

seadust. 

70. Uurige minu Sõna, sest selles kuulete Isa häält, mis näitab teile alati teed oma südametunnistuse 

kaudu ja paneb teid nägema täiuslikkust, mida te järk-järgult saavutate. 

71. Nii nagu te uurite inimkeha ja imestate selle nägemise üle, mis on vaid inimese väline vorm, nii 

peaksite te ka ise süvenema hinge vaatlemisse ja uurimisse, sest ainult nii tunnete ära selle suuruse. 

72. Võitle, ja isegi kui su võitlus on äge, ei tohi sa väsida tunnistamast minu tõde. Tehke head, isegi 

kui see tähendab, et peate ennast ohverdama. Teie ülesanne on päästa oma kaasinimesed. 

73. Ma annan teile oma õnnistuse ja andestuse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 180 
(antud Teise maailmasõja ajal) 

1 Ma annan teile valgust, et te mõistaksite minu sõna ja mõistaksite minu õpetust, armsad jüngrid. 

2 "Tööline" peab jätkuvalt harima ja kündma põldu, kuhu ta peab usuga ja sooviga külvama 

seemne, et tuua rikkalikku saaki. Aga Meister ütleb teile: Valige hoolikalt sobivat mulda, et seemned ei 

rikneksid ja et te lõikaksite alati vilja, mis vastab armastusele, millega te oma maad harinud olete. 

3 Te kõik võite olla "töölised Minu põllul", kuid kõigepealt on vaja seda missiooni tunda ja mõista. 

Selle õpetuse eesmärk on eemaldada teadmatute pimedad silmaklapid ja panna "lonkad" kõndima, 

näidates neile seega, et mina olen ainus Jumal, keda nad peaksid teenima. Seepärast ütlen ma teile: Ma 

valmistan teid ette, et näidata end teistele eeskujuks, sest te olete avanud oma silmad Valguse ees ja 

tunnistanud alandlikult, et olete teadmatuses. Ma külvan teie kaudu samuti ja lõikan oma halastuse vilju. 

4 Teie kaasinimesed küsivad teilt, kuidas te selle õpetuse saite, kuidas minu ilmingud toimusid ja 

miks te seda teed järgite. Peaksite vastama igale küsimusele absoluutselt tõeselt. Sest kui te ei pea kinni 

tõest, siis ei ole te tugevad ja teid võidetakse. Siis seemned ei idane. 

5 Ma ei taha, et te jääksite siis tühjade kätega, ega ka seda, et te jääksite oma võitluse lõpus ilma 

saagita, kui ma olen teid maailmast eemaldanud, et järgida minu teed, ja teid "minu jüngriteks" 

kutsunud. Oleks ebaõiglane, kui te lõikaksite pettumust ja kibestumust lihtsalt sellepärast, et te ei ole 

õppinud kaitsma Minu Tööd, uurides ja uurides seda, et saada piisavalt jõudu, meelerahu ja teadmisi, et 

katsumustele vastu seista. 

6 Minu õpetus on üksainus õppetund, mis on väljendatud mitmes vormis, et te saaksite sellest aru, 

ja millele teil ei ole midagi lisada. Kuid kuigi see on seadus, ei taha ma seda teile peale suruda, sest siis 

langeksite te silmakirjalikkusesse, teeseldes väliselt, et järgite seda, kuigi teie süda rikub seda. 

7 Ma olen pannud südametunnistuse teie ellu, et see oleks olemas kõigil teie teedel, sest 

südametunnistus on võimeline eristama head kurjast ja õiget valest. Sellest valgusest juhindudes ei saa 

teid petta ega nimetada teadmatuks. Kuidas saaks spiritist petta oma ligimest või püüda petta ennast, kui 

ta omab oma olemuselt oma Looja valgust? 

8 Sel ajal astus Jeesuse juurde üks rikas noormees ja ütles talle: "Meister, ma usun, et ma olen ära 

teeninud kuningriigi, mida sa lubad, sest ma järgin õpetust." Jeesus küsis temalt: 

9 "Kas te peate seadust?" Ja noormees vastas: "Jah, Issand, ma paastun, kohtlen oma kaasinimesi 

hästi, ei tee kellelegi halba. 

kurja ja annan osa oma varandusest, et toetada templit." 

Siis ütles Jeesus talle: "Kui sa tahad mulle järgneda, siis jäta kõik, mis sul on, maha ja järgi Meistrit." Ta 

ütles talle: "Kui sa tahad mulle järgneda, siis jäta kõik, mis sul on, maha ja järgi Meistrit." Kuid noormees 

omas maailmas nii palju, et ta ei tahtnud oma rikkusest lahti öelda ja eelistas end Issandast eraldada. Ta 

arvas, et ta täidab minu seadust ja petab ennast. 

10 Kui sageli olen ma teile öelnud: praktiseerige aktiivset ligimesearmastust, avaldage seda voorust, 

kuid ärge uhkeldage sellega, sest siis ei ole see enam halastus ja te petate ennast! 

11 Jüngrid: Kui te ei taha teha vigu või eksimusi, siis uurige oma tegusid oma südametunnistuse 

valguses. Ja kui on midagi, mis seda hägustab, siis uurige end põhjalikult ja te avastate selle pleki, et 

saaksite selle parandada. Teie sees on peegel, milles te saate ennast vaadata ja näha, kas te olete puhtad 

või mitte. 

12 Spiritisti tuleks ära tunda tema tegude järgi, mis, et olla puhas, peavad olema dikteeritud 

südametunnistusest. Kes niimoodi tegutseb, tunneb, et tal on õigus end minu jüngriks nimetada. 
13 Kes võiks Mind petta? ─ Keegi. Ma ei hinda teid mitte selle järgi, mida te teete, vaid selle järgi, 

millise kavatsusega te seda teete. Ma olen teie südametunnistuses ja selle taga. Kuidas te usute, et ma ei 

saa teada teie tegusid ja nende motiive? 

14 Valmistuge lahinguks, et minu tööd ei rünnataks teie halbade tegude tõttu. Sest paljudel juhtudel 

sõltub minu Töö tunnustamine või mittetunnustamine inimkonna poolt sinust. 
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15 Aga mis saab minu tööd tühistada, kuna see on tõde ise, kuna see on laitmatu puhtus? Te aga 

jätaksite väga hästi kasutamata võimalused teenete omandamiseks ja hinge tõstmiseks. 

16 Kui keegi ei tunne minu tõde, siis sellepärast, et ta ei ole sellega tegelenud, vaid on joonud sellest 

allikast, mis valab oma kristallselget vett kõigile armastuse järele janunevatele huultele. 

17 Tõde, mille ma ilmutasin patriarhidele, prohvetitele ja õigemeelsetele, on sama, mida ma täna 

teile avaldan. Sest Minu Õpetus, mille te täna saate, on kõigi aegade Seadus, millega ma olen näidanud 

teile teed ülesmäge, et te saaksite jätkata oma eluteed eesmärgi poole. Ma ei ole oma Õpetuses kunagi 

rääkinud teile midagi, millel poleks olnud tõepäraseid selgitusi. Aga kui te peaksite andma teistsuguseid 

ja keerulisi selgitusi, kui te muudate Minu õpetust või annate vale tõlgenduse neile, kes vajavad selle 

selgitamist, siis lõikate halba saaki. 

18 Pöörake tähelepanu sellele, kuidas te edasi annate ja kuidas te räägite. Mõistke, et te vastutate 

väga suure kingituse eest. 

19 Mina olen seemne omanik, teie olete töölised. Kui keegi on laisk ja ei täida oma ülesannet ─ kui 

keegi kaldub teelt kõrvale, siis ärge süüdistage Mind, kes teid kõikjal kutsub. Mõistke, et see, kes tahab 

saada oma päästet, peab tegema teatud pingutusi. 

20 Vaata, ma pöördun teie südame poole, et te, tundes Mind, ütleksite: "Meister, ma tulen teie 

järel." 

21 Kuulake tähelepanelikult: Isa on igal ajal teinud oma armastust inimkonnale teatavaks sõnumite 

kaudu oma sõnumitele. See armastus, mida te püüate mõista ja tunda kuni selle hetkeni, on just see 

armastus, mis on teid alati hellitanud. 

22 Ma tahan, et te täidaksite end selle valgusega, sest ilma armastuseta ei jõua te Minuni. Ilma selle 

jõuta ei saa te Minu au haarata. 

23 Minu Sõna puudutab teie südame kõige õrnemaid keelekesi, et te ärkaksite armastusele ja 

mõistaksite, et kui te elate ainult selleks, et saada maailma rikkusi ja teil ei jää südamele ja hingele ruumi 

ega aega oma võimete arendamiseks, siis ei saa nad areneda oma arenguteel. 

24 Ärge laske oma südames ülbitseda, sest see sümboliseerib igaviku tuld Temast, kellest kõik asjad 

tulid ja kus kõik asjad taaselustuvad. 

25 Vaim kasutab südant, et armastada keha abil. Kui te armastate ainult aineseaduse järgi, siis on 

teie armastus ajutine, sest see on piiratud. Aga kui te armastate vaimselt, siis on see tunne nagu Isa, kes 

on igavene, täiuslik ja muutumatu. 

26 Kogu elu ja kõik loodud asjad on seotud Vaimuga, sest tal on igavene elu. Ärge piirake ennast, 

armastage Mind ja armastage iseennast, sest teil on see Jumala "olemise" säde, mis ei tunne armastuses 

piire, mis on Jumal ise. 

27 Mõistke, et kõik, mis on olemas, on teie jaoks olemas, nii nagu kõik on vastavalt oma saatusele 

lakkamatu austusavaldus ja kummardus Loojale. 

28 Kõigilt olenditelt saan ma nende vilja, kuid kõik saavad minult elu andvat jõudu. 

29 Ma selgitan teile kõiki neid õpetusi, et teie hing ei oleks enam teie meelte vang, et kui te hakkate 

minu õpetusi levitama, siis te saaksite teada anda, et hing, nagu kõik loodud asjad, allub evolutsiooni 

seadusele. 

30 "Areng" ─ sõna, mis on inimeste huulil, kui nad tegelevad hingega, sest see tähendab 

edasiminekut, tõusu, muutumist ja täiustumist. 

31 Millal inimene lõpuks vabaneb eelarvamustest, nii et ta ei pöördu enam vormide poole ega näe 

kõike, mis teda ümbritseb, suuremana kui ta ise? Siis, kui ta saavutab vaimuvabaduse. 

32 Nüüd saate te hästi aru, et kui ma olen ennast alati inimestele tarkuses teatavaks teinud, siis 

selleks, et vabastada piiratud mõistuse poolt vangistatud hinged. 

33 On ikka veel inimesi, kellel on piiratud mõistus ja kellel puudub inspiratsioon. Kuigi inimestel 

peaks tänu oma arengule olema juba helge ja ärkvelolev mõistus, mõtlevad ja elavad paljud ikka veel 

nagu primitiivsetel ajastutel. 
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Teised on teinud suuri edusamme teaduses, kuid on seejuures oma edevuse ja isekuse tõttu end ära 

lõiganud, uskudes, et nad on saavutanud teadmiste tipu. Kuid nad on oma vaimse arengu teel peatunud. 

34 Teile, kes te olete Mind sel ajal kuulnud ja kuulnud sõna "vaim" pidevalt korduvat Minu õpetuses, 

ütlen, et see suurus ja valgus, mida see sõna sisaldab, raputab seda inimkonda, kui see seda mõistab. 

35 Tehke end jätkuvalt selle armu vääriliseks õigesti mõistetud alandlikkuse kaudu. "Alandlikkus ei 

tähenda vaesust ega materiaalset vaesust. 

36 Hoidke moraalset tugevust, sest te olete ennast selle elu kannatuste läbi tugevdanud nagu teras 

põranda peal. 

37 Ma näen, et sa nõustud oma saatusega. Kui teie minevik oli valus, ärge vaadake seda enam. 

Unustage see ja elage rahulikult olevikus. Ärge kartke tulevikku, sest "homme" olen mina. 

38 Kõik minu ettekuulutused lähevad täide ja teie väikest rahvast hakkab inimkond pidama "tõotuse 

maaks". Ma hoolitsen selle eest, et südamed tunneksid temas rahu ja hinged oleksid valgustatud. Teiste 

rahvaste kõrged valitsejad tulevad tema juurde ja saavad tema kätes innustust, et valitseda armastusega. 

39 "Iisraeli kadunud suguharud" tulevad kogunema sellele maale, mis on valmistatud minu 

halastusest, ja tunnevad minu rahu. 

40 Te peate olema valmis, sest teie kaasinimesed pöörduvad teie poole. Te ei tea, kuidas või millal, 

kuid minu sõna saab tõeks. 

41 Seepärast kutsun teid tungivalt üles ühinema, et teie kaasinimesed tunneksid, et nad on jõudnud 

Issanda rahva rüppe, kus nad saavad seda, mida Minu 
Will on. 

42 Ma annan teile ette teada kõikidest tulevastest sündmustest. Mis puutub nendesse 

"hõimudesse", siis ma ütlen teile, et Minu tarkusest ajendatuna tulevad nad vastu võtma seda pärandit, 

mille te olete saanud. Need ei tule juhuslikult; kuid on vaja, et te oleksite ühinenud, et te näeksite, kuidas 

Minu sõna täitub. 

43 Teisel ajastul, kui Palestiina üle valitses keiser, oli see omavahel jagatud. Iisraeli rahvas oli 

paganate ori ja nende õlgadel oli tunda türannia ikke koormat. 

44 Just siis tuli Jumala Poeg inimeste juurde. 

45 Kui palju valu oli selles rahvas ja kui suur oli inimeste isekus! Aga Minu sõna kuuldi ja see oli nagu 

palsam selle hüljatud rahva haavadele. Ma kustutasin nende armastusejanu, ja seepärast ütlesid need, 

kes minusse uskusid, et "ainult Natsaretlane oskab armastada". Ja ometi olin ma valesti hinnatud. 

Kui inimesed panid Mind ohverdama, küsisid nad Minult: "Jeesus, kus on need, kes Sind järgisid?" Sel 

hetkel vaatasin ma Jeruusalemma ja ütlesin: "Veel ei ole aeg seemne idanemiseks. Aga aeg tuleb ja 

inimkond saab siis tunda vilja." Ja tõesti ─ pärast minu lahkumist ─ läksid mu jüngrid välja ja tegid minu 

sõna teatavaks. 

46 Nüüd ma ütlen teile: Aastal 1950 ilmuvad need, kes ei järgi Minu sõna, ja nad panevad Mind taas 

kannatama ohvrisurma, mis on sõnakuulmatus ja lahkhelid teie vahel. Siis ma ütlen, nagu ma siis ütlesin: 

"Ma olen pannud oma seemne nendesse südamesse, ja see õitseb ja selle viljadest söövad need rahvad, 

kes tunnevad minu sõna, mis on kirja pandud Pühakirjas." 

47 See pärand on mõeldud teile. Pidage meeles, et te peate alati külvama head oma teel. 

48 Lähenevad päevad, mil kristlik maailm keskendub oma südames sellele, et meenutada draamat, 

mis toimus Golgatal umbes kaks tuhat aastat tagasi. Siis mõtlevad mõned, et välja selgitada, kas nende 

elutegevus on kooskõlas nende südametunnistusega või on nad olnud kiusatuse ees nõrgad. 

49 Aga see rahvas, kes mind praegu kuulab, tunneb, et tal ei ole vaja vaadata Ristilöödud kuju, sest 

ta mõistab, et see Golgatal valatud Veri on inimeste südames ikka veel tõhus. Sest see oli "kastetud", et 

näidata talle, kuidas täita missiooni. 

Spiritistlikud inimesed ei pea seda draamat uuesti läbi elama; nad on õppinud vaimselt hõljuma, kuni 

nad tunnevad ja näevad vaimus eksisteerivat hiilgust. Kellele meeldib 

Toomas kahtles, Ma lubasin tal panna oma sõrmed Jeesuse haava sisse ja näha Minu verd, mis on ikka 

veel värske ja mis nagu ammendamatu allikas jätkab armastuse ja jõuga voolamist igasse hinge. 
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50 Ma olen teile öelnud, et olen teile nii lähedal, et tean isegi teie kõige salajasematest mõtetest, et 

ma olen kõikjal, kus te olete, sest ma olen kõikjal olemas. Ma olen valgus, mis valgustab teie meelt 

inspiratsioonide või helendavate ideede kaudu. 

51 Mina olen teie sees, sest mina olen Vaim, mis teid elustab, südametunnistus, mis teie üle kohut 

mõistab. Ma olen teie meeltes ja kehas, sest ma olen kogu loodu sees. 

52 Tundke Mind üha enam ja enam enda sees ja kõiges, mis teid ümbritseb, nii et kui saabub hetk, 

mil peate sellest maailmast lahkuma, saate täielikult siseneda Vaimsesse Elu ja teie hinges ei jääks häireid 

muljetest, mida meelte maailm võib jätta; ja te võite veel ühe sammu võrra läheneda Mulle, kes olen 

lõpmatu puhtuse allikas, millest te igaveseks joote. 

53 Te ei tea, kui palju aega teil selle sammu astumiseks veel on. Seepärast olge valvsad, sest kiusatus 

püüab teid komistama panna. Ma valmistan teid ette ja ma luban teile, et minu halastus on valmis teid 

tormist päästma. Ma pakun teile oma abi, kui teil on oht langeda, sest minu jaoks ei ole kedagi, kes oleks 

rohkem või kedagi, kes oleks vähem väärt. Mina olen Isa ja alati, kui te tulete Minu juurde kahetsedes, 

võtan teid vastu ja annan teile tasu vastavalt teie teenetele. 

54 Mõtisklege ja uurige oma elu. Laske oma vaimu valgusel teid valgustada. Ma panen teid nägema 

oma vaimset arengut. 

55 Tõlgendage minu sõna õigesti, teades, et mitte selle vorm ei ole see, mida tuleb mõista, vaid 

tähendus, mida see sisaldab, ja eesmärk, millele see teid suunab. Minu häälekandjad võivad teha vigu, 

kuid see, mis tuleb Jumalalt, on puhas ega saa olla määrdunud. 

56 Ma olen andnud teile seemne, millest te saate rikkaliku saagi. Võtke Minust eeskuju ja levitage 

armastust ja halastust oma kaasinimeste seas eluteel. Siis tunnustab inimkond teie saavutatud usku ja 

jõudu. 

57 Püüdke mõista Minu Töö tähendust nii, nagu seda mõistavad ja tõlgendavad need, kes järgisid 

Mind lõpuni. 

58 Kui te olete valmistanud oma südame pühapaigaks, kus te ootate oma Isa külaskäiku, et ta saaks 

selles tunda teie armastuse soojust, siis võite tõeliselt öelda, et "lahe" on olnud teiega. Mehed, naised ja 

lapsed ümbritsevad mind, ja kõik on nagu pesakonnad elupuul. 

59 Te olete lakkamatult rännanud, otsides maa seest teatud puude juuri, et hinnata nende vilju, ja 

sageli olete nendes juurtes avastanud näriva ussikese. Siis olete mind otsinud mägedes ja orgudes ─ 

lootuses kuulda isalikku või vähemalt sõbralikku häält, mis vabastaks teid ebakindlusest ja juhiks teid tõe 

teele. Nüüd, kui te kuulete Minu Sõna, tänate Mind selle eest, et olen andnud teile võimaluse kuulda 

Minu õpetust, mis valmistab teid ette täiuslikumaks vaimseks suhtlemiseks kui see, mis teil praegu on. 

Täna pean ma oma valgust piirama, et te saaksite aru. Kuid saabub hetk, mil teie hing ja teie mõistus 

suudavad Minu tarkust otse kanda. Täna piisab paljudele väikesest valgusest ja rahust nende südames ─ 

laste hellitus, laste armastav pilk väsinud vanuritele; sest selle kaudu tunnevad nad oma väsinud ja 

kurvatud südames valguskiirt. Kuid pärast seda hakkavad kõik otsima valgust, mis valgustaks nende 

eluteed. 

60 Kui te küsiksite praegu paljudelt minu lastelt, kas neil on soov kuulda minu õpetusi, vastaksid nad, 

et nad ei ole seda väärt. Aga ma ütlen teile, et ükski minu laps ei ole vääriline Mind kuulama. Kõik vajavad 

Minu sõna: õiglased, et värskendada end oma Jumala kuuldes; teadmatud, et õppida ja saavutada oma 

hinge areng Meistri õpetuste kaudu; patused, et uuendada end meeleparanduse kaudu, kui nad Isa 

kuulavad. 

61 Hääl tuleb Minu juurde ja ütleb mulle: "Tule ja vaata, kui nõrk ma olen maa peal, kui plekiline on 

mu hing. Ma tean, et Sa armastad mind ja suudad mulle andestada, et Sa oled teejuht mu pimeduses ja 

abimees mu üksinduses. Tule mulle appi, sest selle tunni katsumustes tunnen ma surma valu." 

62 Kes räägib Minuga sel viisil? Kes laseb oma üleskutsetel jõuda Minuni sel viisil halastussoovis? Kas 

see on süda? Ei, inimesed, see on inimkond, kes ei ole unustanud, et ma olen Armastus. Ta tunnistab 

oma häbiväärsust ja palub lunastust. 
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63 Ma nutsin teie lahkumise pärast sellest hetkest alates, kui te lahkusite vaimse kodu juurest, et 

minna maa peale. Sellest ajast peale on minu pisarad ja minu veri andestanud teie patud ning minu lahke 

ja rahulik hääl on teid pidevalt nõustanud teie teekonnal läbi elu. Minu vari on jälginud teid kõikidel teie 

teedel. Mina olen tegelikult sinust puudust tundnud, mitte sina. Sest kui sa lahkusid, tundsid sa end 

tugevana ja uskusid, et sa ei vaja enam minu abi. Teie tee oli vaba tahte tee, teie meeled laienesid, et 

hingata sisse ja puudutada kõike, mis teid ümbritses, ning te pidite langema väga madalale, et pöörata 

oma silmad taas kord Minu poole. 

Juba siis meenus teile, et teil on Isa, kelle laua taha te istute. Siis sa hüüdsid oma Issanda poole, kuid 

ma olin sind juba varem kutsunud ja ei kuulnud su kutset. 

Kohalolek minu lauas. Ma olin otsinud teid nagu isa, kes nägi oma last väikese lapsena minema, süütuna 

südames ja teadmata teed. 

64 Kui te mõistate Minu Sõna, siis mõistate, et Isa kavatsus, kui Ta teid maailma saatis, et te käiksite 

selle ohtusid ja kiusatusi täis radadel, ei olnud see, et te kaotaksite seal oma tee. Sest need olid ette 

kavandatud selleks, et sa saaksid vajalikud õppetunnid hinge arenguks, et anda sulle puuduolevad 

kogemused ja lõpuks, et sa saaksid naasta Minu juurde täis valgust. 

Kui teie vaim Minust välja tuli, oli see nagu säde, mille tuuled pidid muutma leegiks, et teie valgus 

muutuks Minu juurde tagasi pöördudes üheks Jumalikkuse valgusega. 
65 Ma räägin teile uue mäe tipust. Seal ma ootan teid, ja tõesti, ma ütlen teile: Teie saabumispäeval 

peetakse selles kuningriigis pidu. Te tulete sinna valupolgu kaudu ja puhastate seeläbi oma üleastumised 

─ tee, mida mina ei joonistanud, vaid mille inimene lõi. Sa lasid ka Minul seda teed käia. Kuid sellest ajast 

alates on ohvrite ja valu tee ülistatud Minu vere kaudu. 

66 Kuula minu häält lõpmatuseni, nagu kuuled sa kellahelinat. 

67 Pidage meeles, et on kohtu aeg, sest tõesti, ma ütlen teile, iga süüteo eest tuleb tasuda. Maa ise 

annab aru, et inimene on seda ja selle looduskuningkondi kurjasti ära kasutanud. Kõik, mis on hävitatud, 

kutsub teid vastutusele ja paneb inimesi mõistma, et Looja lõi nad armastuse kavatsustega ja et seesama 

Tahe, mis võib neid hävitada, hoolib neist, kaitseb neid ja õnnistab neid. 

68 Kas hing saab rahulikult lahkuda sellelt planeedilt, kui see, kes seda rüvetas ja hävitas, kutsub 

teda vastutusele? Need on need, kes on pidanud looma maailma, kus kahetsus, materialism ja minu 

seadusele sõnakuulmatu elu tagajärjed on nagu tumedad udupilved, milles nad rändavad valusalt, kuni 

see muutub neis valguseks, et nad saaksid hakata taastama kõike, mida nad on hävitanud. 

69 Et neid aidata, ütlen ma neile: "Vaata, siin on Meister taas kord oma jüngrite seas. 

70 Täna tulen ma süttima usku neis, kes on lühikest aega meeleheitel. 

71 Kui ma olen tulnud teie juurde, siis tulen ka kõigi nende juurde, kes minu juurde tõusevad. Minu 

armastus, Minu valgus on kõigile. 

72 Kui Issanda ilmutus toimub tema jüngrite seas, tunnete oma hinges lõpmatut rõõmu ja isegi kui 

minu ilmutus on lühike, näitate end rahulolevana. 

73 Ma tahan, et te tunneksite seda rahu ja rõõmu, mida te kogete, kui te kuulete Mind, ka siis, kui te 

otsite Mind palves, nii et alati, kui te saavutate selle sisemise kõrguse, oleksid teie mõtted nagu viljakas 

kaste, mis laskub viljatutele põldudele. 

74 Samal ajal, kui maailm on segaduses, kaose vari lasub rahvaste peale ja sõda raputab inimkonda, 

kuulen ma neid, kes ütlevad: "Kui Jumalale pole midagi võimatut ─ miks ei lõpeta Ta sõda ja ei loo uut 

maailma täis rahu?". Aga ma ütlen teile, et nii nagu inimeses on sõda, on temas ka rahu. Igal inimesel on 

range ja tark südametunnistus ning selle kaudu on ta võimeline valima tee, mis on talle kasulik. 

75 Juba on maailmas puhkenud uus lahing. Terved rahvad võitlevad eesmärgiga võita oma 

vaenlased. Teised püüdlevad üleoleku poole, et alistada rahvaid ja hoida orje, ja veel teised, et tõestada, 

et nende rass on kõige kõrgem; kuid oma pimeduses ei tunnista nad kuristikku, mis ootab kõiki ees. 

76 Selles pimeduse ja segaduse atmosfääris laske oma mõtetel tungida nagu valguskiir. Nende abil 

aitate oma kaasinimestel katsumuse hetkedel selgelt mõelda. Nii täidate te oma missiooni, mille ma olen 

teile andnud. 
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77 Olge tugev, et kontrollida oma kirgi, siis ärge võtke ühe või teise poole poole. Teie süda peab 

põlema kaastundest ja vendlusest kõigi vastu ning jagama sisemiselt kannatusi ja raskusi, mis seda 

inimkonda vaevavad. Nii lööb teie süda koos minu omaga. 

Kõik hea, mida te teete, saab oma tasu. Või kas te ei arva, et rahu saabumine inimeste vahel oleks 

tasu teie palvetele? 

78 Vaata, see ei ole ohver, mida ma sinult nõuan. Ma ei saada teid välja jutlustama nende 

vallandamata rahvahulkade seas; ma ei anna teid paganate kätte. Nüüd piisab sellest, kui te puhastate 

oma meeled, et nende abil valgustada oma kaasinimeste teed. 

79 Võitle, palveta, valva, et kiusatus, millel on võime esitada end sulle kõige ahvatlevamatesse 

vormidesse mähituna, ei segaks sind oma headest kavatsustest ja ei takistaks sind oma kohustuse 

täitmisel. Õppige sellega võitlema ja seda võitma. Ärge magage, sest ta võitleb kuni viimseni. 

80 Teie võitlus on suurem, kui te suudate ette kujutada, sest see vastane on nähtamatu. Sest sageli 

otsite teda mitmel pool, kuid ometi kannate teda peidus endas, oma tunnetes ja kirgedes. Selles võitluses 

ei ole paremat relva kui palve. 

81 Isa on andnud teile oma nõu. Kuigi iga õpetuse aadress on erinev, on selle sisu, tähendus ja 

eesmärk sama: anda teile minu armastust ja näidata teile täiuslikkuse teed, mis annab teile lunastuse. 

82 Mälestuspäevadel tunneb isegi kõige kõvem süda minu kohalolekut. Lõpmatuses kõlab 

lakkamatult jumaliku kellukese heli, mis kuulutab selle uue aja ilmumist. Aga kui kurt on selle inimkonna 

süda! 

83 Kui inimesed siis ärkavad ja tulevad Minu Sõna järele, on juba liiga hilja, sest Ma ei ole enam seal. 

Siis saavad nad ainult tunnistust Minu ilmutusest. Paljud kurdavad iseendale, et nad ei külastanud Mind 

seal, kus Ma ennast teatavaks tegin, ja nad ei kuulnud Minu häält. 

84 Sel ajal on inimkonda tabanud suured katsumused. Kõikjal maailmas on hädaldamine. Selle 

põhjuseks on see, et hinged on tulnud maa peale, et lõigata vilja sellest, mida nad külvasid teistel 

aegadel, sest keegi ei pääse Minu õigluse eest. Ma ei oleks enam täiuslik, kui ma ei teeks seda teile 

selgeks, kui ma ei laseks teil oma tegude vilja lõigata. Kuid ma varustan inimesi ka selle sõnumi valguse 

kaudu. 

Igale kõrvale jõuab uudis Minu tagasitulekust, õpetustest, mis Ma inimkonnale jätsin. Minu jüngrid 

lähevad viima tervendavat palsamit haigetele, nad on risti kandjad neile, keda koormab nende 

ristikoormus. Ma kordan teile sageli neid juhiseid, et te ei unustaks neid pärast Minu lahkumist. 

85 Vaadake ja palvetage, et te oleksite tugevad. Aga palvetage vaimuga, et te saavutaksite ja 

naudiksite täiuslikku osadust Issandaga. Kui te näete, et see, mida te olete palvehetkedel inspiratsiooni 

kaudu saanud, on muutunud reaalsuseks, siis on see tõendiks, et teil on olnud vaimne osadus Meistriga. 

86 Täiustage oma viis Mind otsida ja palvetada. Pidage meeles: kui Minu Sõna ei ole enam kuulda 

teie koosolekuruumides, siis asuvad koguduste mehed teid tagasi püüdma, nad püüavad teid tagasi võita. 

Kas te suudate siis sulgeda silmad sellele valgusele ja panna kõrvale saadud ülesande, et rahulduda 

hoopis riituse sooritamisega? 

87 Ärge kartke, kui ma mõnikord räägin, et teid laimatakse ja kiusatakse taga. Ma ütlen teile ainult 

seda, et kui te täidate minu jumalikku seadust ja kui te kuuletute maa seadustele, siis ei ole teil midagi 

karta. 

88 Tõestage juba praegu, et te ei ole selle aja jooksul asjata kuulnud Jeesuse sõnu, et ─ kui ma teid 

"jüngriteks" nimetasin ─ te oskate seda tiitlit väärikalt kanda. Arvestades teie tegevuse tõepärasust ja 

puhtust, kummardavad kõige kangekaelsemad. Siis, kui usuliste õpetuste ja ideede vahelise konflikti aeg 

on maailma ees, kui inimesed on kõige tugevamalt vastu Minu vaimse õpetuse kuulutamisele, siis on 

imed, mida Ma teile annan, kõige suuremad ja need tõendid panevad maailma värisema. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 181 
1 Teie, kuulajate hulk, tulge valguse juurde, sulgege mõneks hetkeks oma silmad ja vaadake 

vaimuga Minu Kohaloleku sära, mis tuleb teie juurde. See on armastuse ja tarkuse jumalik valgus, mille 

ma tahan teile anda kui rõiva. See on valgus, mis hajutab teadmatuse, fanatismi ja pahatahtlikkuse 

pimeduse. 

2 Ma annan teile oma õpetuse sel päeval, mille te olete pühendanud füüsilisele puhkusele ja hinge 

eest hoolitsemisele. See on seitsmes päev, mil te puhkate nädala vaeva, kui te lõikate oma töö vilja ja 

kogute jõudu oma teekonna jätkamiseks. 

3 Võtke seda päeva kui teie evolutsiooni seitsmenda etapi sümbolit - selle, kus avaneb viimane 

pitser, kus te puhkate pärast pikka eluteed. 

4 Paljud arvavad, et minu valgus laskub ainult nendesse kohtadesse, kus minu sõna on ilmutatud; 

kuid tõde on see, et minu vaimne kohalolek on kõigi juures. Seepärast olen ma nimetanud valgust, mida 

ma teile saadan, Universaalseks Kiirguseks. Sest samal hetkel, kui see paistab läbi häälekandjate, 

tunnevad seda kõik olendid erinevalt. Jah, inimesed, kuna ma olen kõikvõimas ja kõikjal olev, siis ilmutan 

end erinevates vormides, mis kõik on vaimse iseloomuga. ─ Kui te nägite Mind teise ajastu inimesena, siis 

sellepärast, et püüdsin jõuda teie südamesse. Aga nüüd "näete" te Mind vaimselt tulemas, sest see on 

teie hing, mida Ma tahan valgustada. 

5 "Päästjaks" olete mind kutsunud ja "Päästjaks" hakkate mind ka edaspidi kutsuma, sest ma viin 

teid kurjadest teedest eemale. 

6 Ärge neelake katsumusi, mis teid ja kogu inimkonda vaevavad. Ärge öelge, et need on Jumala 

karistus, viha või kättemaks, sest siis te teotate Jumalat. Ma ütlen teile, et just need kannatused on need, 

mis toovad inimkonna üha lähemale päästesadamale. 

7 Nimetage neid õigluseks, lepituseks või õppetundideks, ja see on õige ja õige. Viha ja kättemaks 

on inimlikud kired, mis on omane olenditele, kes on veel kaugel meelerahust, harmooniast ja 

täiuslikkusest. See ei ole lihtsalt see, et sa annad minu armastusele sinu vastu, mis määrab kõik mu teod, 

vulgaarse nime "karistus" või vääritu nime "kättemaks". 

8 Mõelge, et te olete vabatahtlikult asunud okkalistele radadele või pimedatesse kuristustesse, ja 

et te ei ole kuulanud minu armastavat kutset ega oma südametunnistuse häält, mistõttu oli vaja, et valu 

tuleks teile appi, et teid äratada, peatada teid, tuua teid mõistusele ja panna teid tagasi tõelisele teele. 

9 On olnud vaja tunnistada, et pimeduses on valu ja valguses elab rahu, et te saaksite vabatahtlikult 

valida vaimse seisundi, mille poole te püüdlete. 

10 Kui ma näen, et te lasete end valu tõttu lüüa ja et selle asemel, et õppida sellest õppetunde, mida 

iga katsumus sisaldab, rahuldute sellega, et nutate, kirute või lihtsalt ootate surma kui oma kannatuste 

lõppu, siis lähen ma teie juurde, et pöörduda armastavalt teie südame poole, et anda sellele lohutust ja 

lootust ning tugevdada seda, et see saaks ennast, oma nõrkust ja usu puudumist ületada ning võitu 

katsumuste üle; sest selles võidukäigus on rahu, valgus ja vaimne õnn, mis on tõeline õnn. 

11 Sellepärast olen ma tulnud, inimesed, et kõrvaldada teid kattev lõputu öö ja anda teile uus päev 

täis hiilgust. Minu Sõna teeb ime, sulatades teie südame jää, nii et see hakkab tundma vaimsust ja lööma 

kõige hea eest. Minu Sõna avab selle vangla trellid, milles teie hing nägi end vangistatuna. Kuid teie 

ülesanne on teha teine ime: saavutada rahu ja ülestõusmine oma tegude kaudu. 

12 Kui kauged on siis need teed, kus sa vigastasid oma jalgu, jättes vere ja pisarate jälje, ja kus sa jõid 

kannatuste karika täis! 

13 Minu jumalik soov on teid päästa ja viia teid valguse, ilu ja armastuse maailma, kus te hakkate 

rõõmsalt vibreerima tänu hinge kõrgendusele, tunnete kõrkusele, täiuslikkuse ideaalile. Aga kas sa ei 

tunne selles jumalikus soovis ära minu isalikku armastust? Kahtlemata peab see, kes seda ei mõista, 

olema pime. 

14 Mõned väidavad, et nad mõistavad Mind oma mõistusega, arvates, et nad suudavad Mind sel 

viisil mõista. Teised, kes on veelgi ebaküpsemad ja materialistlikumad, tahavad Mind näha inimkujul, et 
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Minusse uskuda, mõtlemata sellele, et nende olekus on olemas kõrgem meel, mille kaudu nad saavad 

Mind mõista, tunda Minu kohalolekut ja vaadata Mind. Kuid see tunne saab avalduda ainult usu ja 

spirituaalsuse kaudu. 

15 Kui palju rõõmu pakuvad minu vaimule need jüngrid, kes tõeliselt püüavad tõusta, sest kuigi nad 

on maailma silmis tähtsusetud ja rumalad, oskavad nad tunda minu kohalolekut oma südames, 

tõlgendada või mõista minu innustusi ja nõustuda sellega, mida minu Tahe neile annab. 

16 Olge nagu nemad, et te kõik saaksid tunda Mind ja nautida Minu hüvesid, sest Ma olen kõigi 

jaoks. Vaata: olles sillutanud teed Minu Õpetusega, pööran Ma oma pilgu teie peale, teie väikesed 

südamed, kes te kuulute nende nooremate hulka, kes on kutsutud sel ajal järgima Minu teed. 

17 See Valguse Sõna, mille ma teile annan, on vaimne leib, millega ma teid kolmandal ajastul toidan. 

Kõik minu lapsed oma usutunnetuses igatsevad seda 

Toit ─ mõned selle välise vormi ja teised selle tähenduse poolest. Ma võtan kõiki vastu armastusega ja 

annan oma armu kõigile. 

18 Ma ütlesin oma apostlitele õhtusöömaajal: "Võtke leiba, see on minu ihu. Võtke veini, mis on 

minu veri, ja pärast minu lahkumist pidage seda õpetust meeles." 

19 Nüüd ma ütlen teile: Võtke minu sõna, mis on igavene elu, ja säilitage selle tähendus. Meenutage 

seda pärast 1950. aastat, kui seda enam ei kuulda, ja toitke end sellega. Nii nagu minu jüngrid oskasid 

minu õpetuse kaudu oma elu korda teha ja seda alandlikult levitada, nii peaksite ka teie olema, et viia 

seda hingeleiba kõigile näljastele. Sest kirjutatud on, et minu sõna ei kao ja et seda kuuleb kogu 

inimkond. 

20 Ma ütlesin teile: Kuulake minu sõna ja te leiate selle sisust Jumala armu leiva. Ma ütlesin teile: 

Soovige Isa armastust, sest see, mis on vajalik teie maapealseks eluks, antakse teile selle peale. 

21 Selle seemne kohta peate te vastama Minu ees, sest ma olen selle teile alati usaldanud. Kes saab 

enda kohta öelda, et ta on oma ülesande täitnud ja et ta on vaba igast veast? 

22 Heategevuse praktiseerimine on teie saatuse kõrgeim ülesanne. Levitage seda töödes, sõnades ja 

isegi mõtetes, sest armastusega saadetud mõte toob teie kaasinimestele lohutust. 

23 Ma tahan, et sa õpiksid andestama. Ma kutsun teid üles võtma oma armastuse risti ja järgima 

Mind. Ma kuulen ja võtan vastu selle, kes sisemiselt ütleb mulle: "Issand, ma järgin sinu samme." 

24 Kuid samal ajal küsin ma teilt: Kes on see, kes mind sel Kolmandal Kordil reedab? Uurige endid ja 

te vastate Mulle, kui aeg on käes. 

25 Kes ei pea kinni Minu Seadusest, kes eitab Mind, kes rüvetab või rüvetab Minu tööd mis tahes 

viisil, see on see, kes jätab Mind rahvahulga kätte, kes hüüab oma tegude kaudu: "Ristilöödi teda!". Sest 

tema tegutsemisviisid panevad inimesed küsima: "Kas need on Meistri jüngrid? 

Kas need on need, kes kuulsid tema sõna?" 

26 Armastage inimesi, ärge tehke oma häid tegusid teatavaks, sellest piisab, et olla kolmanda ajastu 

apostlid. 

27 Täna olen ma maailma ees, ma olen koos inimestega ja ma ütlen neile: Milles te Mind süüdistate? 

Ma olen rääkinud tõtt, ma olen andnud head nõu, ma olen täitnud oma lubaduse naasta. Ma ei eita seda, 

mida ma teile Teises peatükis ütlesin, sest ma olen tõepärasuse eeskuju. Ma kannan jätkuvalt rasket risti 

ja see on inimene, kes teeb mu kehale haiget. 

28 Pidage meeles, et sel ajal astus Jumala Poeg inimeste juurde ja nad ei mõistnud Teda. Aga täna 

saate te lõpuks Mind mõista. 

29 Ma olen ikka veel risti löödud, sest ma olen tükeldatud igaüheks teist. Ütle mulle: kas ma ei saa 

tunda oma valu? Miks te siis ei tunne Mind? 

30 Mind ohverdatakse jälle. Kes mind sel ajal risti lööma hakkavad? Millised hüüavad Mulle: "Mine, 

mine edasi! 
31 Minu pilk on läbitungiv ja samal ajal armastav. Kui sellest tuleb pisar, siis ei lange see maha, vaid 

tungib teie hingedesse. Ma olen alati teiega. Maailm vajab Mind ikka veel. 

32 Saabub aeg, mil teie vahel on tunda vendlust, kui te sisenete minu mõtete pühamusse. 
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33 Kuhu ma tulen ja kuhu ma lähen, sinna te praegu ei saa minna. Kuid tuleb päev, mil te sisenete 

Minu juuresolekusse ja tunnete Mind ära selle Sõna kaudu. Siis näete te surma Võitjat, kes andis teile 

igavese elu oma ohvri kaudu. Sest mina olen ülestõusmine ja elu, mina olen lohutus, kes otsib üles iga 

vaevatud hinge, et anda talle rahu. 

34 See valgus, mida ma teile praegu valgustan, on rahu ja moraal tulevaste põlvkondade jaoks. 

35 Tõesti, ma ütlen teile veel kord, ma kannatan kõigi kannatajate käes. Inimeste nälg ja janu 

armastuse järele on ka Minu Vaimu nälg ja janu. Neis ma kannatan ja neis ma olen läbilöödud. Aga Minu 

Armastus ütleb teile: Jüngrid, olge vankumatud, sest silmakirjatsejad, variserid ja paganad tulevad teie 

juurde ja küsivad, kas te olete Mind tunnustanud ja kas te armastate Mind. Nende küsimuste puhul 

hakkate te kartma ja kui te olete nõrk, siis ütlete nagu see apostel: "Ma ei tundnud seda Galileat kunagi". 

36 Ärge unustage, et teie tasu ei ole selles maailmas. Kui te peaksite minu pärast haiget saama, ärge 

heitke end meeleheitele. Andestage ja armastage, olge minu jüngrid. 

37 Ärge tehke väliselt ristimärki, sest mina ise olen teie sees ristil rippumas. 

38 Ma annan ennast tunda kõigi nende südametunnistuses, kes tähistavad Minu jumalikku passiooni 

paganlike ja maiste pidustustega, ning panen nad tundma kahetsust ja nende südamed peksma ja nutma. 

Ma võtan nende meeleparanduse vastu, sest kunagi ei ole liiga hilja avada nende silmad tõele. 

39 Puhastage endid patust ja armastage üksteist, et te saaksite Jeesuse ihu ristilt alla võtta ja teie 

süda oleks tema matusekatteks. 

40 Teadke Minu tõotuse täitumist: "tempel" hävitati ja Ma ehitasin selle kolme päevaga uuesti üles. 

Nüüd on ehitatud vaimne pühamu, kus Issand elab. 

41 Ma kohtasin üht vagurat naist ja kui ma nägin teda nutmas, küsisin ma temalt: "Miks sa nutad?". 

Ja ta vastas, nagu tol ajal: "Ma nutan, sest Meister on kadunud. Ma olen käinud Tema keha otsimas, kuid 

teda ei ole seal." Siis ütlesin talle: "Vaata üles ja tea, et Meister on sinuga." 

42 "Minge ja öelge oma vendadele ja õdedele, et nad koguneksid, sest Meister üllatab neid ja et Ma 

näitan igavest elu sellele, kes suudab Mind oma usu tõttu tunda." 

43 Armsad jüngrid, te vaatate mind praegu oma usu pilguga, sest ma olen võtnud kuju selle Sõna 

olemuses, inimese inspiratsioonis. Aga ma avastan ka selle Thomase, kes pani oma sõrmed Minu 

haavadesse, et uskuda. Täna ei saa te mu keha puudutada, sest ma olen puutumatu. See ei ole enam see 

aeg, mil te saate Mind puudutada. 

44 Ma olen tulnud teie juurde vaimus, ja tuleb aeg, mil te võtate minu õpetuse vastu südamega ja 

vaimuga. Mina, mateeria, kiusatuse ja surma vallutaja, olen tunginud pimeduse koobastesse ja toonud 

valgust nende hingedesse, kes olid selles maailmas elanud ja läksid teise ellu. Ma olen pannud nad 

kahetsuse ja enesesüüdistuste ahelatesse aheldatuna nägema oma hiilguse valgust ja vabastanud nad. 

Sest kuigi ma elan valguses, laskun ma ka kuristikku, kus hinged end puhastavad, sest ma olen kõigi jaoks 

ülestõusmine. 

45 Olge nende ilmingute ustavad tunnistajad. Tunnetage neid ja mäletage neid pühendunult, et 

saaksite nende seemned viljakasse mulda istutada. 

46 Tõesti, ma ütlen teile, et see põlvkond ei kao, ilma et minu õpetus oleks teatavaks saanud. 

47 Teid hinnatakse valesti ja noomitakse; aga mina ütlen teile: Ärge kartke naeruvääristamist, isegi 

mitte surma. Keegi ei suuda teid tappa, sest ma olen teiega. 

Pärast seda vastasseisu tunneb maailm vaimset rõõmu, mis tuleneb osadusest Isaga. Rahu saabub 

rahvaste juurde, sest nad järgivad minu juhiseid, kui nad muudavad meelt. Olge ustavad jüngrid, pidage 

meeles, et ma olen andnud teile piisavalt aega ja võimalusi maailma tundmaõppimiseks. Mida te sellest 

oodata võite? 

48 Kui te olete materiaalses mõttes nõrk, siis vaimus olete tugev. Te olete mõistnud inimelu 

tähendust ja nüüd püüate mõista vaimse elu tähendust. Kes teie seast ei ole tundnud endas kingitusi, 

mida ma olen talle andnud? Uskuge Minusse, et te saaksite tungida nähtamatusse ja tugevdada endid, 

sest te peate ikka veel võitlema iseendaga. 
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49 Ma olen teid üles äratanud uuele elule, sest te olite surnud. Ma olen avanud teile oma hiilguse, 

ma olen kaunistanud teie hinge oma Sõna valgusega. Hoidke seda armu ja tundke, et tõeline elu tuleb 

teie juurde. 

50 Nüüd andestage ja armastage neid, kes on teid solvanud, ja mõelge, et see solvang ei olnud teie 

vastu, vaid minu vastu, kes ma olen igas minu lapses. Kui ma andestan kõigile ─ miks siis ei saa te 

andestada? Sest liha isekus ja edevus! Aga kuhu läheb teie liha? Kus ta sulandub elementidega, millest ta 

moodustati, samas kui hing jääb ellu, et vastata kõigi oma kehalise kestaga toime pandud tegude eest, 

samal ajal kui Looja lõpmatu valgus ootab teda, et ühineda lapsega armastuse embuses. 

51 Kes ei tahaks sel hetkel olla selle tasu vääriline? 

52 Jüngrid, ma tahan, et te tunneksite sel ajal seda rõõmu, mida kogesid need, kes nägid Mind 

taevasse tõusmas. Minu ilmumine jüngrite ees oli selleks, et täita lubadus, mille ma neile päev enne 

ohvrisurma andsin. 

Õpetasin neile siis hinge elust ja sellest, mida tähendab kehaline surm. Nad ei mõistnud, ja nii pidin 

neile teatama, et tulen tagasi vaimolendina, et kinnitada kõike, mida olin neile rääkinud. Siis, kui ma olin 

jüngrite keskel ─ juba Vaimu olendina ─ ja üks neist pistis oma sõrmed Minu värsketesse haavadesse, 

ütlesin neile: "Ma olen alati teiega ja tulen kui Püha Vaimu valgus." 

Kui need, kes kavatsesid oma pead vastu Meistri rinda kummardada, kadus Jeesuse kuju, sest tõestus, 

mille ma olin neile andnud oma tõe kohta, oli piisav. Ma lubasin naasta inimeste juurde "pilve peal", ja 

need jüngrid olid ka tunnistajaks Minu Sõna täitumisele oma vaimsest kodust, ja te olete näinud, kuidas 

see lubadus teie maailmas teoks sai. See on see ülestõusmine, mille ma olen teile sel ajal ilmutanud. 

53 Ma jätan teile oma rahu. Hoidke minu õpetust ja laske sellel teid juhtida, et te ei eksiksite 

pimedates varjudes. Pärast 1950. aastat sisenete te minu jumaliku inspiratsiooni pühakotta, et te 

saaksite hakata õpetama seda head sõnumit, nagu teie vennad, minu apostlid, tegid seda teisel ajastul. 

Te näete, kuidas minu puhas õpetus õitseb, vaba riitustest, traditsioonidest ja edevustest. Sest ma ei 

soovi materiaalsete kirikute järele, vaid oma laste südame järele, et muuta see tõeliseks pühapaigaks, kus 

elab Jehoova armastus. 

54 Mida sa täna Minu ette tood? Miks te nutate, kui ma olen andnud teile oma rahu ja pannud teid 

tundma minu armastust ja õrnust? ─ Te vaikite minu küsimusele vastuseks. Ma olen täitnud teid armuga, 

kuid te tunnete, et te ei ole osanud seda kasutada. Sellepärast ongi teie südames valu. Aga mis takistab 

teid oma missiooni täitmisest? 

Maailm, milles te elate, on proovikivi ja mida rohkem te end puhastate, seda vabamalt te end 

tunnete. Teie mineviku võlad ei koorma enam teie hinge ja te saate arendada oma hinge ülespoole. 

Ärge kartke vaesust. Kui maailm röövib teie vara, kui ta nõuab teie omandit, siis loobuge sellest ja te 

ei ole midagi kaotanud. Kartke seda, kes tahab teid rahu röövida ─ seda, kes püüab teie usku kustutada. 

Sest need kaubad ei ole mitte ainult teie aare, vaid see kuulub ka neile, kes on teile usaldatud. See on 

vahend, mille abil ma annan teile ja neile, kelle olen teile usaldanud, päästmise. 

55 Minu juurde tuleb Maarja, armastava ja omakasupüüdmatu Ema eestpalve, ja karjane Eelija 

paneb inimesed Minu südamele. Jumalik õrnus, karjane ja teie kaitseinglid paluvad teie eest lakkamatult. 

Aga mina, Isa, tunnen ja tunnen teie valu ja minu halastus on teiega. Muutuge terveks, inimesed, ja 

päästke inimkond. Ma olen näidanud teile teed, ja kui te tahate rahu, siis olge hea tahte inimesed, 

kaotage isekus ja andke seda, mis on teie südames. 

Täna ei armasta te üksteist vaimus, kuid tuleb aeg, mil te näete igas kaasinimeses Minu kehastust, 

Minu Jumalikkuse kuju, ja see armastus hajutab valu. 

56 Mõistke, et te kõik kuulute Minule. Teie päästmise hind on Minu Verega tähistatud näide, Minu 

ohvriterohke armastuse surm, ja on vaja, et te mõistaksite, et Ma tulen teie hinge pärast, et viia see 

"tõotatud maa" väravatesse. 

Minu Sõna ei jäta teid enne määratud aega, ja pärast seda, kui te olete end varustanud, saab 

rõõmusõnum teie kaudu ja minu sõnumitoojate kaudu teatavaks erinevates rahvastes. Minu Sõna 
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uuritakse ja lõpuks uuritakse ja mõistetakse. Umbes 2000. aasta paiku hakkavad inimkonna vaimsed 

võimed avalduma, andes tunnistust minu Sõnast. 

57 Valmistage end ette ja lühikese aja jooksul saate te oma vaimseid andeid realiseerida. Te kõik 

olete oma loomisest saadik saanud pärandi. Seetõttu võite kõik hakata aktiivseks ja olla minu "töötajad". 

58 Põllud on ette valmistatud ja ootavad seemet ja hooldust. Ärge jääge hiljaks, hakake oma 

missiooni täitma. Aeg on soodne ning teie palve ja tegevus seaduses täidab teie hinged rahuga. 

59 Vaid mõned hetked on möödunud sellest, kui te, keskendudes oma vaimule, mäletasite seda 

tundi, mil nägite Jumala Poega risti lüüa. 

60 Olen tulnud teile ütlema, et see lühike aeg, mis on sellest ajast möödunud, on olnud inimkonnale 

kasulik. Ma olen tulnud, et anda tunnistust oma armastusest, ja ma olen teile väga lähedal, et teha 

ennast teatavaks igale vaimule, igale südamele ja kogu lihale, sest see on valguse ajastu, Püha Vaimu aeg. 

61 Võtke minu õpetusi mõõdupuuks ja rakendage neid praktikas. Kuid ärge arvake, et see tähendab 

teie jaoks ohvrit. Kui see oleks nii, siis see näitaks, et teie hing ei ole end ette valmistanud ja seetõttu ei 

koge õnne. 

62 Kui te tahate Jeesust järgida, peate kannatama. Kuid selle valu põhjuseks on õnn, et sa kannatad 

oma ligimese pärast. Nüüd ei ole teie ohver vereohver, sest ajad on muutunud ja inimkond on arenenud; 

see on armastuse ohver. 

63 Teie hing lohistab vaevaliselt enda järel ahelat, mille on loonud elud, mille ma olen teile andnud 

kui võimaluse teie täiuslikkuseks ja mida te ei ole kasutanud. Iga eksistents moodustab lüli ahelas. Aga 

kui te suunate oma elu Minu õpetuste järgi, kui te järgite Seadust, siis ei tule te enam siia maailma 

kannatama. 

64 Kui te lasete aja mööduda ilma minu Sõna uurimata, siis mina, kes ma olen aeg, üllatan teid. 

Õppige, et saaksite võtta oma koha Minu töös. 

65 Ma tahan, et arusaamatus ja erinevad arvamused minu jumalikkuse kohta lõppeksid. Mõistke, et 

te kõik olete tekkinud ühest Jumalast. 

66 Ma näitan teile jätkuvalt ainsat teed, mis viib minu rinna juurde. See on lai, see on karm, sellel on 

verijäljed. Kuid elutee lõpus leiad maitsva lõhnaga lilled ja hea maitsega viljad. 

67 Mõned teist leinavad aega, mil teil oli õnn ja rahu. Ma ütlen teile: ärge ohkige. Ma olen toonud 

teile uuesti õnne ja rahu ning need armu kingitused kestavad igavesti. 

68 Kui Ma ütlen teile: "Paluge, ja teile antakse", siis te palute Minult maiseid asju. Aga tõesti ─ kui 

vähe te Minult küsite! Paluge Minult ennekõike kõike, mis on teie hinge hüvanguks. Ärge koguge aardeid 

maa peal, sest siin on vargad! Koguge aardeid Isa kuningriiki, sest seal on teie rikkus turvaline ja see 

teenib teie hinge õnne ja rahu. 

69 Maa aarded on rikkus, võim ja valesuuruse tiitlid. Vaimu aarded on head teod. 

70 Ma ei eita teadmisi ja teadust, mida inimesed on saavutanud. Vastupidi, ma valgustan nende 

teadmisvõimet, et nende töödel oleks üllas ja kõrge eesmärk. Sest siis saavutavad nad kindlasti tõelise 

suuruse. 

71 Teisel ajastul näitasin maailmale, mida inimene on võimeline tegema usu abil. Ma äratasin surnud 

üles, ma andsin pimedale nägemise, ma tegin pidalitõbise puhtaks, ma panin rammu kõndima. 

72 Ma õnnistan inimteadust, mis tervendas ja päästis surmast selle, kes oli haua äärel. 

73 Nüüd olen ma tulnud, et näidata teile veel kord oma tarkust, mis on üle kõigi teaduste, ja ma 

ütlen teile: Maailm tunneb kolmanda ajastu Lohutaja. Aga kuigi te teate, et Ma olen taas inimeste juures, 

ootavad nad Mind ikka veel, kuigi Minu lahkumine on juba lähedal. 

74 Oma Teise Ajastu Sõnas annan teile teada, et Ma tulen teie juurde uuesti, et Minu vaimsed väed 

laskuvad koos Minuga. Kuid inimkond ei ole mõistnud ja tõlgendanud Minu Sõna tähendust õigesti. 

Seepärast ootab iga religioosne kogukond Mind oma keskel, seepärast ootavad nad, et nad näeksid Mind 

oma surelike silmadega; kuid need, kes Mind nüüd sel viisil ootavad, on samad, kes kunagi eitasid, et 

Jeesus on Messias, ja pidasid Teda unenägijaks. 
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75 Niikaua kui teil on usku, näete oma teed valgustatud. 

76 Ma olen tulnud sel ajal oma templit ehitama. Ma ehitan teie südametempli, mille te hävitasite, 

uuesti üles "kolme päevaga". 

77 Te kõik hoiate oma soomusrüüsid ja nii näitate te end Mulle. Alati, kui olete avanud oma südame 

Minu Sõna vastuvõtmiseks, olete tundnud rahu. Kes teie seast, kes on Mind armastusega otsinud, ei ole 

pidanud minuga dialoogi? Aga kui te olete selle halastuse saavutanud ─ miks te ei õpeta seda oma 

kaaslastele? Kui leiate elu armastuse tegevuses, armastage omakasupüüdmatult. Kui kohustuste täitmine 

täidab teid tervisega, töötage väsimatult. 

78 Ma tahan leida teid Minu vääriliseks. Ma tahan näha rahu teie kodudes ja näha, et igaüks teist 

kasvatab ja edendab headust, et te saaksite elada koos Minuga ja saada üheks oma vendade ja õdedega. 

(tähendamissõna) 

79 Oli kord üks tagasihoidlik meister, kes õpetas oma õpilasi. Nende seas olid usust täidetud 

südamed, kes olid innukalt valmis oma missiooni täitma. Veidi aega pärast seda, kui nad olid saanud 

Meistri õpetuse, küsisid nad temalt: "Sina, kes sa oled tark ja õpetad puhast armastust ja hinge 

vabastamist ─ ütle meile: millal me saame minna välja õpetama seda, mida oleme õppinud meie Isa 

nimel? 

Aga Meister vastas: "Oo, õpilased, te tahate juba minu õpetust edasi anda? Kas te olete end juba 

sellest küllastanud? Kas te ei karda ohte, kas teid ei hirmuta uskmatus? 

ei ole välja lülitatud? Kas sa oled juba piisavalt tugev?" 

Kuid üks õpilane nõuab: "Sa andsid meile vastumürki, me tunneme end tugevana ja tahame sinu 

õpetust ellu viia." 

See Meister, täis õrnust ja headust, õnnistab oma jüngrid, annab neile võimu ja laseb nad minna. Ja 

nõnda läheb õpilane välja, töötab südamete kallal, annab neile sellest suurest õpetusest. 

Paljud otsivad teda üles ja kui nad kuulevad tema sõna, siis pöörduvad nad tema õpetuse poole ja 

järgivad teda. Aga pärast seda, kui ta on need uued jüngrid varustanud, ütleb "tööline" rahvahulgale, kes 

teda järgib: "Te peate näitama end Tema ees, kes andis mulle juhised, et saada viimane õppetund. Sest 

see Meister on peagi lahkumas ja soovib jätta teid täis oma tarkust. Kas te järgite mind?" 

80. Suures rahvahulgas läksid nad selle Meistri juurde ja nägid üllatusega, et see oli Meistrite Meister, 

lõpmatu Jumal, kõigi loodud asjade Looja. Siis nad põlvitasid, tundsid sügavat kahetsust ja nende hinged 

ühinesid temaga ning rahu voolas läbi jüngrite südamete. 

(tähendamissõna lõpp) 

81. Täna ütlen ma teile, mu jüngrid: Tuleb hetk, mil te näete mind kogu minu hiilguses. Sel ajal 

puhastatakse maa ja selle elanikud ning taastatakse hinge voorus ja ilu. Valu kaob ja kõik saab olema 

õndsus, saab olema lõputu "päev" ilma lõputa teie jaoks. Kas te ei taha neid imesid näha? Kas te ei taha, 

et teie lapsed suhtleksid minu Vaimuga ja looksid rahu maailma, mis on vaba patust? 

82. Ma olen andnud teile vaimu andeid, et te saaksite rakendada minu õpetust. Olge järjekindlad 

heas. Kui teie otsusekindlus on suur, siis vallutate näiliselt ületamatut, ja maailm, mis ei ole uskunud 

Minu tulekusse sel ajal, hakkab Mind armastama ja saab päästetud. 

83. Inimesed, te rõõmustate, kui näete, et Minu ilmingud muutuvad iga päevaga vaimsemaks. Tulge 

Minu juurde armastusest, mitte hirmust. 

84. Olge tugevad, sest katsumused on tulemas ja te peate neist kindlalt üle saama. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 182 
1 Palvetage inimkonna eest rohkem kui enda eest. See on nagu keset pimeduse ja viletsuse merre 

sattunud laevajätja, kes oma segaduses ei leia "majakat", mis peab teda valgustama, et end päästa. 

2 Igaüks, kes usub Minusse ja järgib Minu käske, on päästvas laekas, kus iganes ta on, kas "vaimses 

orus" või selles maailmas. See, kes armastab vaimselt ja tõeliselt, on minuga. Igal inimolendil on endas 

vahendid enda päästmiseks, ja need on: südametunnistuse valgus ja intuitiivne teadmine hea kohta, mis 

elab hinges. Need on omadused, mis ma olen teile andnud. 

3 Palve on südamele lohutus ja saagiks katsumuse tundidel. Et olla tugev, peate ühinema minu 

seadusega. Siis, isegi kui te olete erinevatel teedel ─ kui te järgite minu õpetust vaimsel viisil ─, siis lõpuks 

armastate ja mõistate te üksteist. 

4 Mitte kõik, kes on kuulnud minu sõna, ei usu seda, ja mitte kõik, kes väidavad, et armastavad 

mind, ei armasta mind tõesti. Et nimetada end Minu jüngriteks, peate te kuuletuma Minu seadusele ja 

järgima Minu jälgi. 

5 Minu armastus on kõigi jaoks ühesugune. Kas te ei ole näinud, et ma ei ole kellelegi valgust, 

soojust ja leiba keelanud? Isegi kui hinge katsumused on rasked ─ Minu kaitse ei jäta teid kunagi maha. 

6 Kas sa tahad Mind kehaliselt näha, et uskuda Minusse ja tunda Mind lähedal? Siis sukelduge selle 

maailma olemusse ja ellu, kus te elate, ja te näete Mind ilmutatuna kõigis olendites, kes siia kuuluvad. 

7 Ma olen andnud teile kõigile igapäevast leiba. Ometi näen ma, et mõned on täis ja teised näljas, 

ja see on sellepärast, et te ei jaga oma töö vilju ega oma kodu teistega. 

8 Ma panin teid oma arengu algusesse, et te kõik jõuaksite Minu juurde. Minu armastus, mida te 

neis avaldustes saate, on kõigi Minu laste jaoks. Tulge Minu juurde, otsige Mind oma ettevalmistatud 

hingega ja Ma olen teiega. Te kõik võite tunda Minu Kohalolu ja toita end Minuga. 

9 Suured vaimsed teod saavutatakse, kui harjutatakse alandlikkust, pöörates tähelepanu hinge 

puhtusele ja valguse sõnale, mis tuleb teie huultelt. Aga ärge rääkige oma töödest, rääkige jumalikku 

tööd ja las Mina mõistan teie üle kohut ja premeerin teie pingutusi. 

10 Ärge unustage palvetada maailma rahu eest, sest suur kurjus ähvardab seda. Aga ärge söandage 

sekkuda Minu kõrgetesse nõuannetesse. Las Ma tõmban tarkusega halvad puud juurest välja ja kahjustan 

asutusi karmilt. 

11 Te peaksite palvetama ja vähemalt aitama nii palju kui võimalik. See aeg on lähedal ja ma hoiatan 

teid, et te elaksite valvsalt ja näeksite nende ettekuulutuste täitumist. 

12 Kui te olete mõistnud Minu Sõna, siis olete kõik nagu üks kari ja Mina, teie Jumal, viin teid karjase 

kombel igavese elu allikani, kus te ei janune enam. 

13 Meister on teie keskel ja minu soov on jätta teid valmis kuni õige ajani. 

14 Ma õpetan teid sel hetkel, kui maailm on näiliselt puhkeseisundis. 

15 Inimene on alistunud materialismile ja ainult hetkeks mõtleb ta Jumala Poja poolt talle jäetud 

eeskujule, et seejärel pöörduda kohe tagasi oma maailma eluvõitluse ja puhtmateriaalset elu puudutava 

võitluse juurde. Ta ei ole valmis spiritualiseerimiseks. 

16 Inimesel on teatud iga-aastased tähtpäevad Jeesuse kannatuste mälestamiseks. 

mäletada, ja alles siis on ta võimeline oma südant liigutama. 

17 Aga teie, kes te olete minu sõna kuulnud, mõistate, et ei ole mingeid kindlaid tunde ega päevi, 

mille jooksul neid õpetusi, mida Jumalik Meister teile annab, meeles pidada või järgida. Lõpuks olete 

mõistnud, et saate igal hetkel teha tegusid oma ligimese heaks, inspireerituna sellest jumaliku armastuse 

ja halastuse eeskujust. 

18 Ma tahan, et te annaksite selle õppetunni, mida te praegu õpite, edasi oma kaasinimestele. Kõik, 

mis on vaja, on see, et teie süda on valmis külvama. Siis täidab esimene saak teid rõõmuga ja sooviga 

jätkata päevatööd. 

19 Kui minu sõna jõuab kõigi minu lasteni, on see nagu valguskiir hämmastunud teadlastele, mis 

valgustab nende meelt. Ja niipea, kui nad avastavad Jumala ja inimese vahelise liidu, inimteaduse ja 
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Loomismüsteeriumi vahelise suhte, on nad astunud sammu edasi, mis on tulevaste põlvkondade 

hüvanguks, sest siis areneb kõik täiuslikus harmoonias. Inimesed ja sündmused arenevad siis pausideta 

täiuslikkuse suunas. 

20 Käesoleval sajandil jõudis inimteadus suure arenguni, mistõttu nimetati seda valguse sajandiks, 

mõistmata, et see aeg osutus ka hinge jaoks valguse ajaks. Nad ei tea, et Püha Vaim ilmutab end praegu 

ja valgustab kõiki inimesi, et täita ettekuulutusi. 

21 Suurtes inimteostes on kõrgete vaimolendite mõju ja töö, kes tegutsevad lakkamatult ja kiirgavad 

läbi meeleorganite, tutvustades või paljastades oma kehastunud vendadele tundmatut. 

22 Seepärast ütlen ma teadlastele ja teadlastele igal ajal: te ei tohi kiidelda sellega, mida te mõistate, 

ega sellega, mida teete, sest kõik ei ole teie töö. 

Kui tihti teenite te neid vaime, kellest ma räägin teile ainult kui tööriistadest! Kas te ei ole sageli olnud 

üllatunud oma avastuste saavutuste üle? Kas te ei ole sageli tunnistanud endale sisemiselt, et te ei suuda 

ja ei suuda teha seda, mida te juba olete saavutanud? Sest siin on teil vastus. Miks sa sellega hoopled? 

Mõistke, et teie tööd juhivad kõrgemad olendid. Ärge kunagi püüdke nende inspiratsiooni muuta, sest 

see on alati suunatud hea poole. 

23 Minu õpetus on piiritu ja sügav; selles peitub põhiolemus, millest toituvad kõik religioonid. Oma 

õpetuses teen teid kõigist vendadeks ja õdedeks, hoolimata usutunnistusest. Ärge kunagi sulgege end 

palvetamiseks kongi, sest see oleks nagu eralduksite inimkonnast ja nagu põgeneksite kiusatuste eest, 

sest kardate kukkuda. Jeesus õpetas teid igale lahingule vastu astuma. Jeesus teadis, et Tema on Tõde ja 

et nagu valgus, ei saa ka see end varjata. Juba siis õpetasin teile, kuidas Minu jälgi järgida. 

24 Mind mõisteti hukka, Mind laimati, kuid mitte kunagi ei leitud Minus ühtegi puudust. 

Kuna loodus on täiuslik nagu sulle usaldatud töö ─ kes võiks avastada selles Minu loodud teoses vigu 

või puudusi? Kes võiks seda teha nagu tema? 

25 Kui te ei mõista Minu Sõna, siis tõstke end palves üles, enne kui te eksite. Sest kuidas te saate 

arvata, et ma annan teile mõtte, mis ei sisalda mõistust ega tõde? Tõstke end üles, et teie mõtted 

jõuaksid jumalikku sära. 

26 Te peate kuulutama minu õpetust ilma oma ideid lisamata, sest te ei suuda kedagi petta. Varem 

või hiljem võidab valet tõde. 

27 Kui te olete enda vastu ausad, siis tunnete tõe ära, sest te avastate selle endas ja oma 

kaasinimestes, kui te armastate neid, kui teie pilk on südamlik, kui teie sõnu ja tegusid iseloomustab 

heategevus. Ärge pidage usku millekski lihtsaks, koos selle alusetu veendumusega, et ime realiseerub 

jõuga. Pidage meeles, et peate tõestama, et olete selliste hüvede väärilised. 

28 Veendunud usaldus minu Sõna vastu ja teie palve jõud valmistab teid ette, et saada usku ja teha 

suuri tegusid. 

29 Ma annan teile valguse ja selgituse selle saladuse kohta, milles paljud ettekuulutused on 

sajandeid püsinud. 

30 Paluge valgust ja see antakse teile. Ma tahan, et teie ja minu vaim oleks ühenduses. 

31 See arm, mida ma iga minu sõnaga välja kiirganud olen, on see, mis teid lohutab, kui ma ei tee 

end enam inimliku mõistuse kaudu teatavaks. Selle armu kaudu saate te oma kaasinimeste seas 

meistriteks, sest te teate, kuidas Minu seadust järgida. 

32 Mitte miski ei saa teid segadusse ajada, ei ideoloogiad ega õpetused ei vii teid eksiteele, sest kõik, 

mida te minult olete õppinud, graveeritakse teie hinge tulega. 

33 Kõigis konfessioonides on inimesele esitatud kaks teed: üks ─ hingede puhkepäev ja teine ─ 

igavene karistus. Mida rohkem on inimene püüdnud reaalsust ära tunda, seda enam puutub ta kokku 

ainult mõistatustega, millesse tema mõistus takerdub. 

34 Te lihtsad jüngrid aga, kes te ei ole teadusi tundnud, olete saanud minu inspiratsiooni ja minu 

targa sõna, mille kaudu rebenes saladuse loor, ja te olete õppinud, et pärast seda elu, pärast võitlust, 

lahinguid ja puhastumist ootab teid kõiki rahu ja rahu, mida te igatsete. 
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35 Teie, kes te juba teate seda reaalsust, teate, kuidas seda neile, kes seda ei tea, avaldada. 

36 Sa oled prohvet, kes kuulutab minu tahet. 

Siis saavad teie ümbruskonnas olevad inimesed näha, et te olete tõeliselt rääkinud, sest nad näevad, et 

see, mida teie huuled kuulutasid, on tõeks saanud. 

37 Rahu ei ole rahvaste seas. Pealtnäha valitseb inimeste meeltes rahulik usaldus, kuid sõda 

ähvardab ida (Mehhiko, s.t. Euroopa). Tegelikult puhkeb sõda ja maailm satub süngetesse oludesse. See 

juhtub "varsti". 

38 Minu loodusjõud vallanduvad ja hävitavad terveid maa-alasid. Teadlased avastavad uue planeedi 

ja "tähesadu" valgustab teie maailma. Kuid see ei põhjusta inimkonnale mingeid katastroofe, vaid ainult 

kuulutab inimestele uue aja saabumist. 

39 Ma annan teile need ettekuulutused teada, et need ei üllataks teid, kui nad teoks saavad. 

40 Samuti peate olema kooskõlas minu loodusjõududega, sest ka need on minu teenijad ja minu 

õigluse tööriistad. Maailmas toimuvad suured katastroofid, mis hõivavad teadlasi, kes otsivad kõige selle 

põhjuseid looduses endas. See on teadlane, kes otsib oma eksistentsi rakkudes ja jätab seeläbi 

tähelepanuta olulise, s.t. vaimu valdkonna, esimese ja ainsa allika, millest kõik olemasolev pärineb. 

41 Palju ma teile avaldan, kui te veel selles maailmas viibite. Aga kui te sulgete oma füüsilised silmad 

selle elu jaoks ja avate oma vaimusilmad, et vaadata lõpmatust, mõistate, et vaimu elus on rohkem 

selgust ja valgust. Tahe, intelligentsus ja mõistus ei jäta teid maha, sest need on vaimu kaasasündinud 

võimed. 

42 Religioossetes kogukondades tunnistavad inimesed kurjuse jõudu ja on selle inimlikul kujul 

kehastanud; nad omistavad sellele võimsa reaalsuse ja on andnud talle erinevaid nimesid. Inimesed 

tunnevad hirmu, kui nad arvavad, et see on lähedal, mõistmata, et kiusatus on juurdunud kirgedes, 

nõrkustes, mida nii hea kui ka kuri inimese sees liigutab. ─ Sel ajal valitseb maailmas kurjus ja on loonud 

jõu, jõu, mis avaldub kõiges. Ja vaimses maailmas on leegioni jagu ebatäiuslikke, häiritud hingi, kes 

kalduvad kurjusele ja kättemaksule, kelle jõud ühendab end inimliku kurjusega, et moodustada kurjuse 

kuningriik. 

43 See võim tõusis teisel ajastul Jeesuse vastu ja näitas talle oma kuningriiki. Minu liha, mis on 

tundlik kõige suhtes, oli kiusatus, kuid minu vaimne jõud sai kiusatusest jagu. Sest ma pidin olema 

maailma, liha, kiusatuse ja surma võitja. Sest mina olin Meister, kes tuli alla inimeste juurde, et anda 

eeskuju tugevusest. 

44 Pärast seda, kui Jeesus hingas ristil oma viimase hingeõhu välja, tõusis Ta uuesti surnute hulgast 

üles, laskus pimeduse kuristikku, kus elavad segaduses olevad hinged, et juhtida neid valguse poole, ja 

naasis seejärel vaimus apostlite juurde, et näidata neile kõrgemat vaimuelu. 

45 Ma olen teile sel ajal öelnud: Ärge hoidke kinni inimkonna seas eksisteerivast arusaamast 

põrgust, sest selles maailmas ei ole muud põrgut kui see elu, mille te olete oma sõdade ja vaenulikkusega 

loonud, ja tulevases elus ei ole muud tuld kui hinge meeleparandus, kui südametunnistus näitab talle 

tema üleastumisi. 

46 Minu õpetus kõnetab teoloogi, filosoofi ja teadlast ning nad avastavad, et minu töö on 

ammendamatu ilmutuse allikas. 

47 Oma uuenduse kaudu kustutab inimene oma põrgu, ja kui tema hing seejärel siseneb 

ülestõusmisse, leiab ta seal ainult valgust, harmooniat ja armu. Sest hinge elumaailmas ei saa olla seda, 

mida ainult inimlik ebausk on loonud. 

48 Valmistage end ette, pange oma meeled rahule, sest te saate nüüd valgust, mille ma teile saadan. 

Tee oma süda vastuvõtlikuks ja ära ütle mulle lihtsalt huultega, et sa armastad mind. Armastage Mind 

tõesti, sest Ma tahan, et te elaksite minuga kooskõlas. Vaadake, et see omadus, mida te oma hinges 

kannate ja mille te olete tuhmunud, uuesti särama hakkaks. Ma tahan, et te tunneksite, et te olete Minu 

igaveste kingituste omanikud ja et te olete Minu tunnistaja. 

49 Ma olen olnud teiega lõpmatult kannatlik, oodates teie äratundmist, kuid te ütlete mulle ikka 

veel, et ma ei häiri teie und, et te ei taha elada tegelikkuses. Kuid on kirjutatud, et ma tulen uuesti, et 
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äratada oma valitud rahvas ja anda neile relvad pimeduse vastu võitlemiseks. Kuidas on võimalik, et te 

eirate valgust, kuigi teil on määratud seda inimkonnale tuua? Peagi muutute te ise rahu, tõe ja armastuse 

sõduriteks. Katsumused, mida ma teile saadan, siluvad teie südamed ja suunavad need õigele teele. Te 

võtate nüüd oma koorma kätte ja alustate "päeva tööd". Teised lähevad täitumisele, kui nad on vaimus ja 

elavad teistel elutasanditel. 

50 Ma ei taha näha teie seas jüngrit, kes reedab oma Meistrit, kes vahetab oma andeid vale rikkuse 

vastu; sest siis avanevad mu haavad uuesti ning kaastunde ja vere vesi voolab, et pesta ära armastatud 

jüngri plekk. 

51 Olge õnnistatud ─ te, kes te minu üleskutse peale siia tormasite. Te saate suuri armastuse 

tõendeid ja saate jõudu lähenevaks võitluseks. Teie kannatused kergenduvad ja teil saab olema 

meelerahu. 

52 Kui te küsite Minult tellimusi, uurige raamatut, mille Ma teile annan, ja te leiate igast sõnast 

tellimuse, muutumatu seaduse, mis räägib teie vaimule maailmast, mida ta peab vallutama. Kui te 

tunnete, et tööaeg on käes, siis näete üllatusega ja rõõmuga, kui suured on need põllud, mille ma teile 

usaldasin, ja kui rikkalik on seemnepõld. 

53 Ma tahan, et see, mida ma olen teile õpetanud, antaks võltsimata edasi neile, kes ei kuule minu 

sõna sel ajal. Teie elutarkuses leiate selle, mis on vajalik inimeste suunamiseks, nõustamiseks ja 

lohutamiseks. Ma ootan, et sain sel ajal inimsüdamelt mõistmist, saaki, mida ma ei saanud varasematel 

aegadel, et aidata teil ronida kõrgele mäele, kus ma olen ja ootan kõiki oma lapsi. 

54 Inimkond: Mida te olete teinud seemnega, mille ma teile Teisel ajastul armastuse kingitusena 

tõin? Te nimetate end kristlasteks, kuid tegelikult te ei ole seda, sest ma ei leia inimeste seas armastust, 

halastust ega õiglust. Ilma et te sellest teadlik oleksite, armastate te teist Jumalat ja olete loonud teise 

maailma. Seal on teie afektid, ambitsioonid, omand, ideaalid ja rikkus; lisaks sellele ei ole teile midagi. 

Kus on teie usk? Kus on minu õpetuste tegelik järgimine? Need on teil ainult meeles, kui üks teie 

teooriatest. Kui paljud teist arvavad, et see, mida ma teile räägin, on liialdus, ja kui paljud neist, kes neid 

sõnu homme teada saavad, peavad olema nördinud. 

Aga tõesti, ma ütlen teile, et Eelija tõestab teile sel Kolmandal Ajal, et te kummardate vale Jumalat, 

kuigi te usute, et armastate Mind. Ma ütlen teile veel kord: Nii nagu ta esimesel ajal üllatas Iisraeli 

rahvast, kui nad kummardasid Baali, ja Jumala poolt oma prohvetile antud volitustega pani ta selle rahva 

proovile, kes oli langenud pimedusse ja oli ekslikul teel ─ samamoodi vilgutab Eelija sel ajal Jumala 

kiirgust hingede peale, pannes teie ebajumalad maasse. Millised on teie iidolid? Maailm, liha, teadus, 

religioosne fanatism, pahed, raha. 

55 Kui valgus tõuseb igas hinges, mõistate, et maailm ja teadus ei saa olla eesmärk, mille poole te 

püüdlete, ega ka kõrgeim täiuslikkus, vaid need on vaid vahendid, mille Jumal on pannud teie teele, et te 

saaksite samm-sammult minna Tema poole, kes on täiuslik Vaim. 

56 Eelija on teerajaja, prohvet, sõnumitooja; mina olen valgus, mida ma tõestan uuesti Eelija kaudu 

inimestele, kes arvavad, et nad suudavad maailma oma teadusega liigutada ja kõike teha. Aga kui saabub 

proovilepaneku hetk, kui kõikjal levib laastatus, ütleb Eelija teadlastele ja teadlastele: kutsuge oma 

teadus kokku ja peatage vallandunud elementide edasiliikumine. Kasutage oma jõudu ja rahustage tormi 

raevu. Kui te seda teete, tunnustan ma teie väge ja tarkust. Kuid ma innustan teid väega ja teadmistega, 

mis on teie teadusest kõrgemal, ja see vägi on palve. 

57 Nüüd on aeg, mil Eelija nimetissõrm näitab teie poole, inimesed, ja tema hääl kutsub teid üles 

tõestama maailmale uute jüngrite kaudu palve tõde ja spirituaalsuse väge. 

58 Vaimselt elate läbi katsumusi, mida antiikrahvas, Iisraeli rahvas, sai. Sest nende õppetundide 

tähendust, nende üleskutsete põhjust, mille Issand oma lastele adresseeris, ei ole ikka veel piisavalt 

tõlgendatud. 

59 On tõsi, et inimesed veendusid oma eksimustes ja tegid meeleparanduse, hirmutatud jumaliku 

õigluse ees. Kuid nad ei jõudnud tõe tuumani, kus on valgus ─ ainus asi, mis annab hingele tõelist tarkust. 
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60 Ma olen teile öelnud, et sel valguse ajal on kõik möödunud aegade jumalikud ilmutused õigesti 

mõistetud ja tõlgendatud. Sest inimese hing on läbinud oma palverännaku tohutut kõrbe ja läbinud oma 

kogemuste lugematuid radu, saavutanud küpsuse, et võtta ühendust vaimsete asjadega, astuda kontakti 

oma südametunnistusega. 

olla harmoonias ja mõista oma eksistentsi tegelikku tähendust. 

61 Inimene on ärkamas unest, et tõusta ja teha suuri tegusid, milleks ta on määratud ─ tegusid, mis 

on inspireeritud Vaimust, dikteeritud südametunnistusest ja kajastatud tunnetest. 

62 Kui suur hulk spiritualiste moodustab ühtse ja tugeva kogukonna, siis nende sammud jätavad maa 

peal valguse jälje. See on inimkonna jaoks nagu suurem vend, kelle käsi ulatab heldelt käe, et aidata oma 

väiksemat venda püsti tõusta. 

63 Ma olen rääkinud teile armastavate sõnadega, et teie süda muutuks lahkeks ja teie karedus 

pehmeneks. Sest homme olete teie need, kes peavad Minu Töö oma kaasinimestele teatavaks tegema. 

Aga kui te tahate liigutada nende südamete õrnu nööre, peate kasutama suurt südamlikkust ning olema 

kõigis oma töödes läbipõimunud armastusest ja halastusest. 

64 Õppige minuga suhtlema vaimult vaimule, ilma sõnadeta palvetega ─ palve, mis on mõte, mis on 

tunnetus. See on see, mis toob teid Minu Jumalikule Kohalolekule kõige lähemale. Pidage meeles, et 

homme peate te kõiki neid õppetunde õpetama, ja seetõttu on vaja, et minu uued õpilased juba praegu 

harjutaksid seda, mida minu Õpetus on neile õpetanud. Kui te õpetate oma tegudega ja jutlustate oma 

heade näidetega, siis tunneb inimkond end liigutatuna ja lõpetab kurtide ja eluta ebajumalate 

kummardamise ning otsib lõpuks tõelist, elavat ja igavest Jumalat, kes elab ainult vaimses. 

65 Palve on kõigi merehättajate päästepaat selles tormise meres, sest kes oskab õigesti palvetada, 

see tugevdab ennast, on täis usku. Ta tunneb, et on võrdne kõigi katsumustega ja võib rahulikult oodata 

rahu saabumist. 

66 Paljude minu poolt teile antud õpetuste aluseks on hoiatada teid ohtude eest, mis ähvardavad 

teid suurima kibeduse ajal. Sest te saate osaks Minu valguse ja rahu vägedest, mis on alati ühendatud 

Minu vaimsete olendite armeedega. 

Igaühe jaoks on olemas hulk nähtamatuid olendeid, kes on teie valvurid ja kaitsjad. Mõlema ülesanne 

on ühineda, et saavutada kõrgeim eesmärk: universaalne rahu. Juba täna ütlen ma teile, et sellest 

vaimsest harmooniast kõigi minu sulaste vahel sünnib jõud, mis muudab selle kogukonna võitmatuks. 

67 Vaimselt vaesed saavad innustust; aeglase kõne ja mõistmise poolest aeglased saavad oma 

käsutusse tõe ja eluga läbipõimunud sõnade voo. 

68 Ma olen teile juba märkinud, et teel on komistuskive. Kuid ma ütlen teile ka, et kes valmistab end 

ette, suudab neid vältida. Ainult need, kes praegu magavad, kui ma nendega räägin, on need, kes 

komistavad, kukuvad ja lõpuks pöörduvad tagasi, arvates, et nende teele ilmuvad kivid on ületamatud. 

69 Palve, meditatsioon, rõõmsameelsus ja ülestõusmine on väärtused, mis peaksid sisenema teie 

igapäevaellu kui selle oluline osa, et teiega ei saaks midagi ootamatult juhtuda. 

70 Mõistke, miks ma olen teile kõikidel möödunud aegadel ikka ja jälle öelnud: "Vaadake ja 

palvetage!" 

71 Praegu pakun teile leiba, mis toidab teid. See on ilma hapnikuta, selles on igavene elu. 

72 Selle asemel, et teid Minu õpetustes paljastada, tahan Ma tervendada teie südant ja leevendada 

teie hinge. Ma kutsun teid üles tõusma Minu rahupaika ja seal tunnistate mulle kõik oma patud. Ma 

võtan teie valu arvesse ja ei mõista teie üle kohut karmusega. Kui see valu on põhjustatud teie 

kahetsusest, ärge muretsege. Sest ma olen tulnud otsima just neid teie seast, kes ei ole leidnud oma 

kaasinimeste seas ei lepitust ega mõistmist. Ma tahan teid päästa, et te peagi minuga koos oleksite. 

73 Ma treenin teie mõistust, teie huuli, et te ei tunneks end liiga ebamugavalt, kui te räägite ja 

tunnistate minu Tööst. Kui te tunnete armastust, siis võite rääkida; kui teil on usku, siis võite teha suuri 

tegusid minu nimel. 

74 Ma annan teile valge lehe, et te kirjutaksite oma elu üles, ja südametunnistus räägib teile selgelt. 

Selle kaudu saate te teada, millal te olete oma Isa austanud ja millal te olete teda eiranud. 
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75 Sa küsid Minult täna, aga ─ mida sa vajad, mida Minu armastus ei annaks sulle? Aga kui te joote 

kibedat karikat oma üleastumiste eest, siis ärge süüdistage Mind, ärge küsige Minult, miks Ma ei andnud 

teile piima ja mee karikat juua, sest te kuulute valitud rahva hulka. Rahu saavutamine on teie enda teha. 

Ma olen andnud teile tahtevabaduse, et te saaksite valida tee ja tõsta end oma teenete kaudu Minu 

juurde. Miks te ei võta headest jüngritest eeskuju? Miks te ei ela patriarhide elu? Sest te ei ülista Mind 

veel oma tegude kaudu. 

76 Andke, teil on alati midagi anda. Ärge käituge nagu rikas ahne. Ärge ajage ära haigeid ja 

abivajajaid, sest te arvate, et nad on rumalad. Ärge põlgake näljaseid. Kui te oskate nende südames kaasa 

tunda, avastate nende valu ja tunnete nende suhtes kaastunnet. 

Ma olen andnud teile armastusega palsamit, mis ravib kõik kannatused. Kas te kardate, et teid 

kritiseeritakse, sest kui te praktiseerite halastust, siis te sarnanete Minuga? Mida sa kardad sellest 

ebaõiglasest ja isekesksest inimkonnast, kes ei tea Minust midagi? Tulge ja järgige minu muutumatuid 

seadusi, jooge minu vaimuelementi ja tundke end täis tõe vaimu. 

77 Tõde on minu armastuse, valguse ja armastuse kuningriik. 

Õiglus ─ tõde, mis õpetab teile seadust, mille ma teile olen ilmutanud. Tõde on Minu armastuse poolt 

tähistatud tee, et te saaksite lõpuks suureks, õnnelikuks, täiuslikuks ja surematuks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 183 
1 Hoidke minu sõna, õpilased, sest juba lähenevad sellele rahvale eri usutunnistusega inimesed, kes 

nõuavad teilt tõendeid, et olete saanud minu õpetuse. 

2 Ma eemaldan praegu teie pealt kannatused ja haigused, et te õpiksite end lohutama ja 

harjutaksite halastust oma kaasinimeste suhtes samamoodi nagu mina teie suhtes. 

3 Minu õpetus täidab rõõmuga neid, kes selle ettevalmistatult vastu võtavad. See on kristallselge 

vesi janustele huultele, leib näljastele, puhkus ja rahu väsinud hingele ning julgustus ja valgus kõigile. 

4 Ma valgustan seda rahvast ─ alates valitsejatest kuni kõige tähtsusetumate inimesteni, et nad 

avaksid oma käed nendele rühmadele, kes tulevad Meistri soovil. 

5 Mõned tulevad Minu juurde kahetsedes, teised hirmunult, sest valu on haaranud nende sisimas ja 

nende südametunnistus räägib ja ütleb neile, et iga hinge jaoks on tulnud kohus. Kuid kõigile hoian ma 

varuks uut võimalust päästmiseks. Hing saab kinnitust kõigile oma võimetele ja kui tema usk ärkab, 

mõistab ta selle kaudu, miks ma veel kord inimeste juurde tulin ja kui väga ma neid armastan. 

6 Ma ei tule oma seekordsete sõnadega kustutama seda, mida ma ütlesin Teisel ajal. Pigem tahan 

ma teile seda meelde tuletada, sest te olete selle unustanud, ja selgitada seda teile, sest te ei ole sellest 

aru saanud. Ma avaldan teile ainult seda, mida ma ei öelnud teile siis ja mida ma säästan teile praeguseks 

ajaks, mil teie hing on arenenud. 

7 Need, kes kirjutasid minu sõna armastusega, vere ja pisaratega, kuuletusid oma mälule ja 

inspiratsioonile; nad andsid ustavalt edasi minu tahet. Kuid pärast seda tulid teised, minu sõna 

moonutati, selle tegelik tähendus kadus ideoloogia ja kultuslike vormide alla, mis ei kuulu minu õpetuse 

juurde. Kuid sel ajal rebib valgus iga loori, et paljastada minu tõe puhtus. 

8 Ma õpetan teid, et te ei hindaksite end Minu Töö tõttu valesti, et te ei arutaksite ebaõiglaselt. 

Aga samuti hoiatan ma teid nende ilmutustega: Valeõpetajad ja -prohvetid ilmuvad isegi Iisraeli rahva 

sekka. 

9 Paljud, kes täna söövad leiba minu laua ääres, otsivad homme ainult oma materiaalset heaolu, 

võimu ja kiitust, ja te peate hoiduma, et teid ei eksitata. 

10 Suur on teie võitlus, ustavad jüngrid, kes te valvate selle asja eest. Ma jätan sada nelikümmend 

neli tuhat varustatud inimest, kellele see vastutus langeb. Nende seas on need, kes pöörduvad Minu 

vastu ─ need, kes kasutavad Minu nime, et öelda: "Siin seisab teie ees Meister" ─ ja need, kes ei ole oma 

janu kustutanud, ja ka need, kes ei kuula Mind õigel ajal. Nende poole peavad pöörduma need, kes 

janunevad tõe järele, ja neid tuleb eksitada. 

11 Harjutage alandlikkust ja ärge meelitage oma kaasinimesi ega laske neil teid meelitada. Pöörduge 

eemale neist, kes, soovides teile head teha, äratavad teie edevust ja rikuvad teid. 

12 Ärge kuulake kiusatust. Volitus, mille ma olen teile andnud, on selleks, et te kasutaksite seda 

vaimseteks töödeks, armastuse ja halastuse tegudeks. 

13 Ärge kunagi rikastage end minu õpetusega. 

14 Ma kaitsen teid, inimesed, ma varjan teid oma kaasinimeste pilgu eest, et te saaksite rahus 

kuulata Minu Sõna kuni aastani 1950. Kui teid "lõhutakse" sellepärast, et te usute minu tulekule sel ajal, 

siis ma kaitsen teid. Kui teid pannakse vangi, siis ma avan väravad ja te saate päästetud. Ma ütlen teile 

ainult: täitke Minu seadust, ärge langege kasusaamisele ja salatsemisele. Kui teid kutsutakse haiget 

tervendama, siis praktiseerige halastust ja veenduge, et teie teod on vaimulikud. 

15 Teisel ajal, pärast minu lahkumist, jäi teie Taevane Ema maha, tugevdas ja saatis mu õpilasi. Need 

leidsid pärast valu ja katsumusi varjupaiga Maarja armastavas südames. Tema sõna jätkas nende toitmist 

ja teie julgustusel, keda ta jätkas jumaliku Meistri nimel juhendamist, jätkasid nad oma teed. Ja kui ta 

suri, algas nende võitlus, ja igaüks võttis tee, mida talle näidati. 

Sel Kolmandal ajal on teile väga südamelähedane Maarja armastus, mis julgustab ja tugevdab teie 

hinge kõigis teie katsumustes. 
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16 Te avate järk-järgult oma südamed, et tunda Mind ja armastada Mind; kuid Ma ütlen teile: 

Kuulake Minu juhiseid ja oskage neid täita. Armastage mitte ainult Mind, vaid armastage ka oma 

kaasinimesi. Ärge mõistke üksteise üle ebaõiglaselt kohut. Jäta iga õiglane või ebaõiglane asi Minu 

õigluse hooleks, sest ainult Mina üksi tean selle põhjust ja ainult Mina üksi otsustan. Neid, kes ei ole 

täitnud Minu seadust, kutsun ma sellele teele astuma. Siis tulevad nad varsti Minu juurde ja Ma ütlen 

neile: See ei ole uus seadus, mida Ma teile praegu esitan. See on sama, mille ma kirjutasin esimese 

inimese südametunnistusse ja mille ma hiljem Moosese kaudu selgelt ja täpselt teatavaks tegin. 

17 Ärge laske end juhtida oma kaasinimeste sõnast, kui see ei põhine Minu seadusel ja te seetõttu 

astute pimeduse teele, arvates, et olete valguse teel. Suursugune väljendusviis ei ole see, mis mulle 

meeldib. Ma olen alati rääkinud sinuga lihtsalt. Aga kui te avastate nendes sõnades tõe, siis võtke neist 

see, mis on tõsi. 

Oluline, ─ see, mida nad sisaldavad armastusest, halastusest ja rahust, mis kuulub Mulle, ja te saate seda 

siis kasutada ja tõlgendada õigesti. 

Ma olen andnud teile kohtuniku, kes ei valeta kunagi, ja ta on teie sees; see on südametunnistus. Et 

kuulda selle häält, peate sisenema oma sisemusse, palvetama ja mediteerima; siis räägib see teile tõelise 

tarkuse ja kõrgendusega. 

18 Maailm on teile pettumust valmistanud, ja täna, kui te kuulete minu Sõna, mida tehakse 

teatavaks selliste tähtsusetute olendite kaudu, lihtsates koosolekuruumides, mõistate, et te ei pea 

ehitama paleesid, et pühendada neid vaimsele jumalateenistusele, et te ei tohi minu õpetust piirata ega 

esitada seda materiaalsete kujutiste kaudu. 

19 Selleks, et viia see missioon maailma kolmandal ajastul, kästi teil taas kehastuda valguse 

vaimudena, kes on täis jõudu, ja nende armuandide pärast on teie kaasinimesed teid valesti hinnanud. 

Nad on vaadanud küsivalt teie usku ja usaldust Minusse, mõistmata, et Ma ei ole kedagi soosinud ning et 

Ma austan ja kaitsen kõiki. 

Aga teie, kes te olete tulnud Minu juurde täis meeleparandust ─ kui lähedal Ma olen teile, ja teie 

meeleparanduse kaudu olete väärilised, et tuua Minu armastuse ja halastuse kingitus haigetele, vaimselt 

vaestele. Teie usk kõneleb ja täidab energiaga neid, kes on nõrgestatud, ning nende hing tõuseb uuele 

elule. Paljud "kadunud pojad" tulevad sel ajal minu rinna juurde ja ma tähistan nende tagasipöördumise 

tõttu pidu ning Iisraeli perekonna süda tõuseb kõrgele, jätkates südamete meelitamist. 

20 Kui te näete, et üks Minu jüngritest kasvab tarkuses tänu tema pühendumisele Minule, ärge 

kadestage teda, aidake teda veelgi rohkem, sest tema kaudu teen Ma imesid ja sellest on kasu teile 

kõigile. 

21 Viha määrdib südame ja teeb hinge haigeks. Minu tahe on, et te kõik areneksite ülespoole, et teil 

oleks täiuslik osadus minuga ja et te elaksite harmoonias. 

22 Kasutage oma mõistust, et saaksite aru, kuidas 

palju õiglust peitub kõigi olendite saatuses. 

23 Te ei ela mõttetult; isegi kõige väiksematel ja kummalisematel katsumustel on eesmärk, mille ma 

olen kindlaks määranud. 

24 Mõelge minu seadusele ja uurige seda. Laske oma 

Hinge, et see jõuaks Minu juurde palve kaudu, et see saaks täidetud Minu tervendava väega, kui ta 

kuuleb Minu Sõna, ja saaks tervendavat palsamit, et tervendada teie haigeid kehasid. 

25 Kui te valmistute selleks, võtab maailm uusi teid. Sõjaoht kaob ja saabub rahu. Aga kui te käitute 

halvasti, siis leiab see kurjus ka vastukaja endas. Ma ütlen teile veel kord: "Selle mõõdupuuga, millega te 

mõõdate, mõõdetakse teid". 

26 Tulge ja toituge minu Sõna toiduga, ja kui olete söönud, ärge unustage näljaseid ja tooge neile 

toitu. Õppige minu sõnast võtma ja kasutama minu sõna, tugevdage ennast ja jagage seda oma vendade 

ja õdedega. 
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27 Teie maapealsest maailmast tunnete rahu, mida ma teile lubasin. Pidevalt palute Mind, et ma 

laseksin teil näha selle "tõotatud maa" tuled. Kuid ma ütlen teile, et te ei ole sellest kaugel, et te olete 

teel, mis viib sinna, ja et ei lähe palju aega, enne kui te selle väravatesse koputate. 

28 Tee on minu seadus. Kui te seda järgite, võite olla kindlad, et jõuate Lootustandvasse Linna ja 

leiate sealt kõik, mida ma teile pakkusin. Olge sellel teekonnal vaprad ja vooruslikud, olge usust 

valgustatud, et te saaksite oma teekonna läbi elu õnnelikuks ja talutavaks teha. 

29 Sa oled tundnud saatuse löögid. Mõnikord värised sa külmast, kui tunned inimeste isekust ja 

ebasõbralikkust ning näitad Mulle oma katmata hinge. Kuid te ei ole meeleheitel, te usaldate, sest te 

teate, et Ma valvan teie üle ja et Maarja, teie Ema, on täht öösel, mida te läbite, ning seetõttu tunnete 

end julgustatuna. 

30 Selles osaduse hetkes annate te vaikselt Mulle oma vaevatud ja rahu vajavate laste südamed, ja 

Ma teen teid Minu hüvede usaldusisikuteks, et te saaksite neid tuua oma lähedastele, kõigile oma 

kaasinimestele, et te õpiksite andma, sest te olete Minu sõnumitoojad ja oma ligimese eestkostjad. 

31 Kui teie kaasinimesed võtavad teid vastu ja nad võtavad teie kingituse vastu, siis õnnistage neid. 

Kui nad ei oska kasutada seda, mida Ma neile saadan, siis õnnistage neid samuti ja jätke see Minu 

hooleks, et ma nende hingi lõpmatu kannatlikkusega siluda ja äratada, kuni Ma olen muutnud nad 

põlevateks ja usklikeks südameteks. See on Minu tahe. 

32 Tere tulemast neile, kes usuvad minu juures; tere tulemast ka neile, kes kahtlevad, sest nad on 

oma hingest ajendatuna tulnud, sest ka neis on usk. 

33 Häda neile, kes ei püüa sel ajal oma lampi süüdata, sest nad hukkuvad. Vaata, kuigi praegu on 

valguse aeg, valitsevad kõikjal ikka veel varjud. 

Te teate Minu Sõna kaudu, et Ma valisin selle rahva, et teha ennast teatavaks Minu kolmandal tulekul, 

kuid te ei tea põhjust. Meister, kes ei taha oma jüngrite ees mingeid saladusi, on olnud teie jaoks saladus. 

Ma avaldan teile kõik, mida te peate teadma, et te saaksite kindlalt vastata neile, kes teid küsivad. 

Ma olen näinud, et selle maakera elanikud on alati otsinud Mind ja armastanud Mind, ja kuigi nende 

kummardamisviis ei ole alati olnud täiuslik, olen võtnud nende kavatsuse ja armastuse vastu nagu 

süütuse, ohvri ja valu õie. Minu Jumalikkuse altaril on see lõhnav lill alati olnud kohal. 

Te olete valmis täitma seda suurt missiooni kolmandal ajastul. Täna te teate, et ma olen Iisraeli rahva 

teie keskel uuesti kehastanud, sest ma olen neid teile ilmutanud. 

Te teate, et teie olemuses elav seeme ja sisemine valgus, mis teid juhib, on sama, mille ma saatsin 

Jaakobi suguvõsale Esimesel ajastul. 

34. Te olete vaimselt iisraellased, te olete vaimulikult Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi seemne omanikud. 

Te olete selle õnnistatud puu oksad, mis annab inimkonnale varju ja vilja. 

35. See on põhjus, miks ma nimetan teid esmasündinuteks ja miks ma olen teid sel ajal välja otsinud, 

et teha maailmale teatavaks oma kolmas ilmutus teie seas. ─ Minu Tahe on, et "Iisraeli rahvas" tõuseb 

vaimselt üles inimkonna seas, et nad saaksid teada tõelist "ülestõusmist lihas". 

36. Jah, õpilased, hing ei sure, ta ainult lendab kaugemale, kosmosesse, kui tema keha on jõudnud 

oma lõpuni. Ka "liha" ei hävi, see laguneb ja seguneb koos 

looduse elemendid, millest ma panen selle uuesti tekkima ja annan sellele hinge. 

37. Nii tõuseb liha, nii ilmuvad kehastunud hinged maa peale, olles muutunud inimesteks, nii lasen 

ma Iisraelil uuesti maa peale tõusta. Kuid ma ei paku talle maad selles maailmas ega jaga teda 

hõimudeks. Vastupidi, ma teen kõigist selle liikmetest ühe perekonna, et kõrvaldada selle sees olev 

pärilik lõhe. Ma teen abielud ja perekonnad ruubenlastest, juudalastest, aserlastest ja sebulonlastest, 

naftali- ja benjaminlastest. Sel viisil lasen ma kogu eraldatuse kaduda, sest see ei ole Jumala seemne. 

38. Kes võiks neid töid teha peale Minu? Kellele võiks usaldada ülesanne veenda Issanda valitud 

rahvast, et Kaanan ei ole igavene kodumaa, vaid ainult selle sümbol? ─ Ainult mina, sest mina olin see, 

kes peitis teie hinge teise rassi või maale ─ mina, kes ütlesin teile: "Teie olete need. "Aga kui ma teid 

uuesti välja saatsin, siis selleks, et te viiksite maa peal lõpule selle suure ja raske ülesande, mis teile 

algusest peale usaldatud oli. See on teie rist. 
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39. Te olete naasnud ka selleks, et pesta ära plekid, heastada vead ja tasuda võlad. Te ei lange enam 

nõrkustesse ega ebajumalateenistusse nagu minevikus, kuigi te olete see rahvas, kes tundis tõelist 

Jumalat ja kellel oli seadus. Aga valu on pannud sind otsima valgust ja rahu. 

Samamoodi rändasite te neil esimestel päevadel, kui teie maal oli puudus nisust ja seega ka leivast, 

rikka Egiptusesse. Hiljem, vaarao orjadena, läksite te teele, trotsisite kõrbe raskusi ja otsisite "tõotuse 

maad", sest igatsesite vabadust. Praegusel ajal olete trotsinud oma kaasinimeste mõnitamist ja viha, sest 

te otsite Mind sellisel kujul, sest teie hing januneb ülestõusu ja vaimustumise järele. 

40. Te olete "kadunud poeg", kes leiab iga kord, kui ta naaseb oma isakotta, oma isa käed 

väljasirutatud, et teda omaks võtta, ja laud on kaetud, et ta saaks istuda pidusöögilaua taha. 

41. Sa jõudsid pika reisi järel väsinud, su hing oli räsitud ja su keha nõrk. Aga üllatunult nägid sa juba 

kaugelt, et "linna väravad" olid avatud, oodates sinu saabumist, et anda sulle minu armastust, minu 

õpetusi ja minu uue tulemise õnnistust. 

42. Minu tahe ei olnud ilmutada end nüüd Kaananimaal, mis oli teie isamaa minevikus, sest nüüd ei 

ole enam Moosese ega Kristuse aeg, vaid Püha Vaimu aeg. 

Te kuulete Minu Jumalikku Sõna, ja tõesti, Ma ütlen teile: See Esimese ajastu manna, mis süütas teie 

usu Minusse, ja see leib, mille Ma teile Teise ajastu lauas andsin, millega Ma näitasin teile teed teie 

päästmiseks, on toit, mida Ma pakun ka praegusel ajal, et teie hing saaks igavese rahu ja valguse ning ei 

peaks enam kunagi nälga tundma. 

43. Kasutades vaimset lihtsust, mida te säilitate, valin teie seast välja oma häälekandjad, oma uued 

prohvetid ja jüngrid, nii nagu ma teisel ajal tõstsin sellest rahvast patriarhid, prohvetid, saadikud ja 

apostlid. Täna selgitan ma teile oma seadust oma õpetuse abil. Ma õpetan teile, kuidas palvetada sel ajal, 

kuidas teenida Mind ja kuidas elada, et olla tõelised inimvennad ja -õed ning Jumala lapsed. 

44. Siis, kui minu uued jüngrid on tugevad, tuleb minu kuningriigi Uus Jeruusalemm alla inimeste 

juurde ja selle hävitamatutel seintel purustatakse kurjus, ebajumalateenistus, valed ja kogu pimedus, mis 

on tekkinud inimmeelsusest ja -südamest. 

45. Pidage meeles, et teie Isa lubas unenäo kaudu Jaakobile, et ta õnnistab oma lastes kõiki rahvaid. 

Mõistke, et kui te olete sellest juurest, siis on teie saatus tuua minu rahu ja viia see oma kaasinimeste 

südamesse. 

46. Inimesed: Praegusel ajal on neid, kes järgivad ikka veel Moosese seadust, ja teisi, kes elavad 

kristliku ajastu järgi. Mitte kõik neist ei kahtle ega igatse uue ajastu saabumist. Selle põhjuseks on see, et 

kõik ei edene ja arene ühtemoodi. Seepärast ma ütlen teile: õppige neid õpetusi, et te oleksite head 

töötajad, kes on nagu hea karjane ja hea külvaja. Vaadake neid, kes maad harivad: Nad külvavad minu 

nimel. Kui kasvuperiood oli hea ja nende seemned olid edukad, palvetavad nad ja tänavad Looja. Kui 

ilmad olid karmid ja seemned riknenud, ootavad nad ootamatult järgmist aastat, et külvata uuesti sama 

innuga, kuni nad on eelmise seemne asendanud ja paljundanud. Kui te kasutate seda aega ära ja lähete 

täis lootust ja usku külvama inimeste südamesse, siis minu armukaste muudab viljatu põllu minu väega 

viljakaks ja teie armastuse ja hea tahtega külvatud seeme idaneb. Ma kaitsen teie külvi ja minu Vaimu 

kiirgav päike kullab kõrvu, nii et teie saak tuleb sisse koos ülistuslaulude ja kiitusega teie Issandale. 

47. Olge teadlikud, et mina olen see, kes valvab selle rahva üle, et kaitsta seda tormide eest. Ma 

hoian neid rahus, sest oma kõrgetes nõuannetes olen määranud nad täitma suurt missiooni sel ajal nii 

inimlikus kui ka vaimses mõttes. 

48. Tuleb kaos, sest nii kaua, kui valitsejad ja impeeriumid on maa peal olemas, on ka 

võimunõudmised, vaen ja sõjad ning rahu ei ole. 

49. Inimeste seas ei ole heategevust, minu seadust ei järgita. Ei ole tõelisi vendi ja õdesid, ei 

vanemaid ega lapsi ja seetõttu ähvardab inimkonda kaos. 

50. Ma ainult teatan seda teile, sest minust ei saa midagi halba tulla. Kaos tuleneb inimese sisemise 

ettevalmistuse puudumisest, kes ei ole kuulanud oma südametunnistust ja on lasknud end juhtida 

halbadest sosinatest. Aga teie ─ kas te ootate, et kõik need katsumused juhtuksid, et teie kõvad südamed 

saaksid raputatud? ─ Ei, mu lapsed, palvetage, töötage juba praegu väsimatult, omandage teeneid ja 
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uuenege. See on teie ülesanne. "Valvuge maailma rahu eest, meelitage oma palvetega ligi minu õnnistusi 

ja jääge minu seadusele truuks, et olla eeskujuks oma kaasinimestele. 

51. Igaüks, kes on valmis Mind järgima, saab osa Minu õpetustest ja teda kutsutakse jüngriks. 

52. Mind ümbritsevate hingede kogum moodustab osa Iisraeli rahvast. Nende kuulekusest sõltub 

inimkonna vooruste taaselustamine. Täna olen kasutanud seda rahvast oma suukorvaks, et rääkida 

rahvaga, ja olen saanud neilt esimesed viljad oma kohustuse täitmisest. 

53. Te olete esimesed, keda ma olen koolitanud oma töö jaoks võitlejateks ─ need, kes peavad 

entusiastlikult töötama, et asetada "Suure linna" esimesed kivid kindlale pinnasele. Te peate tugevdama 

oma usku ja usaldust Minusse. Ma räägin teiega väsimatult kuni 1950. aasta viimase päevani oma 

häälekandjate kaudu, ja pärast seda jääte te inimkonna hulka, et anda tunnistust oma autoriteedist. 

54. Ma saadan teie juurde need teadlased, kes on vaeva näinud sooviga tungida vaimse elu 

saladustesse, kuid ei ole seda saavutanud. Nad otsivad teid üles, sest nad teavad, et te olete selle rahva 

põliselanik, et teil on Minu ilmutused ja et te olete Minu poolt "võidetud". Koos teiega võtavad nad 

innukalt vastu Minu Sõna ja te teate intuitiivselt, kuidas nende suhtes käituda ─ ilma uhkuseta, 

alandlikult, nagu Minu jüngritele kohane, nagu Peetrus jutlustas või nagu Johannes rääkis. Samamoodi 

hakkate ka teie rääkima, kui te valmistate end ette, ja kui te pöördute ülespoole, soovides Minu abi, siis 

ma räägin teie kaudu ja jõuan nende südameteni. Nad otsivad teid üles oma soovis teada saada, millised 

kohad ja isikud Mind teenisid, kuid te peate neile tegema teatavaks vaid Minu Õpetuse olemuse. Paljud 

neist pöörduvad ümber ja saavad teie sõnade tõe kaudu selle rahva osaks. 

55. Selle rahva tee on olnud pikk. Selle keskele olen alati saatnud tugevaid, innukaid vaime, kes 

osutavad eesmärgile ja on seaduse kaitsjad. Kuid see rahvas, kes on kujunenud kolmel ajal läbi 

katsumuste, külaskäikude ja võitluste, mõnikord tugev ja mõnikord nõrk, mõnikord vaba ja mõnikord 

vangistatud, mõnikord arusaamatu ja siis armastatud ja tunnustatud, on alati omanud Minu eelisõigused. 

56. Ainult mina üksi olen teile õigust andnud. Te saite Golgatal armastuse kõige ülevamat tõestust, 

aga ka Minu õigluse karmust, kui te seda väärisite. Teid oli määratud võtma Mind vastu Kolme korda. 

Täna, nagu ka teisel ajal, olen ma otsinud üles alandlikud, ilmajäetud ja õigluse järele näljased ning olen 

tõstnud nende hinged üles ja pannud nad võtma jüngrite või apostlite koha. 

57. Te elate ajal, mil inimene areneb materiaalselt, uhkustab oma teadmistega ja ei tunne Mind. Ta 

unustab oma vaimse missiooni ja põlgab looduse, mille ma olen tema teenistusse seadnud, tema 

intellekti kogemussfääri, tema keha elustamiseks ja värskendamiseks ning tema hinge ülendamiseks. Ta 

ei tunnista seda, mis on temas kõige väärtuslikum ja mille pärast Ma olen alati tulnud, see on tema hing, 

mis kuulub Minule. Aga nii nagu maa nägu muutub, nii tunneb ka inimene Mind ära. Tema ideaalid, mis 

on täna veel materiaalsed, muutuvad vaimseteks eesmärkideks. Kõik inimesed on läbinud katsumusi, 

mille käigus hing puhastub ja paindub. 

58. Alates 1866. aastast on inimkond astunud uude ajastusse, milles ma olen järk-järgult valijaid ette 

valmistanud. See rahvas on saanud tellimusi, ma olen neile kinnitanud nende vaimseid andeid. Igale 

olendile olen avaldanud, millisesse hõimu ta kuulub ja milline on tema konkreetne ülesanne. Ma olen 

ühendanud oma vaimsed väed ─ ühed lihaks ja teised vaimuks, nagu on kirjutatud. 

59. Ma määrasin juhid nii, et iga kogukonna jaoks oleks üks 

esindaja oleks seal, ja Ma teatasin neile, et Minu tahe on, et kõik oleksid omavahel ühendatud, et rahvas 

oleks tugev. 

60. Ma andsin Minu poolt koolitatud olenditele ülesande olla häälekandjad, et nad avaldaksid 

Inimkonnale Inimese sõnadega Mind, ja Ma mitmekordistasin nende arvu, et Minu õpetus leviks. Ma lõin 

Töötajate Koguduse, et Vaimne Maailm suhtleks inimkonnaga ja avaldaks oma halastust tervendamises ja 

nõustamises. 

61. Minu tahtmine oli kutsuda üks "vundamendikivi", kes pidi olema juhi tugi, vahendaja juhi ja 

tellijate vahel ning rahva usaldusisik igas kogunemiskohas. 

62. Ma määrasin nägijad ja õpetasin neid nägusid saama, et inimesed saaksid neid tõlgendada, nii et 

nad jääksid ärkvel. 



U 183 

60 

63. Ma andsin neile, kes kirjutasid, et "kuldsuled". Ma koolitasin nende meelt ja saatsin nende 

kaitseks vaimud, kes on ka muul ajal valvanud kirjutiste üle, et minu sõna trükitaks ja säiliks igaveseks 

ajaks. 

64. Koolitasin "valvureid", et nad valvasid kogukonna korda ja nimetasin neid "sammasteks". 

65. Kõiki neid olendeid olen Ma valgustanud ja Minu inspiratsioon voolab nende peale. Nüüd küsin 

ma kõigilt, kes on need ametid saanud, kas nad on aru saanud, mida need sisaldavad. 

66. Ma annan teile veel kolm aastat aega teie varustamiseks. Pärast seda muutuvad need ametid 

üheks ja teid kõiki nimetatakse "töölisteks jumalikul põllul" ning teile usaldatakse kõik need, kes ei ole 

minu sõna kuulnud, et te neid õpetaksite. Te ei ole enam jüngrid, vaid meistrid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 184 
1 Inimkond, te olete sukeldunud pimedusse. Kuid teie jaoks on kätte jõudnud tund, et tõusta 

valguse poole. 

2 Ma saadan teid Eelija, et äratada teid oma letargia alt üles. Kuidas sa saaksid tunda minu 

kohalolekut, kui sa ei oleks ärkvel? 

3 Ärge oodake, et Ma tuleksin teie maailma inimesena; see õppetund on läbi. Kuigi ma olen teiega 

ainult vaimus, tõestan teile siiski, et see on kõrgem ilmutuse vorm kui see, mille kaudu ma olen ennast 

seni ilmutanud. See on tõend, et ma pean teid vaimselt võimekamaks kui möödunud aegade inimesi. 

4 Ma ei vaja keha, et teie keskel elada, ega ole absoluutselt vajalik, et Minu hääl muutuks 

inimlikuks, et mind kuulda saaks. Sellegipoolest olen ma teiega tingimusteta koos kui Meister, kui 

kohtunik, kui arst. 

5 Teie hingel on palju võimeid ja meeli, et te saaksite nende kaudu vastu võtta Minu sõnumeid. Aga 

kuna te ei tunne neid võimeid, mis on teie olemuses kuni tänaseni olemas, siis te usute, et saate Mind 

näha ainult oma keha silmadega ja kuulda Mind oma kõrvadega. Nüüd tõestan ma teile selle arvamuse 

vastuvõetamatust, kui te tunnete Minu kohalolekut oma magamiskambri vaikuses ja tunnete, kuidas teie 

palvehetkedel teid üle ujutab inspiratsiooni valgus. 

6 Te olete ikka veel hinged ilma valguseta, kuid ma lasen teist valguse sädemeid kiirguda 

inspiratsioonide, kõrgete ideede, üllaste tunnete ja heade tegude kujul. 

7 Te olete nagu Laatsarus hauas, surnud vaimsele elule. Aga minu kutsumise peale tõute te üles, et 

mulle järgneda ja minu tõe tunnistajaks olla. 

8 Need sündmused, mis igapäevaselt vapustavad maa rahvaid, on õigluse üleskutse, mis kutsub 

teid meeleparandusele, palvetamisele, mäletamisele ja puhastumisele. Kuid see katsumuse aeg kestab 

seni, kuni inimeste kangekaelsus ja rumalus annavad järele, kuni nad loobuvad oma ülbusest ja 

vagadusest. 

Maal ei kuulda alati õigluse üleskutseid, sest hiljem, kui inimkond on puhastatud, on need hoopis 

teistsugused sündmused, mis inimesi erutavad. Need on jumalikud inspiratsioonid ja vaimsed ilmingud, 

need on looduse ilmutused. Mõned teie hinge täiuslikkuseks, teised teie elu heaks maailmas. 

9 Kas te teate, mis on see anne või voorus, mille abil inimesed saavad rohkem armu? ─ heategevus. 

Sest see õilistab nende südamed, annab hingele võimaluse anda end kaasinimestele ja on see, mis kõige 

enam ususemetsa lõikab. Sest "põllud" ja "põllud" on täis viletsust, valu, vaesust ja haigust ─ põllud, mis 

nälgivad armastuse järele ja ootavad ainult seemet ja pisut vihma, et õitseda. 

10 Kui praegu tundub neile, kes kuulutavad Minu Sõna maa peal, võimatu peatada patu edenemist, 

vaenu ja kirgede ülevoolu, siis inimeste tagasipöördumine headuse ja õigluse juurde ei ole Minu jaoks 

võimatu, isegi mitte raske. 

11 Kas te näete neid inimesi, kes valitsevad suuri rahvaid? Kas te teate nende seaduste ja doktriinide 

jõudu? Kas te näete, kuidas teadlased tungivad rutakalt ja üleolevalt looduse saladustesse? Tõesti, ma 

ütlen teile, et nad langevad veel alandlikult Minu ette kogu oma ülbuse, oskuste ja teadmistega. Sest iga 

inimtöö jõuab lõpuks oma piirini, kus inimesed peavad siis omal algatusel avama silmad tegelikkusele ja 

mõistma iga oma teo ulatust, oma üleastumiste raskust ja eksimuste ulatust. 

12 Ma ei taha öelda, et kõik, mida nad on teinud, on ebatäiuslik ─ ei. Kuid nii vähe head, mida nad 

oma kaasinimestele toovad, nii vähe head, mida nad teevad, et parem on, et minu seadus mõistaks 

kohut ebaõiglase ja halva üle, mis kaalub raskemini õigluse kaalukausil. 

13 Inimkonnale on antud veel lühike aeg, mille jooksul ta peab oma töö lõpule viima ja vastama 

jumaliku kohtuniku ees, kui too teda vastutusele võtab. 

14 Vahepeal minu valgus levib, levib ja tungib kõikjale ja igasse hinge. 

15 Minu tahe oli, et kui see Minu ilmingute aeg on kätte jõudnud, oleksid kõik Minu märgistatud 

juba valmis, jälgides ja palvetades, oodates Minu tuleku tundi ja moodustades ühe keha ja ühe tahte, et 

kuulda, mida Ma teile avaldan. Kuid ma ei ole leidnud teie seas tõelist vendlust. 
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16 See rahvas, kes on saanud minu õpetuse, õpetab oma kaasinimesi ja teeb neist meistreid. 

17 Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma ei ole tulnud valgustama ainult teid, kes te elate maa peal, vaid 

ma olen kutsunud ka kõiki hingi, kes on eksinud teistesse, teile tundmatutesse elumaailmadesse. 

18 Millist alistumist ma olen näinud vaimsetes olendites, et täita Minu korraldusi! Nende kehast 

vabastatud hingel oli sel ajal lihtsam end oma ülesande täitmiseks valmis teha. 

19 Kui paljud neist eeldasid, et ma olen vigadest vaba ja 

üleastumised, pärast pikka lepitusperioodi. Ja kui ma neile ilmutasin selle osa Seitsme pitseri raamatust, 

mis vastab kuuendale perioodile, siis tõusid nende hinged üles, ja oma ülestõusmises innustasid nad teid 

edasi, kõrvaldasid takistused teie teelt ja määrasid teile auväärse koha õpilastena. 

20 Selleks, et mõista jumalikke õpetusi, on vaja end uuendada ja uurida seadust. 

Selle kaudu mõistate te minu Sõna ja saate suuri ilmutusi, mida te inimteaduse kaudu ei saaksite 

saavutada. 

Saabub päev, mil inimene kummardab oma kaela ja armastab oma Isa nii, nagu ma sinult palun. 

Minu avaldumine on kõigile arusaadav. Ma olen rääkinud vastavalt teie aju võimekusele, sest te ei 

suutnud mõista kogu minu tarkust. Sellele lihtsale sõnale, millega ma teile oma õpetusi teatavaks tegin, 

ei tohiks te lisada midagi, mis pärineb teie mõistusest, ja kui te tõlgite seda teistesse keeltesse, siis 

hoolitsege selle eest, et selle jumalik tähendus jääks puutumata. 

21 Valmistage end nii ette, et teie aju oleks nagu selge peegel, mis peegeldab minu valgust kogu oma 

selguses, kui te tegelete selle raske missiooniga. 

22 Ela mulle lähedal. Mina olen kõigi loodud asjade elu, algus ja lõpp. Kui ma olen teile usaldanud 

sellise ülesande nagu minu oma, siis sellepärast, et ma armastan teid ja tahan, et te võtaksite minust 

eeskuju. 

23 Päästke südamed, tehke imesid, armastage üksteist. 

24 Kui te tunnete endas vajalikku usku ja hingetugevust, et võtta rist, minna kodudesse ja tuua minu 

sõna, minna läbi laia maa ja seilata mööda meresid. Ma lähen teie ees ja valmistan teed. 

25 Olge valvsad, sest paljud lambariietes hundid tulevad teie juurde ja tahavad teid eksitada, et teid 

eksitada. Aga vaadake, ja te avastate nende südame kavatsused. 

26 Kui teie kaasinimesed tulevad kannatades ja 

Kui soovite nende pisaraid peatada, siis tehke seda. Andke kõike head, mis on teie sees, siis saate hiljem, 

pärast seda, tulevases elus, suuremat halastust kui see, mida olete näidanud selles maailmas. 

27 Armsad inimesed, teie palve tõuseb Minu juurde, nii nagu teie psalmid tõusid Esimest korda 

templis Minu juurde. Kuid see aeg on möödas ja teie hing on arenenud. Jeruusalemma suurt templit ei 

ole enam olemas, sest Minu Sõna on saanud teoks, ja selle materiaalsest kujundusest ei ole jäänud 

ühtegi kivi teise peale. 

28 Seal ei ole Ark Testamendi ega tahvlid Seaduse kohta 

altaril enam. Teie vaim otsib tõde, mis on kaugemal kui need arvud ja sümbolid, mida ta varem uskus ja 

mõistis ning mis õpetasid teda Mind kummardama. Kuid tänapäeval mõistab ta, et neil ei ole enam 

mingit õigustust, sest nende tähendust on mõistetud vaimu poolt. Sümbolid olid ainult materiaalsed 

objektid, mida Issand kasutas selleks, et selgitada inimestele jumalikku õpetust. 

29 Nii et kui õpilane on jõudnud mõista põhilist õpetust, peaks ta unustama vanad 

kummardamisvormid, et tõusta kõrgemate inspiratsioonide ja vaimsema kummardamise soovis. 

30 Pidage meeles, et seni, kuni teil peab olema silmade ees mingi sümbol, mis kehastab Mind, ei saa 

te otseühendust Jumaliku Vaimuga. Mõistke aga, et teid kõiki on kutsutud kasutama seda vaimude 

dialoogi. 

31 Kõik, mis teid selles elus ümbritseb ja omaks võtab, on igavese elu peegeldus, on sügav õpetus, 

mida selgitatakse materiaalsete vormide ja objektide kaudu, et seda oleks võimalik mõista. 

32 Te ei ole veel jõudnud selle imelise õppetunni tuumani, ja inimene on ikka ja jälle eksinud, sest ta 

on mõelnud oma maapealsest elust nii, nagu oleks see igavik. Ta on piirdunud vaid selle väliste 
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vormidega ja on tagasi lükanud kõik, mis sisaldab jumalikku ilmutust ─ see, mis on kogu loodu sisuks ja 

tõekspidamiseks. 

33 Kui see "raamat" on jätnud oma valguse hingedesse ja seda on mõistetud viimase leheküljeni, 

lahkub inimene maa pealt ja tema hing liigub edasi uude koju, kus ta saab teada ja kasutada kõike seda, 

mida inimelu on talle sel teel õpetanud. Siis on ta võimeline mõistma paljusid õpetusi, mis talle elu 

jooksul mateerias ilmsiks tulid. 

34 Uurige neid sõnu, mille teie Meister on teile nii suure armastusega pühendanud, et nende valguse 

järgi saaksite hinnata oma tegusid. Ja kui te mõistate, et olete peatunud, siis uurige välja, millised olid 

põhjused, mis selle põhjustasid, et saaksite neid tulevikus vältida ja alati oma arenguteel edasi minna. 

35 Missioon, mille ma olen oma rahvale maa peal andnud, on suur ja väga delikaatne. Sellepärast 

olen Ma igas ajastul otsinud teda üles, et inspireerida teda Minu Sõnaga ja ilmutada talle veel midagi 

Seaduse sisust. 

36 Armastuse, headuse ja õigluse seadus on olnud vaimne pärand, mille olen talle läbi aegade 

pärandanud. Olen õppetundide kaupa viinud inimkonna arusaamisele, et Seaduse võib kokku võtta ühes 

käsus: armastus. Armastage Isa, kes on elu autor, armastage oma kaasinimesi, kes on osa Isast, 

armastage kõike, mida Issand on loonud ja käskinud. 

37 Armastus on päritolu, algus, tarkuse, suuruse, võimu, ülendamise ja elu seeme. See on tõeline 

tee, mille Looja on hingele ette määranud, nii et samm sammult sammule ja kodust koduni tunnetab ta 

üha enam lähenemist Minule. 

38 Kui inimene oleks aegade algusest peale teinud vaimulikust armastusest kultuse, selle asemel et 

langeda ebajumalateenistuslike riituste ja usufanatismi, siis oleks see maailm, mis tänapäeval on inimeste 

hirmu ja viletsuse tõttu muutunud pisarate oruks, rahu org, kuhu hinged jõuaksid, et omandada teened, 

et jõuda pärast seda elu neisse vaimsetesse kodadesse, kuhu hing peab oma teekonnal sisenema. 

39 Tõesti, ma ütlen teile, et mitte ühelgi inimelu ajastul ei ole inimene olnud ilma Minu Seaduse 

tundmisest. Sest jumaliku säde, mis on tema vaim, ei ole kunagi puudunud tema hinges valguse säde, 

intuitsioon tema meelest või aimdus tema südames. Sellest hoolimata on teie hing naasnud 

ülestõusmisse tumeda sidemega silmade ees, ja ma ütlen teile, et igaüks, kes ei kasuta seda õppetundi, 

mida elu selles maailmas sisaldab, peab tagasi pöörduma, et lõpetada oma heastamine ja ennekõike 

õppida. 

40 Vale on teie ettekujutus sellest, mida tähendab elu maa peal, mis on hing ja mis on vaimumaailm. 

Enamik usklikke arvab, et kui nad elavad teatud õigluse järgi või kui nad oma elu viimasel hetkel oma 

üleastumisi kahetsevad, on nende hingele taevas kindel. 

Kuid see vale ettekujutus, mis on inimesele väga meelepärane, on põhjus, miks ta ei suuda kogu elu 

jooksul järjekindlalt täita seadust ja põhjustab seega, et kui ta lahkub sellest maailmast ja siseneb Vaimse 

Maailma, leiab ta, et ta on jõudnud kohta, kus ta ei näe imet, mida ta oli ette kujutanud, ega tunne ülimat 

õndsust, millele ta arvas, et tal on õigus. 

41 Kas te teate, mis juhtub nende olenditega, kes olid kindlad, et pääsevad taevasse, kuid selle 

asemel leidsid vaid segadust? Kuna nad ei olnud enam maa peal kodus, sest neil puudus oma kehalise 

kesta tugi ja nad ei saanud tõusta nendesse kõrgustesse, kus asuvad vaimse valguse sfäärid, lõid nad 

endale ─ teadvustamata ─ maailma, mis ei ole ei inimlik ega sügavalt vaimne. 

Siis hakkavad hinged endalt küsima: kas see on taevas? 

Kas see on kodu, mille Jumal on hingedele määranud, kui nad on nii kaua maa peal rändanud? 

42 Ei ─ ütlevad teised ─ see ei saa olla "Issanda emakas", kus saab eksisteerida ainult valgus, 

armastus ja puhtus. 

43 Tasapisi, läbi järelemõtlemise ja valu, jõuab hing mõistmiseni. Ta mõistab jumalikku õiglust ja 

oma vaimu valgusest valgustatuna mõistab ta kohut oma varasemate tegude üle ning avastab, et need 

olid viletsad ja ebatäiuslikud, et nad ei olnud selle väärilised, mida ta oli uskunud. 

Pärast seda ilmneb tänu sellele eneseanalüüsile alandlikkus ja tekib soov naasta nendele viisidele, mis 

tal olid selja taga, kustutada plekid, teha vead ära ja teha midagi tõeliselt teenekat oma Isa ees. 
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44 Inimkonda on vaja nende saladuste kohta valgustada, et ta mõistaks, et elu mateerias on 

inimesele võimalus omandada oma hingele teeneid ─ teeneid, mis tõstavad teda, kuni ta väärib elamist 

kõrgema spiritualiseerumise sfääris, kus ta peab taas kord teenekaid tegusid tegema, et mitte maha 

jääda ja jätkata tõusmist tasemelt tasemele, sest "Isa majas on palju elamuid". 

45 Te omandate need teeneid armastuse kaudu, nagu Isa igavene seadus on teid õpetanud. Ja nii 

liigub teie hing samm-sammult täiuslikkuse redelil edasi ja saab seeläbi teada kitsast teed, mis viib 

taevariiki ─ tõelisse taevasse, mis on hinge täiuslikkus. 

46 Tervitan teid, kes te tulete Minu juurde, et leida rahu ja armastuse teed. Neid inimesi ma tervitan 

ja annan neile mõista, et neid ootab ees vaimne ülesanne. 

47 Jüngrid, te võitlete Minuga, te töötate oma Meistri lähedal, ja nii me käime teed, mis viib teid 

mäe tippu. Te tulete Minu juurde alandlikkusega, palumata oma Isalt, et ta annaks teile seda või teist 

kingitust, vaid võtate vabatahtlikult vastu selle, mida Ta on igale oma lapsele ette näinud. 

48 Teie hinges on valgus ja pealegi olete juba kaugele jõudnud katsumuste teel, mis on muutnud teie 

kogemuse viljakaks, ning seetõttu ei lase te enam end valitseda edevusel, et tahate olla suur, et teid 

imetleksid ja teeniksid. 

49 Kes peale minu oleks võimeline valitsema hingi ja juhtima nende saatust? ─ Keegi. Seega, kes 

kavatses oma Issanda kohale asuda, sest ta tahtis valitseda, lõi endale kuningriigi vastavalt oma 

kalduvustele, eelistustele, võimunõudlusele ja edevusele ─ aine, madalate kirgede ja ebasobivate 

tunnete kuningriigi. 

50 Te ei saa alistada vaimu, sest selles on täiuslik õiglus. Vaimudes on ainult puhtus võimul üllate 

tunnete üle, ainult headus liigutab neid ─ ühesõnaga, hing toitub ainult tõe ja headuse kaudu. 

51 Seepärast, oo õpilased ─ kuigi te näete, et olete rikkalikult andidega varustatud ja mõistate, et teil 

on hüve, mida kõik ei oma, ei tohiks te end kellelegi üleolevana tunda. Pange kõik, mis teil on, minu 

eesmärgi teenistusse, sest seda iseloomustab armastus, ja te peaksite pühendama sellele kogu oma elu, 

et olla sel viisil kasulik oma kaasinimestele. 

52 Hävitage teie loodud edevuste impeerium. Kontrollige inimlikke kirgi ja laske oma hingel ilmutada 

end oma sisimas, täis armastust ja valgust, mis annab teile tarkust. 

Püüdke võtta Jeesust eeskujuks kõigis oma elu tegevustes. Ta ei saadetud maa peale, et heastada 

mingi üleastumine või võtta vastu oma Isa kohtuotsust. Kristus, kes täna taas teiega räägib, tuli alla 

inimeste südamesse, et rajada neis oma armastuse, õigluse ja tõe kuningriiki. Ta ei toonud inimestele 

materialistlikke õpetusi ega ebaõiglasi seadusi. Ta ei tulnud, et äratada inimeste ahnust ega toita nende 

kirgi. Ta tõi armastuse õpetuse, mis on hinge moraal. Seepärast ütles ta rahvahulgale: "Minu kuningriik ei 

ole sellest maailmast." See on põhjus, miks ta ütles rahvahulgale: "Minu kuningriik ei ole sellest 

maailmast." 

53 Te küsite Minult oma südame sügavuses, kuidas on võimalik, et suured vaimsed olendid 

muutuvad mässumeelseks ja tahavad Jumala vastu töötada. Ma ütlen teile seda: Need, kes tõusevad 

Minu vastu, ei ole veel tõeliselt suured. Nad on ebatäiuslikud vaimsed olendid, kes on suutnud arendada 

ühte osa oma võimetest ja on jätnud tähelepanuta teiste oskuste arendamise. Nende intelligentsus on 

arenenud, kuid mitte nende hinge õilsad tunded. 

54 See on põhjus, miks ma teile toona tähelepanu juhtisin, et inimene ei ela ainult leivast. Sest lisaks 

maapealsetele õpetustele, mida maa talle annab, vajab ta oma täielikuks täiuslikkuseks vaimu valgust, 

mida ta saab ainult minu õpetustes. 

55 Teie, inimesed: Palju sajandeid olete te mööda maad rännanud, alati oma kirgede koormaga 

koormatuna. Kuid lõpp on saabunud, juba olete oma vaimse vabanemise ajastul, kus hing hakkab 

valitsema kehas, mis on tema sulane, ja kus tema koduks on lõpmatus. 

56 Varsti saate teada, kust te tulite ja kuhu te lähete, nii et te oskate määrata maailmale selle koha, 

mis tal peaks olema teie elus, ja anda hingele selle koha, mis tal peaks olema teie eksistentsis. 

57 Need sõnad, mida ma teile nüüd annan, on prohvetlikud, et teil oleks stiimul pingutada ja loota 

oma tuleviku lootuse valgusele. 
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58 Need, kes käivad läbi maailma ja valutavad oma valu pärast pisaraid, ärge arvake, et ma olen neid 

hüljanud. Ma panen nende kannatuse proovile ja ootan vaid seda, et nad jõuaksid oma puhastumiseni, et 

nad saaksid siis suurendada Minu järgijate arvu. 

59 Spiritualiseerimine jõuab inimesteni, hajutab nende kahtlused, paneb nad naasma turvalisele 

teele, paneb nad nägema tõe valgust. Siis ütlevad inimesed: "Issanda sõna on tõeks saanud, kui Ta ütles 

meile: "Iga silm näeb Mind"." 

60 Te peate teadma, et valu on sel ajal väga suur, sest inimese hing maksab nüüd võlgu, mida teie 

süda ei tunne, ja kustutab plekke, mis on olnud teie sees pikka aega. Te ei tea, kes te olete ja millised on 

olnud teie teosed sellel pikal teel, mille te olete läbinud. Kuid nüüd peate te, kes te teate seda ilmutust, 

end kannatlikult ja alistunult relvastama. Sest see tõstab teid üles ja aitab teil saavutada oma 

puhastumist. 

61 Ma kinnitan teile, et praegu ei ole teil vaja teada oma minevikku; et teile piisab, kui teil on 

intuitsioon või aimdus, et te tegite teistel aegadel vigu, mida peate nüüd heastama. Teisest küljest tahan, 

et te teaksite palju oma tulevikust Minu Sõna kaudu, sest see valgus annab teie südames lootuse 

saavutada rahu ja valguse elu, milles hing ja keha arenevad ülespoole. Sest tulevad ajad, mil füüsilise ja 

vaimse vahel valitseb harmoonia. 

62 Minu valgus valgustab kõik teed ning sektid ja religioonid näevad nende ees ühte teed, ühte 

seadust: Jumaliku Vaimu Armastuse Seadust. See saab olema maailma hõlmav õpetus, mis ühendab kõik 

hinged. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 185 
1 Ma õnnistan teid, sest te usute, et see on minu Vaim, kes annab teile selle õpetuse, kuigi te 

kuulete minu õpetusi inimintellekti abil. 

2 Te ei arvesta hääle kandja ebatäiuslikkusega, teid huvitab ainult jumaliku tähenduse mõistmine. 

Need, kes uurivad minu Sõna sel viisil, on need, kes avastavad tõe. Nemad on need jüngrid, kes homme 

lähevad inimestele minu õpetust selgitama. Nad panevad neid mõistma, kes on mineviku aegade 

pühakirjade tõlgendamisel eksinud. Sest selleks, et avastada minu ilmutuste tõde, on vaja mitte kinni 

pidada sõnade materiaalsest tähendusest, vaid otsida vaimset tähendust, mis on see, mis on tõde ja elu. 

3 Seepärast olen ma selle rahva allutanud uurimisele, mis on ühtlasi sügav õpetus, sest ma andsin 

oma Sõna inimintellekti vahendusel ja õpetasin neid mitte tegelema Sõna välise vormiga, vaid tungima 

selle sisemusse, et avastada selle tähendus. Selle õpetuse abil on see rahvas võimeline selgitama neile, 

kes otsivad minu eelmiste sõnumite tõlgendamist, kuidas mentaalselt avastada iga õpetuse, lõigu või mis 

tahes muu teksti tähenduse sisu. 

tähendamissõna avastab ─ tõe, mis on üks. 

4 Ma näen selle rahva seas ka neid, kes on järk-järgult mõistnud, et mida paremini on nende hing ja 

keha ette valmistatud, seda rikkalikum ja selgem on minu õpetus häälekandja kaudu. Ah, kui kõik need 

rahvahulgad vaid tõeliselt püüdleksid selle poole, et tõestada end minu armu vääriliseks ─ kui suur ja 

täiuslik oleks minu ilmutus! 

Kuid ma näen siiski, et paljud südamed otsivad välise jumalateenistuse järele, et uskuda Minu 

kohalolusse, mõistmata, et selle asemel, et lasta oma hingel vabalt tõusta, hoiavad nad seda materiaalse 

altari juures, hajutavad seda kasutute tseremooniatega ja väsitavad seda harjumuspärase traditsiooniga. 

Tõesti, ma ütlen teile, et see aeg on teie jaoks nüüd möödas. 

Pikka aega olete oma meeli värskendanud kirikute hiilguses, pikka aega olete imetlenud oma 

kaasinimeste kunstiteoseid. Nüüd pead sa kõik selle maha jätma, et su hing jõuaks selle imelise elu 

juurde, mis on talle määratud, küllastuks valgusega oma palve hetkedel Temas ja annaks oma kehale 

edasi kõik rõõmud ja innustused, mida ta saab oma vaimustuses. Siis mõistate, kui viletsad ja kohmakad 

on olnud need vormid, millega maailm on püüdnud kujutada jumalikku. 

5 Teie hing on liikunud lapsepõlvest noorukieas ja seetõttu peab tema elus toimuma muutus. 

6 Möödunud aegadel võtsin ma teie vaimult vastu kõik pakkumised, mida ta mulle tegi, isegi kui 

need sisaldasid palju teadmatust ja ebatäiuslikkust. Täna saab Minuni jõuda ainult see, mis on puhas, 

siiras ja tõene. 

7 Kas sa näed, kui ilusad on need lilled sinu aedadest, mida sa mulle mõnikord pakud? Tõesti, ma 

ütlen teile, et isegi seda kingitust ei saa ma praegu vastu võtta, sest need lilled ei ole mitte teie, vaid minu 

töö; kuid see, mida te peaksite mulle pakkuma, on teie südame vaimsed lilled, see tähendab teie head 

teod, teie puhtad palved, teie voorused. 

8 Ärge petke end enam, ärge püüdke enam asendada välismuljete abil seda, mis peab olema 

sügavalt vaimne. Ärge kartke piiranguid lammutada, ärge kartke tõele näkku vaadata. Taevas kuulub 

ainult vapratele ja entusiastidele. 

9 Kui te olete kõrvaldanud oma südamest igasuguse fanatismi ja ebajumalateenistuse ning õppinud 

palvetama vaimust vaimule, siis olete jõudnud tõelise Issanda altari juurde ─ see, mis ei ole sellest 

maailmast. Sellel altaril saate te ohverdada oma ohvri, mis on teie heade tegude ohver ja mis on minu 

silmis ilusam kui teie aedade lilled. Sest teie hinge head teod ei kuivata kunagi ära. 

10 Te hulgaliselt mehi: Avage oma südamed, et lasta Minu armu kaste neisse voolata. Ma tahan, et 

see rahvas oleks nagu tohutu aed, kus õitsevad kõige ilusamad mõtte-, südame- ja hingelilled, mida ma 

hoian. 

11 Inimesed: Kui ma räägin teile pühendustest ja ohvritest selle selgusega, millega ma kuulutan oma 

Sõna, kas te tunnete valu, sest ma viin teid eemale oma senistest tõekspidamistest? Ei, peremees," ütled 

sa Mulle. 
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12 Selle põhjuseks on see, et minu sõnas on palsam ja valgus, mis ei lase ühelgi meelel tekkida 

ebaselgust ega ühelgi südamel kurvastada. 

13 Ma tahan, et te räägiksite oma kaasinimestega samamoodi, kui püüate avada nende silmad 

valgusele. Tehke seda sellise selguse ja armastusega, mida ma olen teiega kasutanud, ja te ei jäta nende 

südamesse valu, vaid pigem rahu ja valgust. 

14 Jumaliku tõotuse täitmiseks olen ma ennast teile sel ajal teatavaks teinud. Selle sõna tuumas 

sisalduvas tähenduses olen ma täielikult ja täielikult teiega koos. Kes on leidnud selle tähenduse, on 

tundnud Mind. Teisest küljest ei ole need, kes on kulutanud oma aega Minu ilmutuse välimuse 

hindamisele, suutnud avastada Minu tõde. 

15 Samal ajal kui mõned olid Minu Sõna kuuldes ülima hämmastusega, ei tundnud teised vähimatki 

värinat ega saanud teadlikuks Minu kohalolekust ja sellest, et nad on Mind kuulnud. 

16 Kui Minu Sõna ei ole enam kuulda nende häälekandjate kaudu, on palju südameid, mis nutavad 

selle aja lõppu, nagu ka neid, kes ─ kuigi nad on Mind kuulnud ─ ei saa aru, mis head neil oli ja mille nad 

kaotasid, sest nad ei osanud seda kasutada. 

17 Tulevad ajad, mil see sõna levib paljudes kohtades. Aga siis on see nende tunnistuste kaudu, kes 

on seda kuulnud, mõistnud ja uskunud, ja te saate tunnistajaks, et paljud neist, kellel pole kunagi olnud 

armu kuulda minu õpetusi, suudavad avastada jumalikku tähendust, mida need hoiavad aardena, ja nad 

hüüavad veendunult ja usuga: "See on Meistri sõna!". 

18 Te näete oma kaasinimesi, kes nutavad õndsusest, sisemiselt ärritatuna Minu sõnumist, ja te 

näete neid kurtmas, et nad ei kuulunud Minu väljavalitute hulka. Siis tunnete te kahetsust, et ─ kuigi ma 

olen nii kaua olnud teiega koos ─ teie süda ei ole näidanud usku ja armastust, mida te näete oma 

kaasinimestes kasvamas ainuüksi oma tunnistuse kaudu. 

19 Nende hulgast leiate need, kes tunnetavad vaimset, inspireeritud, need, kes ennetavad vaimu ja 

vaimu dialoogi, nägijad ja need, kellel on vaimu anded ja võimed täielikus arengus. 

20 Kas te arvate, et ma annan oma Sõna kõigile maailma rahvastele? ─ Ei, ka selle Minu uue ilmutuse 

puhul on nii nagu eelmiste aegade puhul, mil Ma ilmutasin ennast ainult ühele rahvale, kuid nende 

ülesanne oli minna ja levitada rõõmusõnumit ning külvata seemet, mille nad said Minu sõnumi kaudu. 

21 Pidage meeles, et teistes maades idanes minu seeme kõige tugevamalt ainult minu apostlite 

tunnistuse kaudu. 

22 Pidage meeles, armsad inimesed: kui teised rahvad uskusid neid tunnistusi, siis sellepärast, et 
need, kes neid andsid, oskasid seda teha kogu armastuse ja tõepärasusega, milleks nende südamed olid 
võimelised. Ma ütlen teile seda, sest kui te tahate, et maailm usuks minusse teie kaudu, peate te 
valmistuma selleks, et olla nende apostlite sarnased oma armastuses, alandlikkuses, vaimsuses ja usus. 

Siis peab maailm seda õpetust tõeks ja Minu Sõna on inimestele püha. Siis näete, kuidas teie 

kaasinimesed innukalt loevad minu Sõna poolt loodud kirjutisi, ja te näete, kuidas nad tõlgivad neid 

erinevatesse keeltesse, et kõik rahvad saaksid neid teada. 

23 Te näete, kuidas see sõna, millega see rahvas siin on nii harjunud, mida need, kes seda kõige 

rohkem kuulnud on, on homme nagu oaas neile, kes maa peal palju kannatavad. Te näete, kuidas see on 

palsam ja elu, toit ja valgus nende elus, kes nälgivad ja janunevad tõe, armastuse ja õigluse järele. 

24 Mehed ja naised, kes on minu sõna juba pikka aega kuulnud ja kes on võtnud endale ka 

ülesandeid selle töö raames: laske minu sõnadel liigutada oma südant, laske vaimul rääkida oma sisimas. 

Te olete palju elupuu vilja söönud, aga mida te olete teinud seemnega? Miks ei tule kõik, mida te külvate, 

sellest seemnest, mille ma teile olen andnud? Ma näen, et te kasutate ka oma seemet, mida te lisate 

sellele, mille ma olen teile usaldanud. Kes teie seast ei mõista, mida ma teile neil hetkedel ütlen? 

25 Ma ei kiida heaks kõiki teie tegemisi. Ma ütlen teile, et te ei peaks lisama oma heategevusele 

ebaausust, sest siis te ei külva enam Minu tõde nii, nagu Ma olen selle teile ilmutanud, ja kui homme 

tuleb tund, mil teie vaim saab oma külvatud vilja lõikama, siis leiab ta loomulikult, et see vili vastab 

täpselt sellele, mida ta oma eluteel külvas. 
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26 Ma olen kõige loodu olemus. Kõik elab minu lõpmatu jõu kaudu. Ma olen igas kehas ja igas 

vormis. Ma olen igaühes teist, kuid on vaja, et te valmistaksite end ette ja teeksite end vastuvõtlikuks, et 

saaksite Mind tunda ja leida. 

27 Mina olen kõigi olendite eluhingamine, sest mina olen elu. Seepärast olen andnud teile mõista, et 

kui teil on Mind oma silmade ees kõigis teie töödes, siis ei ole teil vaja kujutada Minu kujutist savis või 

marmoris, et mind jumaldada või tunda Mind enda lähedal. See arusaamatus on viinud inimkonna vaid 

ebajumalateenistusse. 

28 Minu Sõna tõttu tunnetate Isa ja kõigi loodud olendite vahel valitsevat harmooniat, mõistate, et 

Mina olen olemust, mis toidab kõiki olendeid, ja et te olete osa Minust endast. 

29 Kuivõrd te mõistate oma elu mõtet, hinge saatust ja arengu eesmärki, sisenete te vaimsesse ellu. 

Sel viisil unustate need vormid, mida olete Mulle andnud, milles olete Mind otsinud, ja kustutate järk-

järgult valearusaamad ja väärarusaamad, milles see inimkond on olnud nii paljude sajandite jooksul 

lõksus. 

30 Hing saab areneda oma võimete alusel, kuni ta jõuab oma täiuslikkuseni. Kuid mina olen Meister, 

kes on alati teie kõrval seisnud teie arenguteel, et teie elu ei oleks viljatu. 

31 Kui teist saavad hea tahte inimesed, jõuab teie elu kooskõlla kogu loodu täiuslikkusega. Te 

saavutate tõelise teadmise valguse ja teie tööde viljad annavad teile igavese rahu. Teie füüsiline osa on 

aine, mis lahustub Loomises aatomiteks. 

Te olete sellest aru saanud, kuid paljude jaoks on hinge surematu elu arusaamatu. Nad mõistavad 

ainult seda, mida nende silmad näevad või mida nende teadus tõestab. Kus on need, kes elasid koos 

sinuga selles maapealses elus? ─ Sa ei tea. Võite vaid ette kujutada, et nad elavad valguse maailmas. Selle 

peale ütleb Meister teile: Paljud neist on teie ümber. Hingel on nii võime hõivata koht, mille Isa on talle 

määranud üleilmses elus, kui ka samal ajal täita teiega koos oma ülesannet. Selline on vaimse hinge jõud. 

32 Te ei ole neid õpetusi veel mõistnud. Kuid selleks, et saavutada selle võime areng, oleks vaja, et te 

täidaksite seda, mida ma teile Teisel Ajastul ütlesin: Inimene, et saavutada Minu armu, peab oma 

puhtuses sarnanema lapsele. 

33 Kuid te ei peaks end enam hüljatuna tundma. Iga töö, mida inimene teeb, on valguse vaimu mõju. 

Vaimne maailm mõjutab ja suunab inimese meeleorganeid. See maailm on suurem ja ilusam kui see, 

mida te oma silmadega näete. See on valguse ja täiusliku harmoonia maailm. Selle elanikud on minuga; 

nad valvavad loodu üle, olles minuga ühendatud. 

34 Aga kas te, kuigi te teate neid õpetusi ja usute neisse, saate jätkuvalt kurta, et inimesed, keda te 

selles maailmas armastasite, on läinud järgmisesse maailma, teades, et nad valvavad teie üle? Miks te 

mõtlete neist inimlikul kujul, kui nad on nüüd puhtalt vaimne? 

35 Täna olen rääkinud teile sellest, mida te nimetate teise elu saladuseks. 

36 Ainult mina üksi võin teile need õpetused avaldada. Inimesed ei saa seda teha, sest nad ei ole 

tunginud varjatud tarkusesse. 

37 Ma pidin teid ette valmistama, et siseneda minu pühakotta, et kuulda järjekordset minu õpetust. 

Sest ma näen, et sa pidid kõigepealt oma meeled muljetama, et su hing saaks tõusta. Teie silmad otsisid 

pilti, mis võiks teile rääkida Minu Kohalolekust, teie kõrvad ootasid hümnide muusikalisi helisid, et 

puhastada süda maistest muredest, ja isegi suitsutus ja lillede lõhn oli vajalik selleks, et te saaksite 

Minule mõelda, kasvõi vaid mõneks hetkeks. Kuid kuna te leidsite kõik need liturgilised komponendid 

ainult selle teenistuse jaoks pühitsetud kirikutes, ei suutnud te väljaspool neid kirikuid Minu kohalolekut 

mõista ega isegi tunda. Tänapäeval aga on teie vaimne ettevalmistus hakanud kehaliste meelte 

arendamise asemel äratama teie hinge, et mitte arvestada seda, mis on seotud füüsiliste meelte abil. 

38 Teie silmad ei otsi enam pilti, mis võiks esindada teile jumalikkust; teie kõrvad ei nõua enam neid 

helisid, mida vajasite selleks, et unustada maailma stiimulid lühikeseks ajaks. Te ei oota enam 

jumalateenistusel osalemist, et uskuda, et ma olen kohal ainult sellel aktusel ja selles kohas. 
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39 Ainus asi, mis teil täna südamel on, on see, kuidas puhastada oma meeled, kuidas puhastada oma 

süda, et olla võimeline vastu võtma, tundma ja mõistma minu Sõna jumalikku tähendust; ja te teate, et 

selleks ei ole paremat vahendit kui meditatsioon ja palve. 

40 Täna häiriks teid kõik, mis võiks teie silme ette tulla, ja parim muusika tunduks liiga tühine minu 

Sõna taevase kontserdi kõrval. Ja selle asemel, et olla teile abiks teie pühendumises, võivad need asjad 

teid lõpuks häirida. Te ei vaja ega taha midagi välist; seepärast olete harjunud sulgema silmad ajal, mil te 

saate minu kuulutust. Sest hing tahab oma ülimas kõrguse soovis vabaneda igasugusest kokkupuutest 

ainega. 

41 Minevikus oli altar, mille te minu jumalikkusele püstitasite, kaugel teist; täna olete selle 

püstitanud oma südamesse. Teie pakkumine, mis pikka aega oli materiaalne, olete nüüd asendanud 

vaimse ilminguga. Sa tead, et minu silmis on sinu armastus ilusam kui kõige ilusam lill sinu aedades ja et 

andestus, mida sa annad kaasinimesele, on mõeldud 

Ma olen rohkem väärt kui meeleparandus, millega te kunagi arvasite, et saate oma plekid ära pesta. 

42 Ma kuulen teid vaikides, minu jaoks ei ole vaja, et te liigutaksite oma huuli. Ma ei ole patune, kes 

kuulab teist patust. Ma olen Vaimus ja see on teie hing, mida ma kuulen, ja see on see, mis püüab tõusta 

ja minuga suhelda. 

43 Paljud on sel ajal minu sõna kuulnud, kuid mitte kõik ei ole seda tõena võtnud. Loomulikult ei ole 

kõik jõudnud aega, mil nad suudavad seda õpetust mõista. Kõigil aegadel on olnud palju kutsutud, kuid 

ainult mõned on lõpuks valitud ─ põhjusel, mida ma teile täna meelde tuletan: see on see, et ainult need, 

kes mõistavad, tunnevad või usuvad aega, on nende seas, kes on jäänud ja valmistuvad Mind järgima. 

Mõnikord näete, et teie kaasinimesed tulevad nii, nagu oleksid nad vaimselt väga arenenud ja 

mõistaksid Minu Armastusõpetust. Pärast seda näete, et nad ei võtnud tõena seda, mida nad said Minu 

sõnast, ja seda seetõttu, et Mind ei suuda peamiselt inimintellekt avastada ─ see on vaim, kui selles on 

olemas armastus. Ärge ajage ühte segi teisega. 

Teisest küljest näete, et minu manifesteerimisele tulevad mõned teie kaaslased, kes näivad olevat 

harimatud ja liiga materiaalsed, kellest te isegi kaugeltki ei arva, et nad suudavad minu sõna 

emotsionaalselt mõista, ja te olete olnud üllatunud nende tundlikkuse ja arusaamise üle, mille nad on 

ilmselt saavutanud. Selle põhjuseks on see, et nad on oma väliselt, oma inimlikkuselt kohmakad, kuid 

sisemiselt on nad saavutanud väga suure vaimse arengu. 

44 Need, kes on uskunud, ei ole alati esimesest hetkest peale usku ärganud. Peaaegu kõik neist on 

sisemiselt võidelnud. Olen avastanud nende südames järgmised ─ või sarnased ─ küsimused: "Kas see on 

tõde? Kas on võimalik, et ma kohtan siin Issanda kohalolekut? Kas on võimalik, et ma leian siin 

tervenemise oma hädadele, mida ma nii kaua pidasin ravimatuks?" Ometi, kui nad said imet, küsisid 

mõned ikka veel Minult: "Kas see on Tema, kes mind terveks tegi?" 

Kuid on olnud ka palju neid, kes on uskunud esimesest hetkest peale, kui nad minu häält kuulsid, ja on 

olnud isegi neid, kes juba enne minu sõna kuulmist uskusid sellesse. 

45 See, mis on paljude inimeste meelt kõige rohkem piinanud, on see viletsus, see viletsus, milles Ma 

olen ennast ilmutanud. Sest nad olid harjunud riituste uhkeldamisega ja materiaalsete kirikute küllusliku 

rikkusega. Aga ma ütlen teile, et nii nagu ma kunagi hindasin inimeste edevust, näidates neile oma 

lihtsust, nii väldin ma täna valet näitamist ja soovisin ilmuda mitte ainult vaeste, vaid isegi patuste seas. 

46 Kui homsed inimesed uurivad rahulikult Minu ilmumise viisi ja võrdlevad seda Pühakirjades 

sisalduvate ettekuulutustega ning uurivad lähemalt tegevusvaldkonda, kus Ma end ilmutasin ja kus Minu 

ilmumine toimus ─ rahvas, kelle Ma valisin, ja rahvas, keda Ma kutsusin ─, siis jõuavad nad tingimusteta 

järeldusele, et kõik toimus täiuslikult ja et ettekuulutused tervikuna täitusid tõetruult. 

47 Siin ma räägin inimestega uuesti, rääkides neile oma jumaliku olemusega, kuid sõnade ja 

mõistetega, mis on neile mõistetavad. Aga kui mõned usuvad Minusse üksnes selle jumaliku olemuse 

tõttu, mida nad leiavad Minu Sõnas, siis teised vajavad uskumiseks seda, mida te nimetate imedeks. 

Seepärast ütlen ma teile, et te olete sama rahvas nagu need, kes tõid oma haiged, kes olid inimestele 

ravimatud, Minu juurde, et panna Minu vägi proovile. 
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48 Leian mõned pimedad, teised lonkavad, paljud on pidalitõbised ja teised on segadusseisundite 

poolt riivatud. Ma tervendan teid kõiki, ja tõtt öelda ütlen ma teile, et keegi ei hakka hukkuma. Kuid ma 

pean teile ka märkima, et te peate olema valmis, sest selle aja imetegusid teen ma rohkem teie ülespoole 

tõstetud hinges kui kehas. 

49 Laatsarus ei ole ainus, kelle kaudu ma teile ülestõusmist teada annan. Ma äratan üles kõik 

"surnud". 

50 Teie, rahvahulgad, siin on teile Minu sõna. Te võite Mind uskuda või mitte uskuda, Te võite Mind 

armastada või mitte armastada. Aga tõesti, ma ütlen teile, see aeg ei tule enam kunagi, neid tarkuse 

õppetunde, neid jumalikke kõnesid te enam sellisel kujul ei kuule. Kui te tahate mind pärast 1950. aastat 

kuulda, peate vaimus sisenema ülemaale. Pidage meeles, et ma ütlesin teile: "Minu kuningriik ei ole 

sellest maailmast." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 186 
1 Tere tulemast kõigile neile jüngritele, kes lähenevad Minule, et suurendada oma teadmisi. 

Õnnelikud ja õnnistatud olgu kõik need, kes tahavad selgelt ära tunda Minu õpetuste tõde. 

Te teete hästi, kui tahate rebida loori, mis katab teie vaimseid silmi. Raske vastutus koormab kõiki 

neid, kes ei tee jõupingutusi, et tungida sügavamale minu varjatud tarkuse saladustesse. 

2 Millal nad lõpuks tüdinevad naudingutest, mida liha neile pakub? Millal nad mõistavad, et need 

naudingud on takistanud neid nautimast hinge virgutusi? Nad on patu kuningriigi vasallid, on oma 

kirgede orjad ja käivad läbi maailma nagu kurdid, pimedad, lamedad ja pidalitõbised, teadvustamata oma 

eksimusi. Kui inimene lõpuks mõistab, et tema hing on haige, ei tea ta, kuidas otsida ravi valguses, mis 

kiirgab minu Vaimust. 

3 Pimedad juhivad pimedat: Nii näen ma palju maailma rahvaid, rohkem kui küllaltki palju maailma 

rahvaid. Väärtused on muutunud nõrgaks ja head tunded on kadunud. Inimese süda, mis peaks sisaldama 

kõiki õilsaid tundeid ja kõiki ülendavaid mõtteid, on tänapäeval muutunud isekuse, pahede ja eksimuste 

allikaks. 

4 Mis on imelikku selles, et teie Issand, kes armastab teid lõpmatult, tuleb täna teie juurde, et anda 

teile relvad, millega võidelda kurjuse vastu, mis valitseb kõigis inimestes? 

5 On tõsi, et minu õpetus on relv, valgussaber, mis tabab südant ja keha kõige tundlikumat osa. 

puudutab inimesi. Tahtmine kurja võitmiseks on see, mida te vajate, ja seda jõudu teie hingele annab 

teile minu Sõna. Suurim ja õilsam lahing, milles ma tahan teid võidukana näha, on see, milles te võitlete 

iseenda vastu, et kontrollida oma kirgi, isekust ja sensuaalsust. Laske igal võimalusel see suur lahing teie 

sees puhkeda. 

6 Ühel pool on hea tahe, mõistus, õiglus ja heategevus; teisel pool tõusevad üles rikutud, inimlikud 

kired. Kuid valgus võidab pimeduse üle. Kui ma teaksin, et see ei ole nii, ei lubaks ma teil osaleda 

mõttetus ja viljatus võitluses oma hinge eest. 

7 Kui te mõtlete patriarhidele, prohvetitele või minu apostlitele, siis ärge mõelge neist kui 

erandlikest inimestest, sest nad kõik on loodud samast olemusest, millega ka teie olete loodud. Aga need 

olid inimesed, kes püüdsid jääda valguse teele, pidasid kinni tõest, pidasid alati kinni minu seadusest ja 

elasid headuses. Nende tahe ei nõrgenenud, mistõttu nad jätsid endast maha teosed, mis on eeskujuks 

nende inimvendadele. 

8 Kas tunned ära need inimesed, kes jooksevad naudingute, mugavuste või lihtsalt igapäevase leiva 

järele, kes on ükskõiksed Vaimu andide suhtes, kes ei võta vastu tõdesid, mis avavad sulle igavest elu? 

Hiljem näete neid innukalt jooksmas vaimulikku pühakotta, et saada tõelise Kiriku kaastöötajateks. 

9 Minu Jumalikus Sõnas leiavad inimesed valguse, mis õpetab neid kasutama jõudu, mida hing 

endas sisaldab, ja õpetab neid kindlalt käima katsumuste teel, mis on elu. Kes näeb minu valgust, ei astu 

valet sammu ega komista. 

10 Te peate minu sõna mõistma, sest kui te seda ei tee, siis näete saladusi, kus Meister on teile 

selgelt ja täiuslikult rääkinud. Jumalal ei ole inimese jaoks mingeid saladusi. Asi on selles, et kord ei 

tahtnud te Valguse juurde tungida, teinekord tahtsite te enneaegselt teada ilmutusi. See saasta, millesse 

inimene on langenud, on põhjus, miks ta ei ole paljusid minu õpetusi õigesti mõistnud, kuigi on juba aeg, 

et ta neid mõistaks. 

11 Mida olete oma religioonidest õppinud? Mis kasu on sellest, kui te ütlete, et usute seda või teist, 

kui teie elu ei allu nende põhimõtete järgimisele, mida nad soovitavad, ega püüa nende kaudu Minule 

lähemale tulla? 

12 Kui te tahate teada, kas te täidate jumalikku seadust, küsige endalt, kas te saate maailmas 

armastuse saaki. 

13 Mul on teile praegu palju öelda, et te mõistaksite, et ma olen valmis andma teile oma taevariigi. 

Aga selleks peate te vabastama oma vaimse hinge, sest see on see, mis Mind vastu võtab. Siis näete ja 

tunnete Mind. 
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14 Heatahtlike inimeste vahel sõlmitakse rahuleping. Kuid ma juhin teie tähelepanu sellele, et te ei 

peaks selle lepingu sõlmimisega ootama, kuni te olete vaimulikus kodus. Teenus seisneb selles, et siin, 

kus maailm sai Armastuse Seemnena vastu võtta Talle veri, annate te Isale tänutähe ja oma parima ohvri: 

oma kuulekuse, armastades üksteist. 

15 Uskuge hinge surematusse. Ma ütlen seda teile, sest mõned usuvad, et surm hävitab nende 

eksistentsi, kes püsivad patus ja välistab nad Igavusest elust, jättes nad hoopis igavese karistuse alla. 

16 Need, kes sellist ideed omaks võtavad, on tõlgendanud mõningaid minu ilmutusi valesti ja 

tõlgendanud nende tähendust valesti. Kui see oleks õige ja võimalik, oleks see nagu armastuse, headuse 

ja õigluse kaotuse seletamine. Mis oleks siis olnud Minu inimeseks saamise ─ Minu kannatuse, Minu 

surma ja Minu kohaloleku mõte teie seas inimesena ─ tähendus? Ärge unustage, et ma tulin patuste, 

haigete, orjade, näljaste ja kadunud inimeste pärast. 

17 Teie vaimne hing omab Igavest elu, mille Jumalik Vaim on talle andnud, ja ainus asi, mis inimesest 

sureb, on kest, liha, mille hing jätab maha, et ta saaks hõljuda. Samuti näeb ta, kuidas patt kaob, kui tal 

on seda endas, ja teadmatuse tume side langeb temalt nagu kuivanud vili. Kuid hing tõuseb tugevamana, 

teadlikumana, heledamana ja puhtamana pärast iga sellist "surma", mida ta kogeb iseenesest, ilma et ta 

sureks. 

18 Kas olete oma elus kogenud mingit füüsilist kirge, mis on haaranud kogu teie olemuse ja teinud 

võimatuks kuulda südametunnistuse, moraali ja mõistuse häält? 

See juhtus siis, kui hing oli vajunud madalale, sest kiusatused ja kurja metsalise jõud, mis elab lihas, 

olid selle vallutanud. 

Ja kas pole tõsi, et te kogesite sügavat õnne ja rahu, kui teil õnnestus end sellest kirest vabastada ja 

selle mõjust üle saada? 

19 See rahu ja rõõm on tingitud hinge võidust keha üle ─ võit, mis on saavutatud tohutu võitluse, 

"verise" sisemise lahingu kaudu. Kuid piisas sellest, et hing ammutas uut jõudu ja tõusis üles, mida 

südametunnistus ergutas ja soovitas, ning juba võitis ta liha impulsid ja vabastas end sellest, et teda ei 

tõmmataks veelgi enam hukatusse. 

Selles võitluses, selles loobumises, selles võitluses iseendaga nägite te midagi surevat, mis elas teie 

sees, ilma et see oleks olnud teie elu. See oli ainult mõttetu kirg. 

20 Mõistke seega, et kui inimene laseb end juhtida südametunnistuse inspiratsioonist ja allutab kõik 

oma teod kõrgemale käsule, siis on see nagu uus inimene, kes sünnib temas ─ see, kelle jaoks ei ole 

surma. Sest ta peab keha ainult hingele vajalikuks kestaks; ja kui viimane läheb oma tõelise kodu poole, 

peab keha vajuma maa emakasse, et selles lahustuda. 

21 Ma ütlen teile, et "igavest surma" ei ole olemas ja veel vähem võiks olla igavene lepitamine. 

Ainult see, mis on kahjulik, sureb ─ kasutu, halb ja lepitamine peab lõppema, kui on saavutatud 

puhastumine. Juba siis ütlesin teile, et minu töös ei lähe midagi kaduma. Ma ütlesin teile ka, et ükski 

Minu lastest ei hukku, ja lisaks sellele ilmutasin teile hinge surematuse, öeldes teile: "Mina olen elu, kes 

minusse usub, ei sure kunagi." 

22 Armsad inimesed: Sulgege oma inimsilmad ja tundke Minu kohalolekut "pilves". Te kuulete 

inimhäält, see on see, mida edastab hääle kandja, keda ma kasutan selleks, et anda teile oma vaimset 

vibratsiooni. Aga kui te tõstate end vaimselt üles, siis tunnete minu vaimset kohalolekut. O õnnistatud 

Kolmas Aeg, mil iga silm saab näha oma Issandat! Ebajumalateenistus kukub maha ja inimesed saavad 

tõde täielikult teada. 

23 Selle aja sissejuhatuseks tahtsin Ma end teie enda meelte kaudu edastada, et te tunneksite Mind 

lähemal, lähedasemalt, rohkem teile kuuluvana. Ka teisel ajastul tulin ma inimestele lähemale, olles 

sündinud nende seas, elades nende kõrval, jagades nende valu ja kannatusi nende silme ees. 

24 Täna, minu uues sõnas, ärkavad rahvahulgad ja moodustavad üksteisega kogukonna. Enamik 

neist on maa vaesed, need, keda te nimetate "pärandamata", kuid kellel tegelikult ei puudu ükski neist 

andidest, mida Püha Vaim on teile andnud. Minu õpetuse tõttu on need inimesed ärkanud oma letargia 

tõttu üles ja saanud teadlikuks kõigest, mida nad endas kannavad. Selle tulemusena on neis alanud 
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vaimne avanemine ja nende kohmetus on järk-järgult kadunud. Intuitsioon on käivitunud ja valgustanud 

nende olemust, inspiratsioon on hellitanud nende meelt, nägemise kingitus on valgustanud nende pilku 

nende palve ajal, pannud nad tõmbama eemale loori vaimsest ja paljastanud neile ka midagi sellest, mida 

tulevik toob. Tervendamise anne ─ kas siis lihtsa sõna, "võidmise" või isegi mõtte abil ─ on tekkinud 

nende südamesügavustest ja paljud teised võimed on selle Töö alandlikel õpilastel nähtavaks saanud. 

25 Selle põhjuseks on see, et nad, kes ei omanud midagi maa peal ─ kui nad tundsid, et nad on 

saanud Isalt pärandi, panid nad kogu oma südame ja entusiasmi selle asja teenistusse ja avastasid sel 

viisil palju armuandeid, mida nende olemus sisaldas ja mida nad ei teadnud. 

26 Kuidas võisid inimesed avastada oma vaimu andeid, sest nende süda ihkas ainult maise rikkuse 

omamist? 

27 Kui inimesed oleksid teadnud, kuidas palvetada, kui nad oleksid mõistnud, et ma tean südame 

keelt, et ma mõistan nende hinge vajadusi, et ma mõistan isegi nende väikseimatki soovi, et ma oskan 

tõlgendada nende mõtteid, ükskõik millised need ka ei oleks, siis oleksid nad saatnud oma palve Looja 

poole. Kuid inimene on maine ja on materiaalseks muutnud oma jumalateenistuse ja vaimse arengu. Aga 

kuidas panna inimkonda mõistma oma vigu? Saates sinna inimesi, kes on vaimustatud, kelle lapsed 

elavad selles kõrgemas moraalis, mida minu Õpetus õpetab. 

28 Inimkond on oma teadusega, oma pattudega, oma sõdadega, oma õpetuste ja materialismiga 

vaidlustanud jumalikku õiglust, ja kuna tema rikkumised olid väga suured, võis ta oodata ainult karistust. 

Aga vaadake, kuidas ma olen vastanud, saates inimestele oma Jumalikku Valgust, mis on lohutus, 

ilmutus, andestus ja rahu, et see valgustaks neid ja aitaks neid nende arengus. 

29 Inimene on täitnud kibedusega karika, mida ta peab hiljem jooma. Aga tõesti, ma ütlen teile, läbi 

selle valu saab ta valguse. Kuid ma toon teie südamesse valguse, mis jõuab teie juurde leebelt, mis 

veenab teie vaimu armastuse ja tõelise tarkuse kaudu. 

30 Teie, kes te seda häält praegu kuulete, rõõmustage selle mõtte üle, et teile on määratud minu 

valguse nägemine sel suure vaimse võitluse ajal. 

31 Ärge magage, sest ma ei räägi teiega ainult nende häälekandjate kaudu. Ma räägin teiega igal 

hetkel, kui teie hing on rahus ja ta saab tõusta, et suhelda Minuga. 

32 Selleks, et te saaksite kasutada oma südant juhina, lubage Minul seda kõigepealt siluda, et 

saaksite selle tunnete kaudu jumalikku inspiratsiooni. 

33 Mitte ainult teie ei kutsu Mind, vaid ka teie vennad ja õed kutsuvad vastavalt erinevatele 

religioonidele oma Jumalat. Ma ei tule ainult teie juurde, mina, Lohutaja Vaim, annan rahu igale vaevatud 

südamele ja vaimule. 

34 Inimene lõi oma kujutluses Jeesuse armastuse kujutise ja kandis selle üle lõuendile, andes sellele 

inimliku kuju, sest ta ei suutnud kujutada Looja vaimu. 

35 Kõigilt inimestelt, kõigi aegade kõigilt rahvastelt olen ma alati vastu võtnud nende kummardusi, 

põletusohvreid, riitusi ja ohvreid, sest minu jaoks loeb hea kavatsus, mitte tegu. 

36 On tõsi, et kujutised, mida inimesed on Minust loonud, on ebatäiuslikud; kuid Ma ei peatu 

vaatlemast kujutise tööd, milles nad Mind ära tunnevad, vaid nende hea kavatsus on see, mis Minuni 

jõuab. 

37 Kuid ─ kui meeldiv on Isa jaoks, kui Ta näeb, et inimkond harjutab spirituaalsust nagu see rahvas, 

kes hakkab astuma esimesi samme, jättes kõrvale pealiskaudse ja välise, et tunnete, et te tõesti kannate 

Mind oma südames, et Ma olen teie kavatsustes, kui te kavatsete teha head tööd, et Ma olen teie 

mõtetes, kui te püüate Minuga suhelda. 

38 Kes võiks seda häält kuuldes kahelda, et Jumala au ilmneb inimkeha viletsuses? Kas Jumalale on 

meeldivam ilmutada ennast leivas, mis on elutu aine, kui tema enda laste, inimese kaudu, kes on loodud 

tema kujust ja sarnasusest ning keda peetakse kõige täiuslikumaks olevuseks loodu juures? Miks ei peaks 

Valgus, Jumalik Vaim, ilmutama end läbi eelistatud olendi, kes on loodud Tema näo ja kuju järgi? Selles, 

et Jumal saab end inimese meeleorgani kaudu teatavaks teha, ei ole midagi imelikku. Kuid see inimkond 
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on uskmatu ja kahtlustav, sest teda on palju kordi vigastatud tema kõige pühamates tunnetes. Seepärast 

ta ainult kuuleb ja ei kuula. 

39 Inimese südant tuleb taas kord töödelda armastuse torgiga, et sellest võiksid võrsuda 

vennalikkuse ja õilsuse tunded. 

40 Inimese süda on kõvaks muutunud sellisel määral, et ta jääb kaasinimese valu või õnnetuse 

suhtes tuimaks. Kuid ta peab tundma võõrast valu ja mõistma selle põhjust, et inimene saaks oma 

arenguteel edasi liikuda. 

41 Kui inimene piirdub oma ligimese üle kohut mõistma, siis teeb ta ainult valesid otsuseid. Aga kui 

ta püüab mõista oma valu põhjust, õilis kavatsusega teda aidata, siis ilmneb talle selle valu varjatud 

põhjus, mida ta saab seejärel leevendada. 

42 Kui paljud teevad oma elu vaimse usu puudumise tõttu väljakannatamatuks, sest nad arvavad, et 

füüsiline maailm on ainus, mis on olemas, ja nad kahtlevad vaimu olemasolus, sest neile ei saa seda miski 

tõestada. Need ja muud kurvad mõtisklused viivad nad meeleheitele ja ajavad nad isegi surma. 

43 Esimene õppetund, mida te oma tulevastele õpilastele annate, peaks põhinema sellel juhisel. Te 

annate neile võimaluse tõusta oma arengutee esimeselt astmelt. Sa pead neile ilmutama, et Isa oma 

lõpmatu armastuse ja täiusliku õigluse tõttu annab igale hingele nii palju materiaalseid elusid, kui ta 

vajab oma täiuslikkuseks; et mõned füüsilised olendid kannatavad rohkem kui teised, et on elusid, mis on 

täis heaolu ja teisi, mis on täis kibedust ja lepitust. 

44 Ilma valu ja suurte katsumusteta elavad maainimesed on need, kes olid põhjuseks, et paljud 

teadmatud ja rahulolematud nimetavad Mind ebaõiglaseks. 

45 Selliseid juhtumeid on teie teel rohkem kui küllalt ja teid kutsutakse selgitusi andma. Teilt 

küsitakse, kas on kindel, et pärast seda elu on tasu või karistus. Sellele peate vastama, et seni, kuni hing 

ei ole saavutanud vajalikku arengutaset, et elada (igaveseks) Vaimse orus, peab ta kehastuma siin maa 

peal, läbides iga maise elu vastavalt eelneva elu arengule. Mõnikord juhtub see selleks, et saada head 

saaki, mõnel juhul selleks, et maksta ära mõni võlg või viia lõpule alustatud töö. 

46 Kui hing on siis läbinud kogu selle tee, mis on talle ette nähtud kui tema saatus maa peal, saab ta 

tõusta vaimse kodu juurde, kus ta leiab selle tee jätkamise, mis viib ta igavese õndsuse, Issanda palge 

juurde. 

47 Ärge jätke ühtegi tumedat või ebaselget kohta. Te ei veena kõiki, kuid isegi uskmatute kahtluse 

kaudu saate nende mõtteid tundes edasi liikuda, et veenda teisi, kellega te hiljem sõnasõjas kohtute. 

48 Tõesti, ma ütlen teile: Minu õpetus on inimkonnale nagu ärkamine kevadhommikul, nagu kaste, 

mis muudab põllud viljakaks ─ täna, kui maailm on surmapõld, kuiv ja kuiv. 

49 Mine kõigile minu nimel. Kes võiks keelduda Jeesuse armastavast nimest, sest minu ohver oli 

kõigi eest? 

50 Laske oma kaaslastel tunda, et olete praegu mäe jalamil ja ootate oma Meistri kiirendavat 

õpetust. Sest minu sõna on elu teie hingele. 

51 Ma katan laua valgete laudlinadega ja olen pannud neile elupuu viljad, et teie hing saaks 

tugevneda. 

52 Püha Vaimu valgus vabastab teie hinge pimedusest, sest te olete eksinud, te olete oma tee 

kaotanud ja olete surnud armuelu jaoks. 

53 Te olete langenud ebajumalateenistusse, armastatud rahvas, sõnakuulmatusse ja tänamatusse. 

Te olete hüljanud valguse ja pöördunud pimeduse poole, te olete ära visanud valge rüü ja kristallselge 

vee asemel olete joonud häguse vee ja mürgitanud end sellega. 

54 Ma sain Teisel ajastul inimeseks, et õpetada teid armastama ja andestama, ma tulin, et anda 

eeskuju alandlikkusest ja alandlikkusest, kui Meister ma andsin teile oma õpetuse. Aga ajad on möödas ja 

te olete sattunud eksitusse. 

55 Oo inimesed, keda ma olen valinud kõigi inimeste seast! Ma otsisin sind ja leidsin sind 

katakombides, ma leidsin sind kõrbes, kus sa toitsid seitse pattu. Täna tulen ma kui hea karjane ja otsin 
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teid kõikidel teedel ja radadel ning päästan teid kuristikust. Te olete Mind kuulanud ja tundnud ja saanud 

Minult kõik, millest teie hingel puudust tunneb. Ma olen andnud teile armastuse tõendeid, ma olen teid 

valgustanud, ja oma õpetuse raamatust olen andnud teile rohkesti. 

56 Tulge, mu rahvas, ronige samm-sammult mäele. Ronides tunnete end ühenduses oma Isaga ja 

saate nautida elupuu vilju. Mäe tipust voolab alla kristallselge vesi, mis kustutab teie janu. 

57 Kolmanda ajastu Iisrael: Te kuulete oma Isandat, kes teid õpetab ja prohvetlikult kuulutab. Mis 

eesmärgil, armsad inimesed? ─ Nii et minu jumaliku armu läbi võiksite ärgata teid letargiast, milles te end 

leiate. 

58 Kellel on silmad, see näeb; kellel on aju, see mõtleb, ja kellel on kõrvad, see kuuleb oma Isandat. 

Teie olete need, keda Minu nimetissõrm on märgistanud ─ surnud, kellele Ma olen andnud elu ─ 

pimedad, kellele Ma olen taastanud nägemise ─ eksinud, keda Ma juhin oma valgusega, ja hukkunud, 

kellele Ma olen näidanud päästepaati. 

59 Mõelge pidulikule õhtusöögile, mille Isa valmistas "kadunud pojale", kes oli hukkunud, keda 

piitsutasid keeristormid ja kes jõi kibeduse karika. 

60 Tundke Mind ja laske Minul elada oma südames ning öelge teile, nagu Ma ütlesin oma jüngritele 

teisel ajastul: "Võtke ja sööge, see on Minu ihu." Samuti ütlen ma teile sel kolmandal ajal: "Võtke ja 

sööge, see on minu sõna." 

61 Armastatud jüngrid, läheneb aasta 1950, mil ma lõpetan teiega sellisel kujul rääkimise. Aga seda 

silmas pidades ütlen ma teile, et te olete saanud Minu Sõna rikkalikult ja te lähete teele nagu teie 

Meister. Te peate olema inimkonnale nagu majakas ja jagama oma kaasinimestele rohkesti armastust. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 187 
1 Tulge ja sööge igavese elu leiba Meistri laua ääres. Inglid on valmistanud pidusöögi ja teie Isa 

võtab teid kõiki vastu. Sööge ja jooge, kuid hinnake selle toidu taevalikku maitset ja ärge käituge nagu 

mõned, kes istuvad minu laua taha, söövad, joovad ja siis lahkuvad, mõistmata, kelle juures nad on olnud. 

2 Leib, mida ma teile täna pakun, on sama leib, mida ma tõin teile teisel ajastul. Otsige tähendust 

mõlemas ja te avastate, et see on sama ─ Minu Jumaliku Armastuse tähendus. 

3 Ma tulen teid lunastama, nagu Ma tegin seda Teisel ajastul, ja kõigile, kes tahavad Mind järgida, 

ütlen: "Võtke oma rist ja järgige Minu jälgi." Te teate hästi, et rist koosneb alandlikkusest, armastusest, 

halastusest, loobumisest ja ohverdamisest. Need, kes selle üles võtavad, teavad juba, millist teed nad 

peavad järgima. Ma ei ole kedagi petnud, öeldes talle, et Minu tee on täis roose. Sest ma tahan, et minu 

sõdurid järgiksid mind armastusest ja usust. 

4 Ma tean, et pärast seda, kui ma olen oma lastele näidanud oma õpetuse tõde, on need, kes mind 

järgivad, ustavad ja siirad kõigis oma elutegevuses. Minu usklike seas ei ole palgalisi teenijaid, vaid ainult 

innukaid jüngrid ja isetuid järgijaid. 

5 Kui keegi peaks seda tööd valesti tõlgendama ja seda ebaausatel eesmärkidel ära kasutama, siis 

nimetab ta ennast "reeturiks" ja tema südametunnistus on tema enda kohtumõistja. 

6 Te olete juba saanud valusa ja kurva näite ühest minu teise ajastu õpilasest, nii et võite seda 

vältida ja mitte püüda seda mingil põhjusel jäljendada. Sest ei ole õige, et keegi, kes on kuulunud minu 

ustavate laste hulka, peab lahkuma, et varjata oma üleastumist, mis on teda määrinud ─ nagu Juudas 

tegi, kui ta lahkus viimaselt õhtusöögilt, sest ta mõistis, et ta ei ole väärt, et jääda veel hetkekski nende 

hulka, kes peagi oma elu annaksid, et anda tunnistust tõe kohta, mis on ilmutatud jumaliku Meistri 

kaudu. 

Need, kes mind siis järgisid, tegid seda armastusest Minu asja vastu. Täna tahan ma, et teie, kes te 

tulete siia Minu õpetuse järele igatsedes, järgiksite Mind samuti ─ kuid mitte inimlikest huvidest või 

vääriti mõistetud hirmust Minu õigluse ees ajendatuna. Ma tahan, et ainult armastus oma ligimese vastu 

innustaks teid seda tegema, sest neis armastate ja ülistate oma Isa ja Looja. 

7 Kui ma tahaksin, et hirm teid veenaks, oleks mul vaja seda vaid soovida ja loodusjõud 

vallanduksid ning näitaksin teile, et ma olen ainus võimas. Kuid ma tahan, et te kõik koguksite teened, 

mis on saadud alandlikkuse, usu ja armastuse kaudu. 

8 Nüüd on uus aeg ja see on põhjus, miks te saate nüüd uusi õpetusi. Sest varasemate aegade 

sündmused, nii nagu need ootavad inimkonda, ei kordu sellel ajastul. See oleks nagu aeg oleks seisma 

jäänud ja inimkond kordaks sama õppetundi. 

9 Jeesuse sõdurid ─ nii ma kutsun teid, sest ma usaldan teile oma asja: Uurige minu õpetust, et te 

saaksite selles tões kindel olla. Siis, kui te olete saanud kindlustunde, ei tohi te uuesti unne vajuda ja 

teoloogid ei tohi teid oma küsimustega piinlikuks teha, kuigi see, mida ma täna teile esitasin, ei ole mingi 

saladus. Salajane varakamber on avanenud teie vaimu ees, et te saaksite oma Isa üha paremini tundma 

õppida. Mis mõte oleks, kui ma tuleksin teie juurde saladustega? Kas neid saladusi võiks nimetada 

paljastusteks? 

10 Ma lubasin teile Tõe Vaimu, kes tuleb teie juurde, et selgitada Minu varasemaid õpetusi; ja nüüd 

võin teile öelda, et selles Sõnas olen toonud kaasa kõik, mis on määratud selleks ajaks. 

11 Mõistke, kuidas olla minu jüngrid, kuulates tähelepanelikult minu õpetusi, mõtiskledes nende üle 

põhjalikult ja rakendades neid hiljem. 

12 Mu lapsed: Kui teie tunnete Mind ära Minu sõnade järgi, siis Mina tunnen teid ära teie tegude 

järgi. 

13 Koos õpite te minu õppetundi paremini. Õpetus on üksikasjalik, täis valgust, sest see on Isa enda 

armastus, mis on sõnas välja valatud. Seepärast peate kogu oma tahtejõuga tõestama, et olete head 

jüngrid. 
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14 Teie maailm on kõrb, mina olen oaas. Te olete janunevad rändajad, kes olete kutsunud Mind ja 

näidanud Mulle kogu oma janu õigluse ja armastuse järele. Ma olen saatnud teile oma Sõna kui puhta ja 

kristallselge vee. Vahetevahel on see olnud nagu manna, kuid alati on see olnud toit, mis tugevdab teie 

hinge teie pikal ja raskel kõrbeteekonnal. 

15 Kui saabub aeg, saate te oaasiks, mis annab kannatavale rändurile varju, vett ja värskendust. 

Teiega koos paranevad nende südamed, kes kannatavad, sest ma muudan teid praegu tervendavaks 

palsamiks. 

16 Nüüd on valguse aeg, te kõik olete sellega riietatud. See valgus paneb inimese mõistma, et tema 

sees on olemas jumalikkuse aatom, milleks on hing, mille arukus, mida juhib südametunnistus, viib teda 

rahu juurde. 

17 Need kingitused on selleks, et vabastada teda kurbast heastamisest ja võimaldada tal tõusta 

täiusliku tarkuse valdkondadesse. 

18 Läbi aegade olen näinud paljusid oma lapsi, kes on loobunud selle maailma pakutavatest 

naudingutest ja läinud minu Seaduse teed, et jätta inimkonnale vaimse eeskuju ja inspiratsiooni jälgi. 

Need olendid, need inimesed, kes sarnaselt teile asustasid maad ja tulid ainult selleks, et tuua oma 

armastuse ja lohutuse sõnumit, elavad täna vaimses maailmas ja naudivad tõelist rahu. 

19 Ma ei palu teil pühendada kogu oma aega Minule, sest ma olen andnud teile ülesandeid ja 

kohustusi maa peal. Kuid te peate mõistma, et inimkeha, mida te nii väga armastate, on vaid hinge 

mantel või kest. See on liha, milles kõik kannatused ärkavad. 

20 Te olete lasknud sellel lihal olla täis puudusi ja kiusatusi, mida teie mõistus loob, kui te ei valva ja 

ei palveta. 

21 Ma tean: Niikaua kui te olete selles maailmas, kalduvad teie südamed ja meeled selle poole. Aga 

võitle kõige kahjuliku, mõttetu ja ebamoraalse vastu. Ma ei soovita teil sulgeda end kloostritesse ja 

põlata maailma ja kontakti oma naabritega, sest see oleks teie armastuse ja teenimise vääritimõistmine 

minu Jumalikkuse suhtes. Ärge püüdke olla puritaanid, unustades, et teie kohustus on täita ka 

loodusseadusi. 

22 Täitke seadusi, millele Looja on teid allutanud. Mõned puudutavad hinge, teised keha, ja ma käsin 

teil ainult tagasi lükata seda, mis on kahjulik, ülbust ja silmakirjalikkust. 

23 Oo armsad jüngrid, kes te kuulate Meistri õpetust: Vaadake, kuidas minu Sõna äratab teie sees 

uinunud võimeid. 

24 Te võite õigesti öelda, et need on juba viimased hetked, mil ma olen teie seas sellisel kujul. Need 

on väärtuslikud hetked, sest kui te pärast minu lahkumist neid mäletate, võite öelda: "Millise armu on 

Issand meile andnud!" 

25 Niisiis, armsad jüngrid, olge ettevaatlikud kiusatuse suhtes. Ärge tegelege asjadega, mis teid ei 

puuduta. 

Veenduge, et spiritualiseerumine võib peegelduda teie sees. Ma tean, et teie võitlus on kuum, et head 

teha on mõnikord raske ja kibe. Seepärast õpetan teid kõigepealt armastama ja andestama oma 

lähedastele ning seejärel saatma end inimkonna hulka. 

26 Ära väsi, sest töö hinge heaks ei lõpe kunagi. See, mis praegu tundub teile tasuna või karistusena, 

saab teie hing, kui ta püüdleb ülespoole, tasu, sest ta ei väsi kunagi armastamast ja külvamast head. 

27 Õnnistatud on ettevalmistatud süda, sest see sarnaneb lõhnava roosiga, mis annab oma lõhna 

välja. Õnnistatud on inimlik mõte, mis on suutnud tõusta Minu juurde, sest ta näeb vaimseid ilu. See, kes 

oskab oma hinge tõsta, teeb suuri tegusid, tema mõistus haarab ja loob parema maailma. 

28 Ma olen teid varustanud, et te saaksite asuda ehitama maailma, kus valitseb hea. Sest selle aja 

inimesed on oma pattudega ühel või teisel moel kaasa aidanud kõige õilsama ja kõrgema, mis võib 

inimese südames eksisteerida ─ vaimse armastuse hävitamisele. 

29 Ärge püüdke nii palju oma mugavuse poole. Loobuge sellest soovist kindlustada oma tulevikku. 

Ärge olge enam rahulolematud. Mida sa soovid või ootad sellest maailmast? Te olete juba saanud au, 

rõõmu ja kiitust. Mõned on saanud kõike, teised palju. Ometi leian teid kõiki ilma heade tegudeta. 
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30 Küsige endalt, kas te olete olnud iseenda suhtes õiglased. Teil on intelligentsus, teil on mõistus ja 

tahtevabadus. Te praegu kuulete minu sõna, te ei saa end teadmatuks nimetada. Te olete õppinud 

otsima Mind lõpmatuses, kus ei ole vorme, sest Jumalana ei ole mul neid. 

31 Ma olen teie sees. Miks peaksid inimesed alati otsima Mind selles sinises, mida nad nimetavad 

"taevaks"? Ka seda võin ma teile öelda: ma olen selle taeva taga. Otsige Mind alandlikult ja austusega ja 

Ma luban teil tungida sügavale Minu tarkusesse. Aga milline inimene on oma mõtlemises tunginud sinna, 

kus on Jumala vägi? ─ Keegi. Sest keegi ei tea teed ega redelit, kuidas Minuni jõuda, sest inimene ei ole 

kuulnud südametunnistuse häält. 

32 Inimene ei tunne veel oma maailma, maad, mille olemus pakub talle veel palju üllatusi. Ja on veel 

palju selliseid maailmu nagu see, mis teid ümbritseb. Aga kui loomingut, mis on vaid osa Minu tööst, ei 

teata ─ miks on neid, kes väidavad, et nad tunnevad Mind oma teaduse abil? 

33 Ma räägin hingele, kes ühel päeval rändab tõelist teed, mis viib Minu juurde ja näeb Minu 

jumalikku hiilgust. 

34 Olge alandlikud inimesed, kes on täis mõistmist. Olge rahumeelsed inimesed. 

35 Te palute Mind, et Ma valaksin teie peale oma armu, sest te teate, et Minu Sõna on ainus toit teie 

hingele. Sest elu, mida te elate, paneb teid aeg-ajalt kukkuma. Teil on suus mõru maitse; seepärast lähen 

ma teile, et anda teile magusust ja õrnust Minu Sõnas ja leevendada teie janu Minu armastusega, mis 

täidab kõik. Kuid on olemas lõpmatult näljasemad inimesed kui sina. Seepärast jätan teid oma ilmutuste 

usaldusisikuteks, et te saaksite jagada oma armuandeid nende inimestega. 

36 Te peate saama meistriteks; kuid te peate üksteise järel minu viimased õppetunnid oma 

südamesse sisse suruma. Te ei ole veel valmis. Kui Meister kutsuks sel hetkel kõige edasijõudnumat oma 

kohale ja kõneleks tema nimel, ei tunneks ta end selleks võimelisena ja tema hirm ei lahkuks temast ega 

tema huuled avaneksid. 

37 Aga varsti peate te nii rääkima ─ pärast 1950. aastat, kui ma olen oma sõna tagasi võtnud. Siis 

peate ületama kogu oma hirmu ja kasutama Minu jõudu, et minna täielikult oma ülesande täitmisele. See 

ei ole enam päris sama vaimustus, mida te siiani tunnete, mille kaudu ma olen teiega sel ajal rääkinud. 

Piisab, kui te tõstate end täis usku Minu juurde ja kuulete oma vaimu häält, siis on inspiratsioon teie 

mõistuses. 

38 Te juhendate rahvahulki, et nad toetaksid teid oma mõtete, pühendumise ja varustamisega. Siis 

hoolitsete selle eest, et teie sõna oleks tõepoolest jumaliku inspiratsiooni tooja. 

39 Vaadake, kuidas (kuulutuste) vorm muutub ja kõik muutub inimestele arusaadavamaks. Sest 

inimene tahab selgust, ta ei taha enam väsitada oma mõistust selliste õppetundide dešifreerimisega, 

mida ta peab ebaselgeks. Seepärast teen Ma oma kuulutuse viimasel ajal oma Sõna kergemini 

mõistetavaks, et te ei teeks vigu. 

40 Ka Teisel ajal tegi Meister oma õpetuse selgemaks (oma õpetuse) viimastes perioodides, sest 

need viimased õppetunnid pidid kõik varasemad õpetused arusaadavaks tegema. 

41 Ma ütlen teile: ma tahan, et kõik teie teod oleksid tõe säde. Sest õpetus, mille ma olen teile 

andnud, on nagu kristallselge vesi. Ärge näidake inimestele midagi Minu töödest eksitavalt, sest kõigele 

on usutav seletus ja põhjus, miks see on olemas. Kõiges, mida te edasi annate, ei tohi olla hirmu maailma 

ees. Nii tunnistavad kõik need, kes on oma kaasinimesi ebaausate kuulutustega petnud, oma eksimust, ja 

ainult need jäävad Minu teenistusse, kes on valmis heade kavatsuste ja heade ettevalmistustega tooma 

inimestele Minu tõde, Minu armastust ja rahu. Tõesti, ma ütlen teile, südametes kasvav umbrohi 

eemaldatakse viljakatelt põldudelt. Ainult nii saab inimkond tunda ära Püha Vaimu tõelise töö. 

42 Te leiate kõik Minu jüngrid laiali üle kogu maa. Sest igaüks, kes on oma eluviisilt vaimne ja 

kummardab Mind, on spiritist. 

43 Religioonide ühinemine saabub siis, kui inimese vaim tõuseb kõrgemale materialismist, 

traditsioonidest, eelarvamustest ja fanatismist. Siis on inimesed vaimselt ühinenud ühtsesse 

jumalateenistusse: headus Jumala ja ligimese armastusest. Kui see juhtub, siseneb inimkond 

täiuslikkusperioodi. Seepärast nõuan ma teilt, et te näitaksite oma tööd hea ja õiglase käitumise kaudu. 
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Ärge muretsege, et te ei ela selle kõige realiseerimiseni. Kuid te saate kindlasti rahulolu, et olete oma 

seemnega aidanud kaasa Rahu Kuningriigi rajamisele ─ seemnele, mis kannab vilja tulevaste põlvkondade 

südametes. 

44 Valmistuge, külvajad minu põllul, sest põllud on valmis minu õpetuse seemne vastuvõtmiseks. 

45 Pole enam kaugel see päev, mil te näete, kuidas rahvahulgad otsivad teid üles, ületavad merd, 

soovides saada seda, mida Meister teile nende eest üle andis. 

See kontinent võtab neid vastu vennalikkuse ja rahuga. Rassid segunevad, see saab olema inimeste 

liit, sest nende kombed ja ideed põimuvad omavahel; ja see toob tõelise ja kestva rahu. Tekib uus 

maailm. See, mida te praegu läbi elate, on ettevalmistus selleks. 

Võitlus peab venima, et võita aega, sest täna valitsevaid ideid ei saa ühe hetkega kustutada. Nende 

kahe maailma vahel on vaja teatavat aega: See, milles te praegu elate ja mis peab kaduma, ja see, mis 

homme asemele tuleb. 

46 Te olete ikka veel kõige raskemal ajal võitluses. Seepärast olen ma tulnud teid juhatama, et te 

saaksite näha seda homset maailma. Ma annan teile vajalikud volitused, et te saaksite oma otsuse ellu 

viia, ja ma õnnistan inimkonda. 

47 Olge õnnistatud, sest te püüate suurendada oma teadmisi, et avastada kõige kõrgemat, ja te 

soovite selgelt näha, kui astute vaimsele teele. Kuid te ei suuda minu õpetust täielikult ära tunda enne, 

kui olete nii kaugel, et silmi kattev side langeb. 

48 Inimene vastutab ise oma vaimse mahajäämuse eest. Sest kuigi ta on varustatud mõistuse ja 

vaimuga, ei tee ta mingeid jõupingutusi, et tõusta elu tasemele, mis on tema oma. Ta laseb end vabaks ja 

naudib liha naudinguid, tapab oma hinge, haigestub ja lohistab end "halvatuna", ilma vähimagi soovita 

oma kannatustest terveks saada. 

49 Minu õpetused ja minu ohvriterohke surm on saavutanud väga vähe. Sest sajandite lõpus näen 

ma kurbusega, et (ikka veel) pimedad juhivad pimedat ja rammed tahavad halvatud kõndima panna. Ma 

näen, et enamik inimesi on nõrgad, kuid nõrgad olendid, ja seda sellepärast, et te ei taha elada nii, nagu 

ma olen teid õpetanud. Te lasete kirgedel domineerida ja teie südames kasvada ning teile kahju teha. 

50 Teil on suured omadused, kuid te ei kasuta neid ära. Ma olen määranud mõistuse ja tahte vaimu 

teenistusse, et te oleksite oma tegude, oma elu peremehed ja head seaduseandjad, et te oleksite 

võidukad ja võidaksite lahingu selles võitluses, mida te peate vaimu ja liha vahel. Kui te selle saavutate, 

siis olete head prohvetid, kes juhivad rahvahulki ─ hea tahte inimesi. Siis ei karda te enam lahingut, sest 

te olete iseennast võitnud. Te tunnete end tugevana ja te vaatate teineteise poole austuse ja 

armastusega ─ isegi alluvate olendite, teie väikeste vendade suhtes, kellest saavad siis teie sõbrad. 

51 Ärge arvake, et antiikaja prohvetid, keda te nimetate "suurteks meesteks" ja kes saavutasid 

vabanemise, olid tugevad ja kõrged ainult sellepärast, et neile oli see saatus määratud. Nad olid nii, sest 

nad võitlesid ja ehitasid tõelise rahu ja armastuse templi. Kuid ka need, kes teevad suurimaid 

jõupingutusi tõe saavutamiseks, on ohus langeda eksitusse. Kuid tänu oma vaimsele tõusule eristasid nad 

head ja kurja ning lükkasid tagasi iga vaenlase, saavutades seeläbi, et valgus, mis oli neis, peaks 

võidukäiku tegema. 

52 See eluprintsiip, mis on teie sees, ─ see valgus pärineb minu Jumalikust Vaimust ja iga inimene 

omab seda, ilma et ta mõistaks, mida see väärt on. Seepärast on ta seda aaret põlganud ja kuigi ta on 

varustatud suurte omadustega, et olla surematu, jätab ta end neist ilma, ta tapab end vabatahtlikult ja 

kaotab oma jõu. Ma luban tal tunda ja tunda oma eksimuse tagajärgi, et pärast seda saaks ta oma 

pingutuste ja kogemuste kaudu taastada oma väärikuse ning otsida täitumist ja vaimu rõõme, jättes 

mööduvad rõõmud igaveseks seljataha. 

53 Mis on vajalik selleks, et elada alati minu seaduste järgi? Kasutada teie jõudu ja energiat, et 

töötada minu tõeliste õpilastena, et võita pimedad jõud, mis on maailma vallutanud. 

54 Ma tahan, et te mõistaksite Minu tõde ja et te mõistaksite, et Mul ei ole teie jaoks mingeid 

saladusi ega saladusi ─ kui te valmistate end sel ajal ette, siis jõuate te harjutada Minu Jumalikkuse tõelist 

kummardamist. 
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Te ütlete, et te järgite seadust ja usute minusse, kuid teie teod räägivad vastupidist. Täna õpite te 

ainult Minu tahet ja Minu juhiseid, kuid tuleb päev, mil te olete varustatud. Siis ma teen teid osaks oma 

kirkusest, ma teen teiega lepingu ja selles maailmas saab olema rahu. 

55 Sel ajal tunnustate Mind ainsa Issandana ja armastate üksteist nagu vennad ja õed, ilma 

igasuguse soosimiseta. Aga kui te tahate täna olla Minu tõelised jüngrid, siis ei ole vaja, et te lahkuksite 

maalt, et tunda end tugevana ja puhtana. Juba selles maailmas, kus te elate, näete, kuidas minu tõotused 

täituvad, sest kõik saab teoks. 

56 Laud on kaetud. Istuge maha, võtke oma kohad, laske Minul teid juhtida ja teid teenida. Võtke 

koos minuga tõe leiba, laske endid valgustada armastuse valgusega ja laulke oma Jumalale kiitust. 

57 Kuule, milline kaunis harmoonia kõlab. Lase oma armastuse hümni kõlada taevas ja lase inglite 

häältel ühineda sinu häälega. 

58 Andke oma kannatused Mulle üle, andke Mulle oma mured ja ärge harjutage nendega enam. 

59 Nii nagu te olete praegu Minu juures, nii tuleb ka inimkond Minu juurde vastavalt Minu tahtele; 

Ma ootan neid. Olge siirad, kuhu iganes te ka ei läheksite, et Minu Õpetust ei rünnataks, vaid et kõik 

tunnustaksid selle pakutavaid vilju. 

60 Minu jumalik sõna kõlab teie vaimus veelgi tugevamini kui teie kuuldes. Ma annan teile oma 

õpetuse, et te saaksite homme meistriteks. Kuid selleks, et te saaksite sellest rääkida, on vaja, et te 

tunneksite minu õpetuse aluspõhimõtet, ja see aluspõhimõte on armastus. Veelgi enam, ma ütlen teile, 

et ei piisa ainult sellest, et te tunnete seda aluspõhimõtet ─ te peate seda omama, seda tundma. Kuidas 

te saate rääkida heategevusest, kui te ei ole seda oma kaasinimeste suhtes tundnud? 

61 Kui ma kordan oma õpetustes sageli sõna "armastus", siis sellepärast, et mul on õigus seda teha, 

sest ma tõesti armastan teid. 

62 Ma olen teile, õpilased, öelnud, et homme saate te meistriteks. See juhtub siis, kui te armastate 

oma ligimest. 

Vaadake, kuidas minu sõna silub teid vähehaaval nagu peenike tikker ─ kord puudutab see teie 

tajusid, kord teie südamekeeli, kord teie vaimu, nii et selle valgus valgustab teid. 

63 Nii räägin ma teie inimosaga, et muuta see kuulekaks ja pühendunuks teie vaimule, mis tegelikult 

peaks juhtima inimese samme maa peal. See on see, kellel on selleks jõudu ja valgust. 

64 Täna näen ma inimest, kes seisab vaimsel teel paigal. Ta on läinud teaduse, võimu ja kirgede teed. 

Kas te arvate, et ─ kui ta ei oleks peatunud oma vaimses arengus, mis tähendab lähenemist armastusele, 

headusele ja tõele ─ oleks ta ka sõjapõllu süüdanud? 

65 Vaimastumise aeg on saabunud ja kui inimesed peaksid vastu minu valguse nägemisele, langeksid 

nad eksitusse, sest isegi loodus toob esile ilminguid, mida nad siis ei suudaks mõista. 

66 Ärge järgige Mind hirmust Minu õigluse ees ega kohusetundest. Milline oleks teie töö väärtus, kui 

te ei teeks seda vabatahtlikult? Te teate, et peate minu juurde tulema omaenda teenete kaudu. Te olete 

juba tundnud maailma ja selle rõõme ning need tegid teid ainult nõrgaks ja varjutasid teie hinge. Kuid 

ärge arvake ekslikult, et ma keelan teile ka head ja õiged teod, milleks te olete maa peal kohustatud ja 

mida te pidevalt vajate. 

67 Ma armastan teid kõiki ja ei jaga teid rassidesse. Kuid seni, kuni inimene ei näe end vaimse 

hingena, vaid ainult inimolendina, peab ta end kaasinimestest kõrgemaks ning tekib ebakõla ja sõda. 

68 Minu Sõna universaalset keelt, mille sisuks on armastus, kuulevad kõik inimesed, ja see on see, 

mis ühendab neid omavahel ja oma Isaga. 

69 Ärkke, oh rahvas, sest teie võitlus algab pärast 1950. aastat, kui minu Sõna lõpeb nende 

häälekandjate kaudu. Aga teie ja teie lapsed ja hiljem nende lapsed muudavad minu õpetuse 

kustumatuks inimkonna südames. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 188 
1 Tulge, armsad jüngrid, siin on Meister. Te tunnete Mind Minu Sõna tähenduse järgi, Mina tunnen 

teid teie tegude järgi. 

2 Maailmas tunneb Minu jüngrid ära nende tööde puhtuse järgi; ja kui nad tulevad Minu ette, olles 

oma kohustusi hästi täitnud, ütlen Ma neile: "Te olete tõesti Minu jüngrid, sest te olete teinud seda, mida 

Ma teile õpetasin. 

3 Püüdke saavutada spirituaalsust, sest see tähendab hinge vabanemist. Kohandage end minu 

seadustega, mis on armastavad ja eksimatuid, ja need hakkavad teie elu juhtima; sest kõik, mis teid 

ümbritseb, olgu see siis materiaalne või vaimne, elab minu seaduste raamistikus. 

4 Inimene, kes on täiuslik teos loodu sees, peab elama vastavalt sellele armule, mille Looja on 

temasse pannud. 

5 Ma ei ütle teile, et pöörake kõrvale maailma kohustustest, mis on minu poolt kehtestatud teie 

säilitamiseks, rahuldamiseks ja täiustamiseks. Olge tasakaalus ja õiglane ning andke oma hingele ja 

kehale seda, mis on vajalik. 

6 Ma lõin inimese algusest peale vabaks, kuid tema vabadusega kaasnes alati südametunnistuse 

valgus. Kuid ta ei ole kuulanud oma sisemise kohtuniku häält ja on eksinud seaduse teelt, kuni ta on 

tekitanud need mõrvarlikud, verised ja koletuslikud sõjad, milles laps on tõusnud isa vastu, sest ta on 

pöördunud eemale igasugusest inimlikkusest, halastusest, austusest ja vaimsusest. 

7 Inimesed oleksid pidanud juba ammu vältima hävingut ja sõdu, et säästa end kurbast 

lepituskohustusest. Teadke, et kui neil ei õnnestu end enne Minu juurde jõudmist heas korras puhastada, 

pean Ma nad uuesti saatma siia pisarate ja vere orgu. Sest need, kes elavad täiuslikkusele vastupidises 

mõttes, ei saa tulla Minu juurde. 

8 Kuidas võiks see Sõna jõuda inimkonnani? ─ Nii, nagu ma olen seda teinud minevikus: 

sõnumitoojate, prohvetite ja jüngrite kaudu. 

9 Ma valmistan teid praegu ette, et minu õpetused ja ilmutused jõuaksid kõikjale maa peal. 

10 Kui täna oled sa veel tundmatu, siis homme oled sa juba tuntud. Uute apostlite ülesanne on 

taastada moraal selles inimkonnas. See lahing saab olema äge. 

11 Palvetage alati, et te saaksite jõudu. Olge energilised, et saavutada täiuslikkus. Vaadake, sest 

kurjuse metsaline varitseb hinge tuhandes vormis. 

12 Ma lasen oma sõnad sinu südamesse nagu kastepiisad, mis annavad sellele elu. Aga kui sa 

mõistaksid kõike, mida ma sulle räägin ─ kui selgelt sa tunneksid ära tee! Ma lasen rahu ja oma valguse 

voolata teie mõtetesse, sest nende kaudu jõuate te ka minuni. 

13 Kuulake õpetust, mida Meister annab teile vaimses keeles, universaalses armastuse keeles, mis 

toob inimesed oma Loojale lähemale. 

14 Minu sõna on nagu uus rahu koidik teie hingele, nagu valguskiir, mis valgustab teie teed. Te olete 

seda häält palju kordi kuulnud ja vähehaaval saate aru, mida ta ütleb. 

15 Ma ilmutan end praegu kogu inimkonnale, sest nüüd on aeg, mil kogu maailm saab teada 

spirituaalsuse, vaimse osaduse aja. Armastuse Kristus valab end nüüd oma lastesse, et nad saavutaksid 

oma pääste. 

16 On palju neid, kes ─ ilma Mind kuulmata, nagu teie olete sel ajal kuulnud ─ püüavad sama 

eesmärki, mille poole te püüdlete, sest nad tunnevad, et vaimu aeg, mil ta peab võitlema oma Taevase 

Isaga suhtlemise eest, on kätte jõudnud. 

Teisel ajastul andsin teile mõista, et saabub periood, mil inimene tunneb ja arendab vaimset dialoogi 

ning saab Minu tarkust intuitsiooni ja inspiratsiooni kaudu. Sel ajal astus Minu juurde üks variser ja ütles 

Mulle: "Kui Sa oled Jumala Poeg, siis ütle nii, nagu Ta on; kui Sa oled Isa poolt saadetud, siis ütle nii, nagu 

Isa on." Aga mina vastasin talle nii: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa, sest mina tulen Temast." 

17 Tõesti, ma olen alati olnud mees. Kuid selleks, et tunda Mind, on vaja mitte lasta end juhtida keha 

instinktidest. Kui inimene ärkab ja asub uurima seda, mida ma olen talle ilmutanud, mõistab ta elu mõtet 
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ja missiooni, mis temas peitub. Alles siis ei tunne ta enam valu ja külaskäike, sest ta on oma võimed ja 

meeled pannud vaimu teenistusse. 

18 Kuna Jeesuse, natsaretlase elu on kõigile teada, siis on teil eeskuju, et te saaksite järgida teed, 

millel te ei hakka kunagi hukkuma. "Mina olen Tee, Tõde ja Elu, ma olen selle maailma kangas, milles te 

elate, ja õhk, mida te hingate. Mina olen jõud, mis paneb inimese tõusma kõrgemasse ellu, kust ta näeb, 

mõistab ja tunneb kõike, mis teda ümbritseb. Sest see maailm ei ole mitte ainult pisarate org, vaid see on 

ka, kuigi ainult ajutiselt, koht, kus te võite saada rahuldust, rõõmu ja rahu. 

19 Tundke Mind ja te tunnete ennast. 

20 Te näete, kuidas inimesed on selles maailmas läbi käinud, puhastades end alati valu kaudu. See 

on tingitud sellest, et te ei ole teadnud, kuidas Minule lähemale tulla, kuigi teil on alati olnud Minu 

valgus, mis räägib teile selle elu kaduvusest ja hinge surematusest. Seepärast räägin ma täna teiega 

vaimses keeles, kasutades teie inimkeelt, et teha ennast arusaadavaks. 

21 Kuulajatena olete mõistnud ja teinud edusamme, sest te kuulete neid ilminguid ja ei koge neid 

enam ainult oma maapealses olemise osas, st väliselt, vaid tunnetate neid nende olemuse järele 

ihaldades. Te ei kuule enam selle häält, kelle kaudu Ma teiega räägin, sest Minu Sõna jumalik heli on 

leidnud kaja teie hinge ja südame sisimas. 

See on Minu Jumalikkuse järjekordne ümberkujundamine, sest Mina, Isa "Sõna", avaldan ennast sellisel 

viisil ja panen teie piiratud mõistuse suhtlema Isa piiramatu mõistusega. 

22 Teie hing, kes on austatud Minu armu vastuvõtmisel, öelge Mulle: "Issand, Sa tuled meie 

südamesse kui tõeline armastuse hingeõhk." 

23 Tõesti, ma ütlen teile, kui te mõistate ja elate minu õpetust sel viisil, saavutate vaimsuse, sest te 

loobute edevustest ja mõttetutest rahuldustest, et kuulata Taevalist Kontserti. 

24 Mõelge hoolikalt kõigele, millele ma teile osutan. Mõelge, kuidas teadlased, kui nad uurisid 

inimkeha, imetlesid selle täiuslikkust. Aga kui see keha, mis on selles elus kaduv olend, on nii imelise 

täiuslikkusega ─ kas te kujutate ette vaimse hinge hiilgust, mille olemus on surematu? 

25 Imetlege vaid mere mõõtmatust, teie planeedi mõõtmeid, et hinnata teie olemuse tähtsust 

rohkem kui kõik need imed, sest teil on hing, mis võib teid hetkega üle nende piiride viia ja millele, kui ta 

on puhastatud ja elab Isa kuningriigis, näidatakse kõiki maailmu. 

26 See, kes on Mind kuulnud, kaotab hirmu oma päritolu juurde naasta; ja isegi kui ta peab end vaid 

aatomiks loodu keskel, tunneb ta sisemist õndsust, sest ta on Taevase Isa laps. 

27 Kui te lahkute sellest maailmast, olete nagu kastetilk, mis jätkab kogu loodu elustamist. Ma ütlen 

teile: Jumal, Lõpmatu, Igavene, on kogu loodu sees, on see, mis kõike elustab. Loodud olendites näeb ta 

kogu oma töö ilu ja kogeb õndsust, mis eksisteerib tema inspiratsiooni viljades; sest kõik räägib temast, 

kõik ülistab teda ja avaldab talle austust. 

28 Ta on igas elu ilmingus, sest Ta on kõige olemasoleva algataja. Mõelge selle üle ja te mõistate, et 

surma ei ole olemas. 

29 See on tänase päeva õppetund ─ õppetund, mis, nagu kõik need, mida ma olen teile andnud, 

kirjutatakse üles minu tahte kohaselt sellesse raamatusse, mis on pärandiks tulevastele põlvedele: 

Kolmas Testament. 

30 Nüüd on kolmas kord, kui te astute sammu edasi. Aeg, mil te otsisite Mind sümbolite abil, on 

möödas. Nüüd algab teie silme ees uus ajastu, kuid mitte uus tee. Ma ei ole tulnud hävitama teie seemet 

ega segadusse ajama teid võõraste sõnadega. Ma ei ütle teile, et eitaksite vaimset sõnumit, mille ma teile 

minevikus jätsin. Ma ainult jätkan õpetust, mida ma alustasin ja mille teise osa jätsin. 

31 Kui Kristus ilmus oma inimelu täies pikkuses, et kuulutada inimestele Jumala Kuningriigi tulekut, 

üllatas Ta seda rahvast, kes pidas riitusi ja tseremooniaid, mistõttu Ta ütles neile, et nad ei unustaks 

seadust, et järgida traditsioone. Kuid seejärel lükkasin Ma oma sõnade ja tegudega tagasi kõik 

ebavajalikud kummardamise vormid, et jätta nende südamesse ainult Jumalik Seadus. 

Keegi ei saa öelda, et Jeesus eitas Moosese seadust, sest oma elu, oma tegude ja verega õpetasin ma 

teid seda täitma. Kuid ma õpetasin teile ka uusi õppetunde, mis olid kooskõlas selle ajaga, mil ma tulin, ja 
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mis olid kooskõlas teie vaimse arenguga. See oli minu tarkuse suure raamatu teine osa. Ma õpetasin teile 

puhtamat palvevormi, et see paneks teie armastuse Jumala ja ligimese vastu õitsema. 

32 Sel ajal tundsid sa Mind kui Armastust. Ma andsin teile teada oma tuleku põhjuse, ma ilmutasin 

teile vaimset elu, ma kuulutasin teile oma Teist Tulekut, uut aega, ja ma jätsin teid valmis, et kui aeg 

saabub, saaksite vastu võtta minu kolmanda õppetunni, selle raamatu kolmanda osa, mis on täna teie 

vaimu ees avatud. 

33 Ma pöördusin inimeste juurde tagasi keset sõjauudiseid, sündmusi ja märke, millega ma 

ennustasin oma tulekut. Kuid inimesed ei tundnud Mind. 

34 Keset seda vaikust, seda vaesust, seda maakera nurka, kõlab praegu Minu Sõna läbi inimintellekti, 

kutsudes inimesi, äratades neid uuele elule, uuendades neid Minu veenva ja armastava õpetuse kaudu, 

äratades neis nende uinuvaid võimeid, et tõsta nad oma Meistri järgimise teedele. 

35 Ma pean teile ütlema, et sel ajal olen leidnud teid rohkem kui kunagi varem religioossesse 

fanatismi ja ebajumalateenistusse takerdunud ning samal ajal on teie hing vooruste poolest vaesem kui 

kunagi varem. Nüüd ma küsin teilt, olles kuulnud Mind aasta-aastalt selle kuulutuse kaudu: kes tunneb, 

et Ma olen hävitanud tema elupõhimõtted? Kes tunneb end segaduses või näeb oma kristlikku usku 

hävitatuna? Tõesti, ma ütlen teile, et ma olen teile ainult meelde tuletanud seda, mida ma teile 

minevikus ilmutasin, sest te olite selle unustanud või moonutanud. Selle, mida inimesed olid teie eest 

varjanud, olen ma toonud päevavalgele, ja selle, mida hoiti Minu salajases varakambris, olen ma teile 

ilmutanud. See ajastu on vaimse vabaduse ajastu. Mehed on oma vaimu poolt valgustatud ja teavad, 

kuidas valida turvaline tee. 

36 Minu kiir ja minu vaimsed sõnumitoojad on tunginud atmosfääri, milles triivivad materialismi ja 

patu tumedad vood. 

37 Te olete neil hetkedel mõtisklenud ja tunnistate, et te tõesti ei kummarda muud Jumalat kui seda, 

keda te varem kummardasite ─ et keegi ei ole sulgenud teie südame uksi Maarjale, Neitsi ja 

Universaalsele Emale ─ et see õpetus on tugevdanud teie usku ja suurendanud teie teadmisi vaimse 

hinge igavikulisest elust ning et Ma olen kirjutanud teie hinge oma Sõna valgusega need ülimad käsud, et 

armastage oma ligimest nagu iseennast ja armastage üksteist. 

38 Ma olen tulnud ainult selleks, et eemaldada teie südamest see, mis on kahjulik ─ see, mis ei 

võimalda teil areneda. Seepärast ütlen ma teile ikka ja jälle, et olen andnud teile vaimse vabaduse, et te 

leiaksite ja tunneksite Mind igal hetkel ja igas kohas, ja selle asemel, et küsida maailmalt seda, millele see 

ei suuda teile vastata, küsige vaimulikult oma Isalt ja võtke Tema halastusest vastu Vaimu leiba. Seega, 

kui te olete solvanud oma Jumalat oma venna näol, siis andestage talle, kui ta on teid solvanud, või 

paluge tema andestust, kui te olete teda solvanud, ja mina annan teile andeks. Sest see, keda sa ei ole 

solvanud, ei saa sulle andestada kurja, mida sa oled teisele teinud. 

39 Jüngrid: Kuna te ei ole enam üllatunud, et ma olen tulnud teie juurde sel ajal, siis ei ole te ka 

üllatunud, et vaimne maailm teeb end teie seas teatavaks. 

40 Inimkonna evolutsiooni algusest peale lubas Isa vaimolendite ilmumist kui selle maailma, selle elu 

olemasolu tõestust ja ilmutust. Tõesti, Ma ütlen teile, et see maailm on alati olnud ühenduses inimesega 

Minu Tahte kohaselt. 

Teie evolutsiooni alguses keelasin inimestel pöörduda vaimolendite poole, sest aeg ei olnud veel käes. 

Ei kehastunud ega kehastamata inimesed ei olnud selleks suhtluseks valmis. 

41 Eelija selles Kolmandas Ajastikus, Minu tulemise eelkäija, on see, kellele ma andsin võtme, et 

avada valguse vaimse maailma uksed, nii et selle elanikud pääseksid materiaalsesse maailma, nii nagu ma 

lubasin inimestel siseneda üleilmse maailma, nii et nende kahe vahel tekiks lähenemine, harmoonia ja 

armastus. 

42 Juba enne seda, kui minu hääl kehtestas selle suhtlemise aja, olid maa peal sõnakuulmatud, 

uudishimulikud ja kannatamatud, kes keelust hoolimata said teerajajateks teistsugusele suhtlemisele, 

milles pimedad ja segaduses olevad olendid andsid endast teada, sest minu jumalikkus ei olnud neid 

selleks määranud. 
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43 Minu tegevus on teistsugune; alles siis, kui pidasin teid piisavalt võimekaks ja teadlikuks, et neid 

õpetusi vastu võtta, tõin teile selle suure õpetuse ─ ühe suurima, mille ma sellele maailmale andsin, et te 

õpiksite vaimu abil nägema, küsima, mõistma ja avastama. Aga kui ma teile selle horisondi avasin, siis 

õpetasin teile seadust, mis keelab teil nende andidega uhkustada ja nendega äri teha või neid 

kuritarvitada. 

Sel ajal, kui te olete minu õpetusse tunginud, on mõned tundnud hirmu, teised kahtlust, mõned isegi 

ehmatust, ja on olnud ka neid, kes tunnevad hirmu sõna "vaim" ees, arvestamata, et nende sees on üks, 

kes on neile antud Looja poolt, kes on samuti vaim. Kes sisendas teile selle hirmu? Kes pani teid tundma 

vastumeelsust vaimu suhtes? Kas te ei ole mõelnud, et see keha või ihu, mida te nii väga armastate, on 

vaid tolm, mis naaseb maa peale, ja te elate igavesti edasi ainult vaimus? Mida teete, kui satute sellesse 

olukorda? Kas te siis põgenete iseenda eest? 

44 Et aidata teid teie missioonis, annan teile vajalikku aega õppimiseks; ja et teid elatada ja 

leevendada teie raskusi, saadan teile vaimseid teenreid, tõelisi halastuse, valguse ja rahu ingleid. 

Usaldage, et see suhtlus ei ole inimliku tahte, vaid jumaliku inspiratsiooni tulemus. 

45 Ärge ajage seda kommunikatsiooni segi sellega, mida inimesed oma vabast tahtest toodavad ─ 

mõned ajendatuna teadusest, teised uudishimust, kolmandad jälle ebausklikest ideedest. 

46 Kui te pöörate oma tähelepanu sellele, siis avastate, et need kaks inspiratsioonitüüpi on olnud 

inimkonnas olemas alates esimesest inimesest, kes lisaks oma Issanda häälele, mis näitas talle teed 

valguse poole, kuulis ka teist häält, mis õhutas teda sõnakuulmatusele ja ülbusele. Tunnistage sellest 

ajast alates inimese võitlust nende kahe jõu - hea ja kurja - mõju all. Nii nagu inimene on ajast aega 

tundnud loodusseadust ja tunneb end valgustatud vaimu valguse poolt, nii on ta ajast aega tundnud ka 

kiusatuse väljakutset. 

47 Ma ütlen teile seda, et tugevdada teie usku ja teadmisi. Ärge puudutage austust minu vaimsete 

sõnumitoojate või saadikute vastu, sest kui te näeksite seda ülevat armu, millega nad on riietatud, siis 

tunnistaksite, et isegi Saalomon oma trooni hiilguses ei omanud nende teenrite majesteetlikkust. 

48 Mida ütleksid surnuks veritsevad ja katku ja nälja all hukkuvad rahvad, kui see rahu ja halastuse 

maailm ilmuks nende keskel ja nad kuuleksid selle lohutus- ja armastuse häält? 

49 "Voolavus" on see, mida te nimetate jõuks, millega need olendid ravivad teie füüsilisi või 

moraalseid nõrkusi. Ja tõepoolest, selles vedelikus on tervendav jõud. See on sama, millega Jeesus 

taastas pimedatele nägemise, rammastele liikuvuse, tummadele kõne. Sellega tervendas ta pidalitõbise 

ja äratas surnuid. 

50 Keegi (teist) ei tule minu juurde. Aga kui keegi tuli nii puhtana, siis ta ei jätaks seda teed 

plekiliseks. 

Sel ajal, kui Eelija avas jumaliku käsu kohaselt inimestele teispoolsuse väravad, annan ma inimkonnale 

mõista, et see suhtlemine ei olnud nende poolt, kes seda praktiseerisid, pahatahtlik, vaid Isa poolt selle 

aja inimestele mõeldud arm, mis on eelkäijaks dialoogile vaimult vaimule pärast 1950. aastat, kui see arm 

teie eest taas ära võetakse. 

51 Harjutage end, et hiljem ei langeksite pettuse, eksituse ohvriks, sest mul on veel palju õppetunde, 

mis on määratud teile avaldama. Ärge laske oma kujutlusvõimel valesid ilmutusi või inspiratsioone esile 

tuua. Taevast tuleb valgus ettevalmistatud inimesele, et ta saaks rääkida oma ligimestele Minu tõega. 

52 Läheneb aeg, mil inimesed heidavad kõrvale relvad, võimupüüdlused ja vaenu ja püüavad vaimse 

poole ning masside seas ilmuvad apostlid, kelle sõna kuuldakse ja kelle jälgi järgitakse. See toimub 

ideoloogiate, religioonide ja maailmavaadete sõja ajal. 

53 See lahing saab olema võimas, kohutavam kui need, mida põhjustavad maise võimu nõudmised. 

Sest rahu lahkub südamest, mõtlemine pimestub fanatismi pimedusest ning südametunnistuse ja 

mõistuse häält ei kuulda enam. Fanatism kihutatakse põhja ja mitmekordistab oma jõudusid, püstitades 

kirikuid ja näidates ennast. Mõned hukkuvad oma ebajumalate külge klammerdudes, kuid teised avavad 

oma silmad valgusele ja pääsevad sellest kuristikust. 
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54 Täna tunduvad kõik need ettekuulutused teile kauged, kuid nende täitumine on lähedal. Inimeste 

silmad näevad, kuidas ebajumalad, valejumalad ja suured kirikuhooned, mis on olnud kirikute uhkuseks 

ja uhkuseks, kukuvad oma pjedestaalilt. Kuid teie ei ole need, kes valetavad avalikult paljastavad; seda 

ülesannet täidavad teised. Te peate olema valmis sõna, südame ja mõistusega, et teie vaim töötaks 

tõelise armastusega selle inimkonna päästmiseks. 

55 Ärge põgenege vallandunud keeristormi ees ega otsige katakombid, et end varjata; pigem jääge 

orkaani keskel rahulikuks. Siis näete, kuidas inimesed ärkavad oma letargiaajast ja teevad võrdlusi 

erinevate religioossete kogukondade vahel. Ja siis, kui nad avastavad kõigis inimliku ebatäiuslikkuse, 

küsivad nad: "Mis on spiritism?" Las siis minu sõnumitoojad ja apostlid osutavad ilma paisutamise ja 

teotamiseta, ilma igasuguse uhkeldamiseta, selle õpetuse siirusele, lihtsusele ja valgusele, ja maailm 

kummardub, olles veendunud selle tõesuses. 

56 Tekivad tõsised vaidlused, teid hakatakse taga kiusama ja laimama. Kõikjal kohtab vastuseisu ja 

mõnikord ka tõsiseid ja põhjendatud argumente. Kuid te ei tohi lasta end mõjutada inimeste sõnadest. 

Sest kui need ei põhine tõelistel tegudel, on need vaid tühjad sõnad. 

57 Kui te usaldate Mind ja valmistate end ette, ei jäta Ma teid üksi. Ma räägin teie suu kaudu ja te 

saate teada, mida ma teie vahendusel teen. 

58 Inimkond hakkab tundma tõelist teed ja otsib Mind, nagu ma olen oodanud ─ vaimuga. Igaüks, 

kes tunnistab, et ta kannab Isa oma südames, lakkab kohe olemast oma venna ja ligimese vaenlane. Siis 

hakkavad toimima andestus, leppimine, heategevus ja vendlus. 

59 Siis saavad inimesed öelda, et nad on näinud Jeesust, et Ta tuli oma ristilt alla, et öelda 

maailmale: "Veri, mida ma teie lunastuseks valasin, on lakanud voolamast. Siin ma olen, sinuga igavesti. 

60 Inimesed, Ma olen oma ilmutuses vastu võtnud nii häid kui ka halbu, igasuguseid inimesi ─ neid, 

kes armastavad Mind, ja teisi, kes on Minule selja pööranud. Sest kõik on Minu lapsed, kõiki ma armastan 

võrdselt, ja kõik peavad mind samamoodi armastama ja teenima. 

61 Täna tulen teid kõiki ühendama, sest minu teisel ajastul valatud verest ei piisanud teile. Sest te ei 

suutnud lõpule viia vennastumise ja armastuse tööd, mida minu Õpetus teile õpetas. 

62 Millal te veendute, et ainult minu seaduse täitmisel võite leida tervist, õnne ja elu? Te mõistate, 

et materiaalses elus on põhimõtted, millele peate ellujäämiseks vastama. Kuid te olete unustanud, et ka 

vaimses elus on seadused, mida tuleb järgida, et inimene saaks nautida igavese elu allikat, mis on olemas 

Jumalikus. 

63 Sel ajal peavad ülbed ja rumalad, materiaalsed ja uskmatud kuulama Mind ja Ma külvan uuesti 

nende südamesse, mis on olnud Minu seemne jaoks nagu viljatu maa, kuni kivist võrsuvad lilled. 

64 Ma valan igale hingele oma armu allikat, kuni see on puhastatud. Aga see ei ole enam Jordani 

vesi, vaid Minu armu valgus, Minu õiglus, mis, kui see puudutab seda hinge, äratab selle kuulma oma 

südametunnistuse häält, mis viib selle palvetama, kahetsema ja uuenema. 

65 Ma täidan nüüd seda, mida ma teile teises ajastul lubasin. Ma kuulutasin seda teile, kui andsin 

teile oma Sõna kaudu mõista, et tuleb rahu ja spirituaalsuse aeg. Nüüd elate selles ajastul, mil 

traditsioonid, riitused, tseremooniad, sümbolid ja kujutised on kadumas ning teie (inim)vaim vabaneb 

eelarvamustest, fanatismist ja ebajumalateenistusest, et selle asemel omaks võtta tõeline Jumala 

kummardamine. 

66 Kui need sõnad jõuavad materialistide kõrvu, siis naeravad nad uskumatult Minu õpetuse ja Minu 

ettekuulutuste üle. Kuid inimeste kahtlused ei ole Mind kunagi kahjustanud. 

67 Teisel ajastul juhtus nii, et kui Minu õpetuse rõõmusõnum jõudis suurtesse linnadesse ja 

suurtesse impeeriumidesse, nagu Rooma, siis naeratasid ka inimesed, kui nad said teada, et Jeesus oli 

vaene galilealane, kellele järgnesid mõned kalurid, kes olid sama vaesed ja tagasihoidlikud kui Tema. 

Nende mõnitused ei tabanud Mind, sest Ma teadsin, et nad ei tunne Mind. Nad ei mõistnud, et Minu vägi 

oli just selles alandlikkuses ja et Minu vägi oli selles armastust ja õiglust täis Sõnas, mis paljudele tundus 

arusaamatu ja mida teised pidasid võimatuks teostada. 
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68 Kui nad said teada, et Jeesus oli surnud, risti löödud nagu kurjategija, ja et see surm pidi olema 

tema jüngrite ja järgijate jaoks hoiatav, ei oodanud nad, et see veri teeniks vilja, mis oli külvatud vaid 

vähestele. 

69 Kahtlejate seas tekkis usk, usklike seas ilmnes ohvrimeelsus, orjade ja rõhutud seas säras lootuse 

valgus, ja kõikjal kuuldi Päästja jumalikku õpetust inimeste huultelt, kes kutsusid üles õiglusele ja rääkisid 

armastusest. Kõrgema väega ümbritseti usklike inimeste hinge ja see välja voolanud jõud oli nagu valge 

vesi, mida ükski inimjõud ei suutnud peatada. 

70 See oli oja, mis voolas linnast linna ja maalt maale, voolas alla orgudesse ja üles mägedesse. Ei 

olnud kodu ─ olgu see siis hütt või palee ─ kuhu see mõju ei oleks jõudnud. See oli elu jõgi, mis valas alla 

surnud põldudele, see oli teie Isa igavesti armastav õiglus, mis tuli inimeste juurde, et puhastada nende 

hinged ja mõista kohut nende tegude üle. Kui see oja lakkas voolamast, ilmus uus maailm, ilmus uus 

inimkond maa peale, ja ometi oli see sama. 

71 Uue õpetuse valgus oli äratanud ta oma letargiast, et aidata tal vaimselt edasi areneda, tuues 

teda lähemale täiuslikule olendile, keda te nimetate Jumalaks ja Isaks. 

Seepärast ütlen ma teile, skeptilistele ja materialistlikele inimestele, nüüd: Kui te kuulete kuulujutte, 

et Ma olen olnud inimeste juures ja olen neile mõistuse kaudu ennast edastanud, ja kui te olete saanud 

teadmisi Minu Õpetuses sisalduvatest õpetustest, siis ärge irvitage ja ärge pidage Minu Töö õpetuste 

elluviimist ─ seda tööd, mille Ma just teie ette panen ─ inimestele võimatuks. Sest hiljem kahetsete, et 

keeldusite seda kuulmast, kui näete selle õitsemist. Seepärast, kui tunnete, et jõe vägivaldne voolusäng 

räsib teie uksi, avage need ja laske sellel sisse tulla. Ma kinnitan teile, et ainult see, mis on ebapuhas, 

pestakse ära, sest Ta ei puuduta head, mis on teie elus olemas. 

72 Sellega annan ma teile mõista, et te peate õppima selle Sõna tähendust tundma, et te järk-järgult 

tunneksite Minu tõde, kui te sellesse sisse imbute. Sest selle mõtiskluse käigus jõuate lõpuks 

veendumusele, et paljud minevikus antud prohvetlikud ettekuulutused on nüüd tegelikult täitumas, nagu 

ka paljud prohvetlikud ettekuulutused, mida Minu sõnumitoojad teile edastasid, kui nad kuulutasid teile 

Tõe Vaimu, Lohutusvaimu tulekut. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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1 inimkond, ma tulen teid ühendama. Ma näen teid nii, nagu oleksite üks rahvas, kes on laiali üle 

kogu maailma, ja ma tahan teid näha kui ühte last. Siin on teil uus lehekülg Elu Raamatus, mis on Minu 

jüngritele veel tundmatu. 

2 Minu rahvas: Eelija, kelle vaim ilmutab end Minu häälekandjate kaudu ja kes räägib teile valguse 

ja prohvetliku sõnaga, on seesama, kes hämmastas maailma oma väega Esimesel ajastul, ja te ei peaks 

olema üllatunud, kui Ma teile samuti ilmutan, et ta oli inimeste seas ka Teisel ajastul, kus teda tunti siis 

Ristija Johannese nime all. Ma ütlen teile, et te ei peaks selle üle imestama, sest ma ei ole neid õpetusi 

teile alles täna ilmutanud, vaid need on juba üles kirjutatud. 

3 Selle tõestuseks on see, et prohvetid ütlesid, et Eelija tuleb enne Kristust, et valmistada teed 

Issandale, ja see ettekuulutus läks täide. Kuid seejärel teatas Jeesus, et kui tema teine tulemine maailma 

toimub, tuleb kõigepealt Eelija, et kõik korda teha. See lubadus on teie seas tingimata täitunud. 

4 Kui need inimesed, kes on Pühakirjaga palju vaeva näinud, uurivad homme seda ilmutust, siis 

näevad nad, et Eelija Vaim tuli sel ajal täitma sama missiooni, mis talle usaldati teisel ajastul ─ valmistada 

ette Issanda teed, puhastades neid, kes hiljem Püha Vaimu jüngriteks saavad. 

5 Täna ei ole ma tulnud maa peal kannatama nagu minevikus, kui ma pidin taluma paganate 

pilkamist, tagakiusamise kibedust ja hiljem pidin kannatama surma. Sest Eelija suust tuli prohvetlik sõna, 

mis kuulutas kohtumõistmist kõigile kurjategijatele. 

6 Täna on ta tulnud vaimus ja seetõttu ei saa inimkäsi teda puudutada ega talle haiget teha. Sellele 

vaatamata on see rahvas siin andnud talle juua kannatuste karikat, mis on tänamatuse tõttu. 

7 Eelija on karjane, kes otsib armastusega oma kadunud lambaid. Mõnikord on tal õnnestunud 

koguda üheksakümmend üheksa lammast. Kuid ta on märganud, et tal puudub üks, kes moodustaks 

tema karja. Ja see väike lammas kurvastab, kui ta näeb, et ta on eksinud kaljurikkasse okashekkide 

vahele. Kuid Eelija asub kiirelt teda otsima. Milline rõõm läbib tema vaimu, kui tal õnnestub see ohust 

päästa. Millise armastusega tahab ta armastatud lamba tagasi oma liiki seltskonda tuua. Kuid kui suur on 

tema valu, kui ta lambakarjääri tagasi tulles avastab, et paljud teised on karjasest välja hüpanud ja ära 

läinud, sest nad järgisid oma vaba tahte impulssi. 

8 Need rahvahulgad, kes on olnud Eelija kohaloleku tunnistajateks ja näinud tema poolt 

väljakuulutatud töö õitsemist, ei ole need, kes on kõige enam süvenenud nende ilmutuste uurimisse, 

mida nende Issand on neile andnud. Homme tulevad mehed, kellele piisab selle rahva tunnistuste 

uurimisest, et trompetada veenvalt nelja tuule poole, et see töö on tõde, et Issand on olnud inimestega 

veel kord ja et Eelija oli jälle tema eelkäija. 

9 Tulge puhkama ja kuulake mind. Minu Sõna tahab teid toita, anda teile lohutust ja andestust, et 

te tunneksite end julgustatuna ja täidaksite missiooni, mille ma teile olen andnud. 

10 Ärge võtke vastu otsuseid, et järgida Mind ainult Mind kuulates; tundke Mind oma elu igal hetkel. 

11 Väga suur on moraalne ja vaimne mahajäämus, milles inimkond on! Kui suur on nende vastutus, 

kes on saanud minu Sõna armu ja valguse sel ajal! 

12 Jüngrid, muutuge meistriteks, ajage oma südamest välja hirm inimeste ees, vabastage endid 

ükskõiksusest ja ükskõiksusest, mõistke, et te olete tõeliselt taevase sõnumi kandjad. Teie olete need, kes 

peavad kõigile seletama, mis sel ajal toimub, kes peavad võitlema, et õpetada minu õpetuse 

põhimõtteid, mille inimkond on unustanud. 

13 Te ei pea mitte ainult andma Minu Sõna inimestele, nagu ma teile ütlesin. Harjutage end, et te 

oskaksite seda tõlgendada. Ärge otsige sõnu, et üllatada oma lihvitud ilukõne abil. Rääkige lihtsal viisil, 

mis väljendab kõige paremini vaimu tõde. 

14 Kuidas te saate teada, millal räägite teie ja millal mina teie suu kaudu? Kui te unustate end, kui te 

mõtlete oma venna valule ja tunnete end alandlikuna, väärituna Minu armu vääriliseks, siis on see just 

see hetk, mil Minu Jumalik inspiratsioon laskub teie mõtetesse. Sest kogu teie olemust läbib sel hetkel 

armastus Isa ja teie venna vastu. 
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15 Kui teete tööd minu nimel, siis oskage seda kasutada, kuid ärge kunagi rääkige sellest ilma 

põhjuseta. 

16 Kogu minu töös on õiglane hüvitis. Kes annab, see saab. See, kes keeldub, hukkub lõpuks hädast. 

Ma tahan, et te mõistaksite minu õpetust, mille aluseks on halastus ja armastus. 

17 Te peate pühenduma headusele, see on teie ülesanne. Aga seni, kuni teie lihalik loomus on vastu, 

tunnete te end minu jüngriks ebaväärtuslikuna. Siis arvate, et on palju neid, kes on paremad kui teie, kuid 

keda ei ole veel kutsutud. Ma ütlen teile: Selle põhjuseks on see, et sa olid kõige rohkem hädas, sest su 

südames puudus rahu, sest su tee oli täis lõkse ja su jalad olid määrdunud selle maailma mülkast. 

18 Isegi Minu teise ajastu jüngrid ei olnud "õiged", kui Ma neid valisin. Kuid nad tegid end oma 

tegudega vääriliseks ja saavutasid Minu juhiseid järgides kõrgema vaimse taseme. Ma tahan, et te 

muutuksite samamoodi ja teeksite end vääriliseks, et teie teod teid ülendaksid ja tooksid teid Mulle 

lähemale. 

19 Kui ma küsiksin teilt: "Mida te olete õppinud nendest paljudest asjadest, mida ma olen teile 

õpetanud?" Siis peate tunnistama, et olete seda väga vähe kasutanud. Kuid ma ei mõista teid hukka, vaid 

annan teile andeks. Sest teie võlad on kogu inimkonna võlad. Seepärast, kui ma räägin sinuga, siis räägin 

ma kõigi oma lastega. 

20 Ma kutsun teid oma sõnumitoojateks. Te peate leidma õige viisi oma kaasinimestega 

suhtlemiseks. Kui võidate nende uskmatuse veenvate sõnade ja tegudega, on see teie jaoks suur teene. 

Olge ettevaatlikud, et anda oma tunnistust täiuslikult, et te ei lööks kunagi minu õpetuse eesmärki. 

21 Püüdke alati saavutada harmooniat vaimse ja materiaalse vahel. See tähendab, et peaksite 

õppima andma Jumalale seda, mis on Jumala oma, ja maailmale seda, mis on tema oma. 

22 Nii annan ma ennast teile oma Sõnas. Kasutage selle olemust, mis on tarkus, ja kõike seda, mis on 

hea ja täiuslik, mida te peaksite püüdma leida selles, kui teie ideaal on, et teie käsi oleks hiljem teie 

kaasinimeste suhtes külluslik. 

23 Aeg on õige, kasutage seda, sest saabub päev, mil seda sõna enam ei kuulda. Minu tahe peab 

olema täidetud. Jumala ja inimese vahelise vaimse dialoogi ajastu on juba lähedal. Siis ei ole inimese 

mõistmisvõime enam vajalik minu tahte häälekandjana või edastajana. 

24 Sel ajal, mil ma ilmutan end valguse täis sõnades, olen andnud sellele inimkonnale võimaluse 

edastada oma õpetust õigel viisil. 

25 Täna näen ma, et iga Minu Meistri ümber kogunenud jünger mõistab Minu Sõna erinevalt, ja kui 

nad jagavad üksteisega oma arusaamu, siis tekivad arutelud ja kriitika, kuigi ma tahan oma rahva seas 

ühtset mõtlemist. Selleks peate olema heategevuslikud, olema sallivad ja ootama sobivat hetke, et 

rääkida. 

26 Täna on teil minu õpetustest erinevad arusaamad, kuid lõpuks jõuate te kõik samale arusaamisele 

ja mõistmisele. See julgustab teid võitluses, sest kui te kõik olete ühinenud, tunnete end tugevamana. 

27 Ma olen teile alati öelnud: Ärge kujundage teooriaid Minu õpetustest ja ilmutustest, sest need 

rööviksid tõe, millega Ma olen teid riietanud, jõu. 

28 Avastage Minu õpetuses see vabadus, millest Ma teile räägin, et te saaksite selle alusel kõike 

selgemalt ära tunda. 

29 Iga kord, kui ma olen teie juurde tulnud, olen õpetanud teile, kuidas saavutada osadus teie Isaga. 

Ma olen õpetanud teid leidma tõde iseendast, et te ei otsiks seda õpetustest, mis ainult pärsivad vaimu. 

Inimkond on jõudnud lapsest saati sellesse valguse ajastusse, kus vaim ja inimmeel on kogenud, et nende 

ees avaneb lõpmatus. 

30 Selleks, et valgust, mis valgustab seda aega, näeksid kõik silmad, on vaja, et te rebiksite ära 

religioosse fanatismi silmaklapi. Seepärast jätsin ma teile kirja seaduse tahvlitele, mille ma andsin 

Moosesele: "Sa ei tohi kummardada ühegi olendi kuju ega materiaalseid asju, nagu oleksid need sinu 

Jumal. Teda sa pead armastama kogu oma südame ja hingega rohkem kui kõike, mis on loodud." 

31 Aga te küsite Minult: Miks on maailm langenud fanatismi ja väljapoole suunatud jumalateenistuse 

vormidesse? ─ Sest selle asemel, et lükata tagasi au, tseremoniaalseid rõivaid ja edevusi nagu Jeesus, 
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võtsid need, kes pühendusid Minu Seadusele, vastu rikkused, tiitlid ja maise kuma, võttes seeläbi hingelt 

igasuguse vabaduse. Ja selle meeltesegaduse keskel on ikka veel neid, kes tunnevad end eksimatuna, 

kuigi eksimatu on ainult Üks, kes on teie Taevane Isa. 

32 Nii et kui te tahate saavutada oma hinge paranemist, läbida oma eluvõitluse intelligentselt ja 

vaimselt, olge hea tahtmise ja alandliku südamega inimesed. Sel viisil teete edusamme, mis viivad teie 

hinge päästmiseni. 

33 Ma lasen teil tunda oma armastust, ma eemaldan nüüd teie teelt kivid, et muuta teie rist vähem 

raskeks. 

34 Ma näen teie südame sisemust ja ütlen teile: treenige oma meelt, suurendage oma 

mõtlemisvõimet ja ühendage oma tunded, et te kuulaksite ja mõistaksite minu sõna. 

35 Palvetage ja parandage oma teid, sest maailma rahu sõltub ka teie arengust. Te peate palvetama, 

sest maailma ähvardab sõda ja te peate püüdma saavutada rahu. Teie olete need inimesed, kes on 

õppinud tundma palve jõudu, selle mõju ja valgust. 

36 Kõik otsivad helendavat horisonti ega ole seda leidnud, sest inimeste vahel puudub vendlus, ja kui 

nad näevad panoraami, mida varjutavad rahvad, kus on vallandunud sõda, siis julgustab neid vaid 

aimdus, et kusagil maa peal peab olema rahulik nurk. See nurgake saab olema see rahvas, keda nähakse 

kaugelt nagu säravat tähte. 

37 See on siinse rahva vastutus, kes peab end vaimselt ja füüsiliselt ette valmistama, et anda eeskuju 

vendluse, sisemise ülesehitamise ja heategevuse kohta, olgu see siis haigete tervendamine või vaenlase 

käe pigistamine andestuse märgiks. 

38 Olge hoolsad minu väljadel ja te näete kõike, mis teid ümbritseb, riietatuna suurema iluga, sest 

siis olete leidnud oma eksistentsi mõtte. See, kes langeb stagnatsiooni ja rutiini, ei lase oma hingel 

tõusta, et näha seda hiilgust, mida elu sisaldab, kui te elate minu seaduse järgi. 

39 Jälgige ennast, et te saaksite avastada, millal teie eksistents muutub kasutuks, sest te lasete end 

liha kalduvuste poolt alla tõmmata. Ma tahan, et te jätaksite vilja, kuid see vili peab olema rahu teie 

lastele. Sest siis õitseb teie süda ja need viljad on teie teod. 

40 Teie kaudu teen ma maailmale teatavaks oma Sõna sellest ajast, mis saab teatavaks pärast 1950. 

aastat. 

41 Need ilmutused jõuavad kogu inimkonnani. Selleks olen Ma koolitanud neid, keda Ma nimetan 

"kuldsulgedeks", töötama innukalt Minu Töö nimel ja järgima oma südametunnistuse kutset, et Minu 

Sõna säiliks kirjalikult. Need kirjutised ei ole mõeldud mitte ainult praegustele, vaid ka tulevastele 

põlvkondadele. 

42 Minu sõna majesteetlikkus põhineb, nagu alati, selle lihtsusel ja tähendusel. Ma tahan, et teie 

keel oleks samasugune, kui te räägite minu Tööst. Ärge unustage, et mitte ainult inimene ei räägi, vaid ka 

süda. Olge puhtad oma tegutsemisviisides. 

43 Igal hetkel saate Minult jõudu, valgust ja rahu, mida vajate oma eluteel. Võta ka minu õnnistus. 

44 Sel kolmandal korral teen ma kogu inimkonna oma jüngriks. Selle saavutamiseks lasen ma nüüd 

oma valguse voolata igasse inimolendisse. Pärast seda lasen ma oma sõna, mille ma täna teile annan, 

neile kätte. Minu rahva tunnistused, ülestähendused ja eeskuju saavad tuntuks riigist riiki ja rahvusest 

riiki, äratavad südamed ja äratavad hinged oma südametunnistuse valguses. 

45 Tänapäeval rändavad paljud inimesed sihitult ringi, küsides sageli Minult: "Issand, kuhu me 

läheme? Kuhu see elu meid viib ja milline on sihtkoht, mis meid ootab?" 

46 Nad on hirmunud hinged, kes küsivad Minult nii. Nad elavad agoonias maailmas, mis on jõudnud 

oma rüveduse ja materialismi tippu. Neile saadan ma oma valguse kui lootuskiire, et nad jätkaksid 

valvamist ja palvetamist, kuni torm möödub ja rahu jõuab nende südamesse. 

47 Siin, selles maakera nurgas, lasen ma oma hääle kuuldavaks saada, inimlikuks tehtud nende 

valgustatud inimeste kaudu, keda ma olen valinud selleks, et kasutada mind selleks kuulutuseks. Ja kui 

ma pöördun siinsete rahvahulkade poole, pühendan mõned oma sõnad lastele, keda ma kutsun üles 

muutuma tugevaks vooruses ja põgenema korruptsiooni voolu eest, mis on nii palju südameid hävitanud. 
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48 Ma tahan, et need olendid oleksid juba varasest lapsepõlvest saadik täielikult teadlikud sellest 

ülesandest, mis tulevik on neile ette nähtud. Samuti olen rääkinud otse noortega, et anda neile suuniseid 

nende ebakindlale eluteele. Sest ma vaatan neid kui habrast paati keset rahutut merd, ja selleks, et 

nende kõrval seista, olen ma nende silmade ette tõstnud oma töö majakana, et juhtida neid päästvasse 

sadamasse. Noored on need, kes on Minust kõige kaugemal. 

49 Kui inimene on veel laps, siis ta palvetab ja mõtleb Jumalale. Sama juhtub siis, kui ta on läbinud 

oma elu mäetipu ja hakkab loojuma, nagu päike päikeseloojangul. Kuid seni, kuni tema süda on nagu lind, 

kes tahab lennata, ja tema liha väriseb kokkupuutel maailma ahvatlustega ning ta tunneb end tugevana, 

siis ta eemaldub jumalikest õpetustest, sest ta ei taha, et nende õpetus alandlikkusest, armastusest ja 

ohvrimeelsusest teeks tema teod, sõnad ja mõtted talle igal sammul etteheiteks. 

50 Alles siis, kui inimsüda tunneb, et ta on oma kirgede meres laevahukku jäänud, pöörab ta pilgu 

ülespoole, ihaldades jumalikku tuletorni, mille valgus näitab talle teed, mis viib ta päästesadamasse. 

51 Ma olen kuulnud leskede südant, kes ütlevad Mulle: "Mu Isa, vaata meid, me oleme nagu 

langenud lehed puult, mida tuul puhub ümberringi." ─ Ma olen pöördunud nende poole, et öelda neile, 

et nad ei ole üksi, et Tema, kes läks vaimsetel rändamistel teise maailma, näeb neid sealt, aitab neid ja 

kaitseb neid, ja et Ta on läinud nende ees vaid lühikest aega, et valmistada teed kõigile Talle usaldatud 

olenditele. 

52 Aga kui te ei suuda teda tunda, kui tema kohalolek ei ole teie elus tajutav, siis palvetage, esitage 

oma palved Mulle, sest Ma panen teid tema kohalolekut tundma. Mõne jaoks on ta staabiks, teiste jaoks 

toeks ja taas teiste jaoks armastavaks kaaslaseks, kes juhendab ja aitab neid nende eluteel. 

53 Kui metsloomad metsades, linnud õhus ja lilled niitudel saavad igal hetkel oma Isa armastuse ja 

elu sära ─ kuidas oleks võimalik, et te arvate, et ma keeldun teile isegi hetkekski oma jumaliku armastuse 

armust, kuigi teil on oma olemusest osa minu enda jumalikkusest? 

54 Pereisa on pöördunud Minu poole, et rääkida Mulle oma vajadustest ja muredest. Tema lapsed 

eiravad tema autoriteeti, pöörduvad talle selja taha ja muutuvad isa nõuannete vaenlasteks. 

55 Ma pean teile osutama, et teie ülesanne on väga raske ja teie rist on raske. Aga kui te suudate 

oma kannatuste karika usuga ja kannatlikult ära juua ning oskate armastada oma kaasinimesi ja oma 

lapsi, siis võtate Mind oma eluteel eeskujuks ja teie lapsed ei hakka hukkuma. 

56 Inimesed: Kui te soovite, et minu töö oleks laialdaselt tuntud kogu maa peal, siis elage minu 

õpetuse järgi, rakendage minu õpetust kõigis oma töödes, pühitsege oma kodu selle sõna väega. 

Mõistke, et teie minevik on suletud raamat ja et elu on nüüd uus, teie silmadele tundmatu tee, tee, mida 

peate läbima lõpuni. 

Täna olete rahulikud, võtke minu sõnast ainult seda, mida soovite, ja kasutage minu õpetust, kui 

soovite. Kuid tuleb aeg, mil ma kutsun selle rahva vastutusele, alates esimesest kuni viimase sõnani, 

millega ma olen neid õpetanud. 

57 Ärge unustage, et see rahvas on juba ammu täitnud vaimset missiooni maa peal ja on kutsutud 

täitma kõrget saatust inimkonna seas. Kui Issanda halastus on teid määranud selles elama, siis külvake 

sinna oma seeme, isegi kui see on ainult üks seeme; kuid see peab koosnema armastusest, rahust ja 

vaimulikkusest. Nii ei ole teie tee maa peal olnud viljatu. 

Juba praegu pean ma teile osutama, et ─ ükskõik kui suur on selle rahva saatus ─ te ei tohi seda 

pidada "tõotuse maaks" või "uueks Jeruusalemmaks". Ärge ajage kedagi segadusse ja ärge ajage ennast 

segadusse. Issanda jüngritele, spiritistidele, ei saanud Isa anda materiaalseid hüvesid päranduseks. Kuna 

selle maa missioon on suur, kuna see rahvas peab saavutama kõrge arengu taseme, siis olgu selle 

elanikud need, kes kuulutavad maailmale minu kohalolekut, ja need, kes oma eeskuju ja tegudega 

tunnistavad minu õpetuse suurust ja tõde. 

58 Ma jätan teile oma kuulutuse särava jälje teie keskele, millega te suudate maailma raputada. See 

on minu sõna, mis on kirja pandud jumaliku diktaadi järgi. 
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59 Kõigepealt kirjutatakse see üles materiaalsetesse raamatutesse, kus inimesed saavad läheneda 

minu salajasele varakambrale ja tungida minu tarkusesse. Siis, kui see põhiolemus on minu jüngrite 

südames hoitud, ilmub tõeline raamat Issanda rahva mõtetes. 

60 Ma olen teid üle ujutanud armuandidega, kui ma häälekandjate kaudu oma Sõna vibratsiooni 

kuuldavale toonud. Ma olen saatnud teile oma vaimumaailma, et selgitada ja tõlgendada teile minu 

sõnumeid. Ma olen teie teed täis imesid ja olen lubanud teie silmadel hämmastuda vaimsete nägemuste 

vaatlemisel. Kuid te ei ole ainsad, kes neid ilminguid naudivad ja naudivad. Sest ma olen teile teatanud, 

et "iga silm näeb mind". Ja tõesti, maailm näeb Mind ja vaimne maailm ilmutab end samuti, ning kõik 

need ilmingud maailmas panevad lõpuks ka kõige uskumatumad südamed värisema. 

61 Inimesed on tulnud sooviga, et vaimne materialiseeruks ja jumalik inimlikuks muutuks, et nad 

saaksid uskuda. Ja ma olen seda armu mõnele andnud. 

62 Inimesed, tunnetage sügavalt oma saatust, mis teil on kõigi maailma rahvaste seas, et te saaksite 

täita oma missiooni ─ nüüd, kui aeg on soodne. 

63 Ma valmistan teie südamed ette, et elada neis. Ka maailm valmistab end ette. Rahu seeme idaneb 

inimeste mõtetes ja teie, kes te olete selle laiali pillutanud kõikjale maa nurkadesse, olete õnnelikud, kui 

näete oma töö vilju. Sest võttes Meistrit oma teel eeskujuks, olete näidanud, kuidas elada õiglaselt, ja 

olete kõigi eest palvetanud. 

64 Kõigis rahvastes hakatakse rääkima leppimisest, vendlusest ja rahust ning see on ühendamise 

algus. 

65 Ma olen teid ette valmistanud ja küsinud, kas olete juba valmis minema rahutute rändajate, teie 

kaasinimeste juurde, et näidata neile tarkust, mille ma olen teile inspireeritud kuulutusena andnud, ja 

vastata rahuldavalt nende küsimustele. Ärgu leidku keegi, et selle missiooni täitmine on võimatu. 

Mõistke, et teadmised, mis ma olen teile andnud, võimaldavad teil mõista oma missiooni. 

66 Kõik minu lapsed ei pea jõudma kohtadesse, mida te nimetate võõraks. Sageli piisab sellest, kui 

nad mõtteis palvetavad ja puhastavad oma südant, nii et nende vaim ilmutab end kaasinimestele igal 

kaugusel ja saab nendega üheks. Ja neid äratab üles vaimumaailm. 

67 Te peaksite ühinema vaimse maailmaga ja moodustama sellega kaitsva müüri, mis hoiab ära uued 

sõjad ja uued kannatused. Te peaksite jätkuvalt palvetama nende eest, kes teesklevad, et saavutavad 

vaimse võimu vägivalla abil. Te üllatute ja maailm üllatub, kui inimesed näevad, et mitte võim ei ole 

domineerinud mõistuse, vendluse ja õigluse üle. 

68 Ettevaatust näilise heategevuse tegemisest, kuid samas oma südames enesekesksuse 

järeleandmisest. Tehke nii palju head kui võimalik, kuid ilma isiklikku kasu taotlemata. Tehke seda 

armastusest, mis on seadus, mida ma olen teile õpetanud, ja te olete teeninud teened oma hinge 

edendamiseks. Tehke teatavaks Minu õpetus nii, nagu Ma olen selle teile andnud. See on sama, mida ma 

olen teinud teatavaks oma prohvetitele ja apostlitele teistel aegadel. 

69 Inimene on oma materialismis leidnud, et on kasulik moonutada Minu Sõna, mida Ma olen alati 

edastanud. Kuid Minu Töö on täiuslik ja ei põhine materiaalsetel sõnadel. Valmistage end ette ja te leiate 

alati Minu tõe. Siis avastate, et ma olen andnud teile oma seemet alati heldelt, et ka teie saaksite seda 

sama armastuse ja halastusega edasi anda. 

70 Teil ei ole vaja kellelegi muljet avaldada riituste või väliste vormide abil. Teie südame tempel 

muutub nähtavaks ja selles näevad teie kaasinimesed teie igavest valgust ja altarit. 

71 Õppige tundma Mind juba praegu ─ nii oma heades tegudes kui ka siis, kui teil on raske väljuda 

mudaaugust, kuhu te olete langenud. 

72 Ma olen õpetanud teid otsima tõde lihtsuses. Kui vaene on ikka veel inimaju, kui ta otsib tõde 

omaenda loodud keerulistes teadustes! Miks otsida Mind nii kaugelt, kuigi inimene kannab Mind endas? 

Kes ei tea, et ta on loodud Isa näo järgi, varustatud selliste jumalike omadustega nagu vaim, 

intelligentsus ja tahe? 

73 Ma elasin koos inimestega teisel ajastul, jagades teie leiba ja teie kodu; kuid Kristuse suurus on 

juurdunud tema alandlikkuses. 
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74 Ma õpetan teile seda, et te teaksite, kuidas eralduda materiaalsetest asjadest oma 

ligimesearmastuse nimel. Aga eelkõige peate te end puhastama, sest see on seadus, et te peaksite 

arenema. Ja kui see on seadus, et kõik peaks arenema, siis ei tohi teid üllatada need ennustused, mis on 

veel täitumas. See, mida teie silmad võivad näha, täidab teid rõõmuga alles siis, kui mõistate, et kõike 

juhib kõige täiuslikum seadus ja et see, mis teie hingega täna toimub, ei oleks võinud sellega varem 

juhtuda, sest kõik ilmneb omal ajal, kuni see jõuab täiuslikkuseni. 

75 Inimkonna arengu eest ei võidelda mitte ainult maa peal, vaid ka teistes maailmades püütakse 

vaimse maailma päästmise ja arengu eest. Seepärast ütlen ma teile, et spiritistlik seeme kannab vilja kõigi 

religioossete kogukondade põues. Pärast suuri vaidlusi ja kui mehed ütlevad, et see on uus religioon, mis 

külvab ebakõla, siis vastake, et spiritism on 

See on õpetus, mis anti inimestele esimesena ja on ainuke, mis on hingi juhtinud. Kuid see hääl tuleb teie 

südamest, kus asuvad teie tunded, mis ilmnevad siis, kui te nutate teise inimese valu pärast või isegi siis, 

kui nutate rõõmust oma naabri valu üle. Sest see, mida ma olen teile alati õpetanud, on üksteise 

armastamine. 

76 Ma räägin teiega inimintellekti kaudu. Minu valgus ja Minu arm voolavad läbi selle ja muutuvad 

sõnadeks ─ see sõna, mis tähistab ainukest teed Minuni jõudmiseks: tunnete puhtus ja alandlikkus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 190 
1 Inimesed, inimkond: Eelija on sel ajal kõigi juures. 

2 Teie, inimhulgad, kes te naudite seda ilmutust: kuulge Eelija häält, kelle nimi on vaevalt 

inimkonna teadvuses püsinud, kuigi Ma tegin teile Tabori mäel teatavaks tema missiooni tähenduse; kuid 

te ei ole tahtnud seda ilmutust mõista. Nüüd, kui te olete kuulnud Eelija häält, tunnete tema kohalolekut 

ja teile tundub, et te kuulete tema tulise vankri tulekut. 

3 Eelija on valguskiir, mille ma olen alati saatnud teile, et valgustada teie teed. Tema on 

valgustanud maa, et te leiaksite ja järgiksite teed, mis viib teid lähemale sellele punktile, kus teie Isa teid 

ootab. Ta on hinge suurte saladuste vahendaja, mida ta on teile sel ajal selgitanud, et te saaksite oma Isa 

paremini mõista. Ka tänapäeval täidab ta sarnast ülesannet nagu esimesel ajastul: tõrjuda ebajumalaid 

nende altaritelt, et õpetada maailmale tõelist vaimulikku jumalateenistust. 

4 Elias on seletatud ja tõestatud reinkarnatsiooni seadus, mille vastu tänapäeval nii palju 

võideldakse. Temas võib avastada ka õpetuse ja valgustuse selle kohta, mis on ilmutus inimese mõistuse 

kaudu, kui ta ilmutas end vaimselt prohvet Elisa suu ja mõistuse kaudu. 

5 Vaadake, kui palju ja kui suuri õpetusi on Eelija teile alati toonud, kuidas ta on õpetanud teie 

vaimu. Vaadake, kuidas ta on teile igal ajal teinud suuri ilmutusi, mida teil on raske seletada. Kuid kõik 

need teadmised, mida te ei oleks pidanud mõistma minevikus, seletab teile nüüd selles Kolmandas 

Ajastikus seesama Eelija, kes tuleb missiooniga taastada kõigi asjade tõeline tähendus. 

6 Õndsad on kõik need maailmas, kes, tundes, et nende vaimu valgus hakkab elavnema, ütlevad: 

"Eelija on tulnud", ja lisavad siis: "Issanda teine tulemine läheneb". ─ Nii nagu neil Teistel aegadel, kui 

inimesed tunnistasid, et Johannes prohvetlikult rääkis taevariigi imedest, ja nad küsisid: "Kas see on 

Eelija?". 

7 Suur prohvet, eelkäija, sõnumitooja on teie seas. Kuid nüüd ei ole ta muutunud inimeseks, ta on 

vaimses, ja valguskiir, millega ta on ennast ilmutanud, on sama, millega ta hävitas valejumalaid ja millega 

ta süütas tõelise usu Issanda rahva südames. 

8 Hinged, järgige teda! Inimkond, kuulake teda! Ta on karjane, kes viib teid minu juurde, ta on 

tuletorn, mis valgustab ja näitab teed, et jõuda päästesadamasse. 

9 Mõistke, et aeg hakkab otsa saama ja läheneb päev, mil ma ei räägi enam teiega nende 

häälekandjate kaudu. Need, kes on kasutanud minu õpetust, saavad rahu. Kuid on palju "orbusid", kes 

otsivad Minu kohalolekut selles vormis asjata. Kuid ma ei eemalda ennast, ma olen teile väga lähedal ja 

räägin igaühe kaudu, kes valmistab end vaimust vaimule. 

10 Tuleb aeg, mil erinevad sektid ja religioossed kogukonnad kuulutavad Issanda tulekut ja ütlevad, 

et kõik märgid on täitunud ja et nüüd on see aeg saabunud. Teie, kes te teate tõde, rääkige neile, mida te 

Minust teate. Alates 1866. aastast olen Ma ilmunud Lohutaja Vaimuna ja otsin välja Oma omad ─ need, 

kelle kaudu Ma annan teada rõõmusõnumit, oo inimkond! 

11 Te ei peaks tundma distantsi nende suhtes, kes ─ kuigi nad ootasid Mind ─ ei osanud õigeaegselt 

avastada eelnevaid märke ja mõistsid liiga hilja, mida nende 

eelaimus. Ärge hinnake end nende erinevuste tõttu valesti. Kuna nad ei saanud tunnistada Minu 

kohalolekut, olen Ma nende hingi valgustanud ja nad on heal teel. Te kõik ühinete ideaalis. 

12 Minu väljavalitu on puu eri harudel. Paljud tulevad enne 1950. aastat minu väljakuulutamise 

tunnistajaks, teised võtavad aega. Õndsad on need, kes kuulevad Minu Sõna häälekandja kaudu, sest nad 

tunnevad endas, et nad juba tunnevad seda häält, et see ei ole inimlik, vaid pärineb Minult. 

13 Ma tulen, et öelda teile, et te juhinduksite oma südametunnistusest, et te vabastaksite end ja ei 

muutuksite taas kord nende orjadeks, kes tahavad teid allutada ebatäiuslikele kultusvormidele, 

eelarvamustele ja dogmadele. 

14 Te kõik võite olla minu "töötajad", minu õpetuse saadikud. Oma võitluses ei tunne sa end 

hüljatuna; minu rinnal oled sa turvaliselt ja sul pole midagi karta. 
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15 Mina, kes ma seisan kogu loodu kohal ja siiski pulseerin selles, räägin inimese, minu eelistatud 

olendi kaudu. Ärge olge üllatunud, et ma teen ennast teatavaks vähe austatud, harimatute inimeste 

kaudu ja et ma ilmutan end vaesuse ja viletsuse paikades. Ma kinnitan teile, et see, mis teie jaoks on 

palee, ei ole seda Minu jaoks. Teisest küljest, kus te näete ainult vaesust ja viletsust, on võimalik, et seal 

sees on tõeline vaimne hiilgus. 

16 Ma ütlen teile seda, sest paljud on endas imestanud, miks Ma ei tee ennast teatavaks suurtes 

sünagoogides või suurejoonelistes kirikutes. Ka tol ajal imestasid paljud inimesed, miks Messias ei 

sündinud ja kasvas üles Siioni templi varjus. 

17 Täna, nagu ka siis, õpetan teile, et see, mis tuleb otse Isa juurde, on teie südame siirus. Sest iga 

tema löök räägib Mulle teie headest tegudest. 

18 Vaadake alandlikkust, millega ma olen alati teie juurde tulnud. Mõtle, et ma olen alati tulnud ilma 

troonideta, ilma skeptrite ja paleedeta, alati mässituna lihtsusse ja alandlikkusse. Mida arvaksid minust 

vaesed, paaria, pärandita jäänud, kui nad näeksid mind nende juurde tulemas, ümbritsetuna pompist ja 

luksusest? Nad tunneksid end alandatuna, minu vääriliseks. Isandad, rikkad, suured maa pealikud 

seevastu kutsuvad Mind oma sotsiaalse klassi ja staatuse Jumalaks. 

19 Kui maailma vaesed näevad Mind paljajalu, hingeldades ja veritsedes risti raskuse all, siis 

värisevad nad kaastundest oma Issanda alandlikkuse ees ja tunnevad end Temaga üheks. Rikkad seevastu 

─ kuigi nad tegelikult ei ole ─, kellel peaksid olema samad tunded kui tavalistel inimestel, ei suuda Mind 

vaesuses mõista. Siis katavad nad pildilise kujutise, millega nad teesklevad, et kujutavad Mind, 

purpurpunase, kulla, siidi ja nn vääriskividega. Nad teevad seda, sest nad on unustanud Minu õpetuse, ja 

sellepärast tahtsid nad Mind ümbritseda kõige sellega, mis on kõige enam Minu õpetusele vastu: 

edevusega. 

20 Ma pean teile veel kord ütlema, et ma ei räägi ühegi koguduse vastu, sest nad kõik on Minus 

õnnistatud. Kuid te peate ka mõistma, et mina kui Meister pean nimetama need vead, mida inimesed on 

teinud, et te saaksite need ühel päeval kõrvaldada. Sest kui ma ei aitaks teil tõde avastada: Millal te seda 

ise leiaksite? 

21 Lubage Minu tõelusel luua valgust ja armastust, et jõuda iga inimeseni, iga religioosse kogukonna 

ja iga rahvani, nii nagu Ma luban teie tõelusel või sellel, mida te olete seadnud tõeks, jõuda Minuni. Mis 

on see sinu tõde, mida ma kõigilt saan? See on teie palve, teie usk ja teie lootus. 

22 See valgus, mis on olemas igas hinges, kui ta tõuseb Minu juurde, kui ta räägib Minuga, vabastab 

end igast pimedusest ja igast valest, et näidata Mulle ainult seda, mida ta kannab endas tõe mõttes. Sest 

isegi kuri, kui ta mulle tunnistab, näitab mulle oma häbiplekke, ilma et ta püüaks mind petta. 

23 Inimene on kohustatud end täiustama, parandama oma elu maa peal, ilma et ta mõistaks hukka 

viisi, kuidas teised Mind otsivad. Ma olen ainus, kes suudab hinnata teie tööde tõepärasust. 

24 Alates ebajumala kummardajast kuni spiritistini, nad kõik on Minu valguse ja Minu pilgu all. Nii 

nagu ma saan sageli suuri tõendeid ülestõusmisest neilt, keda te peate vaimselt mahajäänud olevat, nii 

võin ma teile kinnitada, et ma saan sageli tõendeid suurest mahajäämusest neilt, kes peavad end 

vaimsuse eestvõitlejateks. 

25 Ainult üks usklik rahvas on Mind sel ajal vastu võtnud, ja neile olen usaldanud selle raamatu 

lehekülje Minu tarkusest. Kuid sellel Minu armastust täis raamatuleheküljel on sõnum kõigile 

religioonidele, mis eksisteerivad maa peal. 

26 Minu valgus äratab kõik üles nagu jumalik, universaalne koidik, ja siis, kui inimene tõuseb üles, et 

elada läbi uue päeva, kogevad tema meeled jumaliku lähedust. 

27 Nüüd pean teile ütlema, et mitte taevariik ei tule inimese juurde, vaid inimese hing tõuseb oma 

taevase Isa kuningriiki. 

28 Miks annate te alati põhjust, et Ma teile etteheiteid teeksin? Ma tulen teie juurde armastusest, 

sest ma näen, et teie südames on valu ja ma tahan teid lohutada. Sest ma tahan, et teie hinges oleks 

Minu rahu. 
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29 Mõnikord ilmutan Ma end teile kohtunikuna, mõnikord olen Ma teile Isa, ja alati näitan Ma end 

Meistrina. Nendes kolmes ilmingus on teil jumalik essents, mis on üks: Seadus, Armastus ja Tarkus. See 

on Kolmainsus, mis eksisteerib Minu Vaimus. 

30 Sulgege silmad ja vabastage hing, et ta saaks intensiivselt kogeda neid hetki, mil ta on ühenduses 

oma Meistriga. Laske end tunda Issanda lähedal ─ nagu need, kes järgisid Meistrit teisel ajastul mööda 

radu, läbi orgude, külade, jõgede ja kõrbete, et mitte jätta vahele ühtegi Tema õpetust. Siis mõistate, 

millises ülekantud tähenduses ma mõnikord räägin, kui ma kasutan maa kaupu, et kujutada teile vaimset 

ja muuta see teie jaoks käegakatsutavaks. Te saate kogeda, kuidas Minu Sõna toob teie hinged lähemale 

taevariigile. 

31 Tulge, inimesed, et ma teid õpetaksin. Või tahate, et see oleks valu, mis jätkab teid kogu elu 

jooksul õpetada? 

32 Tulge minu mõisa, et külvata vennaskonnaga põldu. Ma kinnitan teile, et see teos ei valmista teile 

pettumust nagu maailm. 

33 Siin, otse teie hinge ees, on tee, mis kutsub teid üles seda astuma ja mitte kunagi peatuma. Sest 

iga samm, mille te astute, toob teie hinge lähemale täiuslikule kodule, mis ootab seda. 

34 Juba see aeg, mil ma olen teiega, et anda teile oma õpetust sellisel kujul, on väga lühike, ja ma 

tahan, et te õpiksite teenima teenet, et minu Sõna kõlaks nende häälekandjate kaudu rohkesti nendel 

viimastel aastatel. 

35 Mida te peate tegema, et jumalikud kingitused oleksid nagu tasu teie teenete eest? Arendage 

oma usku, innukust ja vaimsust. Armastus peaks valitsema inimeste südames, tuleks praktiseerida 

aktiivset heategevust, tuleks armastada tõde. 

36 Tõesti, Ma ütlen teile, kui te ei ühine, nagu on Minu Tahe, siis inimkond ajab teid laiali ja ajab teid 

oma keskelt minema, kui nad näevad, et teie elu liigub eemale sellest, mida te kuulutate. 

37 Mis juhtuks, kui inimesed avastaksid, et igas kogukonnas on erinev Jumala kummardamine ja 

erinev viis Minu õpetuse praktiseerimiseks? Nad ei oleks võimelised mõistma, et see olin mina, kes teid 

õpetas. 

38 Ma usaldan teile need kolm viimast aastat minu ilmumise ajal, et te töötaksite selle rahva 

ühendamise nimel ─ liit, mis hõlmab vaimset ja välist, nii et teie töö, mis on täis harmooniat ja üksmeelt, 

oleks parimaks tõendiks, et teid kõiki ─ erinevates kogukondades ja eri provintsides ─ õpetas üks ja sama 

Meister: Jumal. 

39 Mitte kõik teist ei ole näinud vaimu silmadega neid aegu, mis lähenevad inimkonnale. Mitte kõik 

teist ei ole nende valu tundnud. Kuid ma kujundan praegu koos teiega arvukat rahvast ja teen neist 

hoolsaid töölisi, kes hakkavad Mind armastama ja kes on nüüd innukas töötama, et muuta inimsüda 

viljakaks. 

40 Minu Sõna külvajad: Kui tuleb põllutööde aeg, siis tõuske täis usku, milles ma olen teid õpetanud. 

Ärge kartke ei mõnitamist ega põlgust. Külvake viljakale maale, mitte kaljule ega jooksva liiva peale, sest 

seal ei kanna seeme vilja. Sa näeksid, kuidas see võrsub ja kasvab, kuid ei kannaks vilja. Kui sa külvad seda 

okashekkide ja umbrohu vahele, ei kanna see ka vilja. Seepärast peate palvetama, et saada minu 

inspiratsiooni, siis mõistate, kuidas valida ettevalmistatud maad. Mina, maade omanik, annan teile suure 

Anda alad, mida kasvatada. Olge täis suurt tahet tööd teha. Külva ja saagi. Ja tuleb päev, mil te valmistate 

oma saagist saadud nisust leiba oma elatiseks. Pidage meeles, et ma räägin teile piltlikult, ja te ei tea, kas 

te ei saagi seda saaki pärast seda. 

41 Sest täna ma ütlen teile: suur on see saavutus, mille te peate tegema selle keha abil, mille ma 

teile usaldasin. See on teie toetus ja te peate seda targalt juhtima. 

42 Maailma vaevavad nuhtlused ja õnnetused, millest ma olen talle teada andnud. Ta hakkab 

aeglaselt kartma, püüab üles tõusta ja otsib päästvat kätt, julgustavat sõna, ja teie olete päästevahend. 

43 Te peate ületama meresid ja ronima mägedesse, et minna teistesse maadesse või rahvastesse, et 

minna selle juurde, kes kannatab. Ärge kartke teed, minge tavalistes rõivastes ilma teise paari pükse 

vedamata. 



U 190 

96 

44 Kui ma näitasin teile oma ülesannet, ütlesin teile: "Võtke oma rist ja järgige mind." Miks sa kardad 

kaotada maapealseid mugavusi? Te ütlete mulle, et armastate maailma ja et te ei suuda teha ohvreid ja 

füüsilist loobumist, mida see missioon nõuab. Aga ma tulen teie ette ja ütlen teile: Igas vanuses, 

olenemata teie seisundist või seisundist, saate te mind armastada ja teenida mind, ilma et te lõpetaksite 

oma kohustuste täitmist. 

45 Muutke maailma oma eeskujuga, kõrvaldage kurjad eelarvamused ja tehke sellest paradiis, mitte 

pisarate org. 

46 Ma annan teile lühikese aja oma ülesande täitmiseks maa peal. 

47 Pidage meeles, et peate jätma oma lastele vaimse pärandi, sest nende järeltulijatest tulevad 

õnnistatud põlvkonnad, kelle kaudu Ma ilmutan ennast. Nende hingede seas on prohvetid, Minu Sõna 

tõlgendajad, suure usuga inimesed, kes näitavad inimkonnale teed. 

48 Tahate elada Minu Sõna järgi? Ma õnnistan teid, sest te olete Mind kuulnud ja tahate Mind 

järgida. Teie süda on ülevoolav armust. Andke seda kõigile, kes seda küsivad. 

49 Sel ajal tulete te minu õpetust vastu võtma ─ mõned kui jüngrid, teised kui algajad ja kolmandad 

kui uudishimust ajendatud inimesed. Kuid te kõik otsite rahu, vaikust ja ka sellele ajale vastavate 

ettekuulutuste täitumist. 

50 Te ei leidnud sektides ja kirikutes täielikku kindlustunnet Minu tagasitulekust. See oli väljaspool 

neid, et ma saatsin sõnumitooja, kes tõi teile selle hea uudise. Ma olen tulnud, et mõista kohut iga hinge 

üle ja panna alus uuele elule, uuele vaimsele korrale inimkonna jaoks. Kui te valmistute selleks, siis saate 

oma maailmast näha "Vaimse oru" täiuslikkust, kus elavad õigete hinged ─ need, kes on suutnud oma 

teenete kaudu tõusta ja kes täna minuga ühendatuna töötavad teie päästmise nimel. 

Kõik, mida te täna ei suutnud mõista, te tunnete ära selle lihtsa rahva kätes, sest minu valgus on välja 

voolanud ja teie silmi kattev loor on rebenenud. ─ Ma räägin hinge silmadest, mis olid sulgenud vaimsele 

ja jumalikule. Te olete selle valguse tagasi saanud ja teid juhin Mina. Jätkake ärkvelolekut. Kui te valitsete 

oma keha ja hinge, täis alandlikkust, järgite Minu samme, siis katab see valgus teid nagu pidulik rõivas, ja 

teie kaasinimesed tunnistavad, et te kuulute Minu väljavalitute hulka, ning inimesed armastavad ja 

austavad teid. 

51 Te olete hea sõdurid. Ma olen andnud teile relvad, et te saaksite võidelda patu vastu, kuid mitte 

oma kaasinimeste vastu. Ma ei taha, et inimene sünniks, kasvaks üles ja sureks patus, ilma et ta teaks, 

millise õnnistatud ülesande ta on maa peale toonud. Kui te läbite minu õpetuse, saate te tugevaks ja 

võitmatuks. Ei ole kiusatust, mis teid langetaks, ja nii valmistudes tõuseb te üles ja olete rohkem kui 

inimesed ─ kehastunud inglid inimkonna hüvanguks. 

52 Paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud, ja nende hulgas on veelgi vähem privilegeeritud. Aga 

häda neile, kui nad ennast ülendavad! Nad ei saa olla nagu Saalomon, kellele ma panin tarkuse, armu ja 

väe ja kellele ma usaldasin rahva valitsemise. Kuid pärast vaimse hiilguse perioodi, mil ta andis tunnistust 

oma kõrgest vaimust, lakkas ta valvsusest, liha hakkas domineerima ning kogu tema armastusest ja 

õiglusest inspireeritud töö varjutas ta enesehaletsuse ja lihaliku tegevuse. 

Ärge langege ülbusse, kuigi te näete, et ma jagan teie kaudu suuri hüvesid. Kui Ma valin teid valitsema 

üht piirkonda või rahvast ja te tahaksite Minu innustusel kehtestada õiglasi seadusi, siis ärge muutuge 

ülbeks, nagu juhtub inimestega. Siis tõstke oma hing üles ja kummardage Minu ees. 

53 Paljud tulevad sellele maale, mille Ma olen valinud, ja näevad Minu valgust, mis peegeldub selle 

elanike poolt, ning tunnevad end õnnelikuna, kui nad teid tundma õpivad ja sisenevad sellele pinnasele, 

kus Ma ühendasin oma rahva, et õpetada neid kolmandal ajastul. Need, kes saabuvad pärast 1950. 

aastat, ihaldavad Pühakirja, ja kui nad saavad teada Minu ilmutusi, tunnevad nad väge, mis tuleb Minu 

õpetusest, õnnistavad teid ja armastavad Mind. Kui paljud neist kuuluvad "Iisraeli rahva" hulka, 144 000 

tähistatud inimese hulka, kes ühinevad teiega, et järgida minu käske. 

54 Tänapäeval on rahvad läbi imbunud materialismist ja desorientatsioonist. Ma olen nendega 

vaimselt rääkinud ja minu seeme on külvatud minu väljavalitute südamesse, et see kõikjale laiali 

pillutada. Tehke oma rahvusest nii palju kui võimalik, et aidata kõiki nende vaimsel teel. 
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55 Minu jüngrite arv, kes Mind praegu ümbritsevad, on väike. Aga minu Sõna levib kuni maailma 

otsadeni. Täis armastust, see jõuab kõigi nende südamesse, kes hüüavad armastuse järele. 

56 Nüüd on teie jaoks sobiv aeg teada saada, millist missiooni te peate täitma inimkonna suhtes. 

Olen valmistanud teid ette, et mõista, kuidas täita oma missiooni selles maailmas ja teada, mis ootab teid 

väljaspool materiaalset vaheseinu, kus algab vaimne elu. Ma olen aidanud teil end vaimselt avada, et te 

saaksite ise mõista, miks toimuvad sündmused, mida mõistus ei suuda mõista. 

57 Niikaua kui hing on kehaga sulandunud, ei saa ta aru ega saa teada oma eelmistes eludes 

saavutatud teenetest. Kuid nüüd teab ta, et tema elu on igavik, katkematu kõrgem areng püüdes jõuda 

kõrgeimale punktile. Kuid täna te ei tea, millisele kõrgusele te olete jõudnud. 

58 Ma olen jälginud sind sellest ajast peale, kui sa alustasid oma eluteed segaduses, kohmakas aju. 

Ma olen näinud, kuidas te järk-järgult ärkate ja arenete, kuni olete omandanud selgemad arusaamad 

tegelikkusest. Ma olen näinud, kuidas te võitlete ebaõnne, katsumuste ja kiusatuste vastu. Ja kui sa 

lõpuks avastasid vaimse elu väärtuse, sest sa olid kõrgemale arenenud, nägin sinu hinge naeratamas. See 

naeratus väljendas rahu, rahulolu ja lootust. Kuid ma olen näinud ka seda, kuidas see tagasi langeb, 

ennast maailmas rüvetab. Siis ta kurtis ja pidi end puhastama, et saada Minu armu. Kuid isegi oma 

kukkumises on ta leidnud valguse, kogemuse valguse. 

59 Nüüd pakutakse teile võimalust mitte enam end petta, sest te olete rebinud silmaklapi, mis varjas 

tõe selgust minu valgusega, ja te olete näinud tohutut horisonti, et kindlate sammudega edasi liikuda. 

60 See valgus, mis valgustab teed, on selge. Te ei saa enam eksida, kui te ei taha tõe enda vastu 

tõusta, sest teid on võrgutatud maiste naudingute ja omandite valeliku lummuse poolt. 

61 Samuti ei saa ma teile öelda, et elage iseendale usaldades, ega seda, et te olete vabad igast 

kiusatuse impulsist. Sest seal on jõud, mis püüavad lammutada seda, mida ma praegu koos sinuga üles 

ehitan ─ jõud, mis varjavad oma tumedat olemust ja esitlevad end täiega atraktiivsena. Ma hoiatan teid 

selle eest, et te saaksite end kaitsta oma usu jõuga. 

62 Inimese, kelle jaoks ma lõin kõik olemasoleva, saatus on teada tõde ja areneda ülespoole. Aga tee 

on lai, et te saaksite sellel avada kõik oma võimed, et näha Mind, tunda Mind ja armastada Mind. Tee on 

okastraadiga, see on kivine ja paneb proovile jõu ja usu, millega te selle olete valinud. Kui olete selle 

läbinud, puhastub hing. 

63 Teine tee on kõrvalekaldumiste ja ümbersõitude tee, mis aga ─ kuna see pakub rõõmu ja sisaldab 

ilmselgeid atraktsioone ─ peatab teie sammud, ilma et te märkaksite, et olete hilinenud, sest te naudite 

elu. Kuid kes iganes on sellel teel surma tunnis üllatunud, kogeb lõpmatut kannatust, kui ta mõistab, et ta 

ei ole midagi teinud oma hinge heaks. 

64 Ma võiksin teile üksteise järel loetleda teed, mis inimese pilgule avanevad. Kuna neid on palju, 

tundub raske valida kõige sobivamat. 

65 Kui hing tuli maa peal elama, sai ta oma arenguks ja täiuslikkuseks võimaluse materiaalseks või 

inimkehaks, mille imeline ja täiuslik disain võimaldab tal tunda, mõelda ja liikuda tahtejõuliselt läbi selle, 

vastavalt oma hinge võimekusele. 

66 Hing osaleb liha rahulolus, nii nagu ta pannakse proovile oma kannatustes. Kuid inimene on 

vastuvõtlik ka hinge rõõmudele ja kannatustele. Mõlemad moodustavad, niikaua kui nad on omavahel 

seotud, ühe olendi. 

67 Inimloomuses on täiuslikkus. Sellepärast sai Kristus, "Sõna", inimeseks inimkehas nagu teiegi. 

Kuid Ta ei kannatanud mitte omaenda puuduste pärast, vaid inimeste pärast, keda Ta oma valu, ohvri ja 

Sõna kaudu üles tõstis, sest nad olid väga madalale langenud. 

68 Kui hing, kogu oma jõuga, peab ületama järeleandmatust ja 

Kui liha ei suuda ületada oma mässumeelsust, tuleb Isa, kes lõi hinge ja liha, armuline armastus appi, et 

teid päästa, nagu hea karjane päästab eksinud lambaid. Sest ükski minu laps ei tohi kaduda. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 191 
1 Minu laua leivas ja veinis on igavese elu seeme. Tulge tema juurde, sööge ja jooge. Ärge nutke 

enam nälja ja janu pärast, ma ei kuula enam teie kaebusi ja nuttu. Ma tahan näha rõõmu ja rahu Minu 

lastes. Isana olen Ma kogu Armastus, Meistrina olen Ma jätkuvalt Armastus, ja kui Ma peaksin end 

näitama halastamatuna Kohtunikuna, siis isegi selles õigluses oleks Minu Armastus. 

2 Selle põhjuseks on see, et minu vaimu põhiolemus on armastus. Selles on teie algus ja lõpp. Tulge 

lähemale, jüngrid, ja istuge Meistri ümber, nagu te tegite sel ajal, kui ma olin teie seas inimesena. Laske 

oma hingel meenutada Jumaliku Meistri, kes oli Jeesus, armastavat häält. Tuletage meelde neid kordi, mil 

te järgnesite Mulle orgudesse, jõgede kallastele, kõrbesse ja mägedesse, et kuulda Minu Sõna. 

3 Teie hing viidi taevariiki, kui kuulasite selle Meistri sõna, kes kasutas maiseid tegelasi ja olendeid, 

et luua oma tähendamissõnu ja anda inimestele ettekujutus sellest, mis on taevariik. Kuid kui mõned 

uskusid, siis teised kahtlesid. Kuid kõik südamed olid rahuga üle ujutatud ja kõik haiged said terveks. Ma 

tahan, et sa tunneksid end koos Minuga nagu oru üksinduses. Laske koosolekuruumi seintel ja sümbolitel 

kaduda teie silmist, et ükski takistus ei takistaks teie hinge tõusmast Minu juurde. 

4 Jüngrid: Kui ma olen teid nimetanud Jumala rahvaks, armsaks ja väljavalituks rahvaks, siis ärge 

arvake, et ma armastan teisi maa kogukondi vähem. Kui kõik on Mind ära tundnud, siis moodustan neist 

vaimse perekonna, kus kõiki armastatakse võrdselt. 

5 Ärge pidage ennast vaimselt madalamaks ühestki rahvast või rassist. Kui te arvate, et olete ainsad 

privilegeeritud, siis ütlen teile ausalt, et kui ma olen teile andnud jumalikke ilmutusi ja prohvetlikud 

ettekuulutused alates kõige varasematest aegadest, siis mitte sellepärast, et te olete kõige armsamad, 

vaid sellepärast, et te olete inimkonna seas vaimses mõttes esmasündinud. Mõistke, et edevuse asemel 

peaksite tundma oma vastutust. 

6 Vaadake Iisraeli ajalugu ja te näete, et ta ei lasknud kunagi teistel rahvastel osa saada pärandist ja 

armust, millega Isa teda eristas. Kuna ta tegi vastupidist sellele, mida minu seadus ja minu õpetus talle 

ette nägid, siis ta isoleeris end oma isekuses ja kasutas oma andeid enda jaoks. 

7 Selle aja jooksul olen valmistanud teie hinge uuesti ette, olen valgustanud seda, et juhtida seda 

uuesti teele, millel ta peab täitma oma saatust, et hoiatada, õnnistada ja päästa oma kaasinimesi. 

8 Varsti te seda sõna enam ei kuule. Kuid ärge arvake, et ma olen ennast eemaldanud, et ma olen 

teid üksi jätnud kui orbusid ja neid, kes on kõrvale kaldunud arengu teelt. Minu Jumalik Vaim jätab teid 

valmis ja valvab teid ka pärast seda. Nagu jumalik vari järgin ma sinu samme. Ma jätkan teie 

inspireerimist, räägin teie suu kaudu, tervendan haigeid teie vahenduse kaudu ja äratan "surnuid" teie 

hääle kaudu, ja kui te olete ühinenud, rajan ma teie sees oma tõelise pühamu. 

9 Sel ajal olen ma leidnud inimese südame viljatumana kui kunagi varem, nagu kivide maa, 

kivistunud maa, mis on kaetud umbrohu, nõgese ja ohakaga. Kõikjal kasvavad umbrohud ja mürgiste 

viljadega puud. Vesi on reostunud, allikad kuivavad, kaevud on hägused ja jõed ei voola enam. Aedades 

ei ole lilli, ja kui mõni leidubki, siis on need närbunud. Puudel ei ole pesasid ega linde. Nakkused söövad 

kõike ja näriv uss hävitab kõik. See on pilt, mida inimkond praegu minu pilgule pakub. Ometi olen ma 

tulnud tooma teile seemet, vett ja põllutööriistu, et te saaksite otsida välja põllud, mis teile on määratud 

harimiseks. 

10 Ära ütle, et ma lahkun liiga vara. Pidage meeles, et seekord ei olnud see ainult kolm aastat, mil 

ma teiega rääkisin, nagu ma tegin seda Teisel ajastul. Tol ajal piisas kolmest aastast, et uudis Minu 

imedest ületaks Juudamaa piire ning raputaks kuningriike ja impeeriume. Nende kolme aasta jooksul said 

minu õpilastest meistrid. Ma äratasin nad üles armastusele, ma näitasin neile, et inimkond on tänamatu, 

kuid et vaatamata sellele tänamatusele on tal õilsus, ja see õilsus on jumaliku armastuse säde, mida iga 

inimene kannab endas, sest ta on minu Jumalikkuse laps. 

11 Jeesuse õpetus raputas inimsüdame sügavaid juuri. Seal ehitasin ma templi, milles ma siiani elan. 

Kuid inimene on oma võimu, rikkuse, inimliku au ja naudingute ahnuses muutnud elu, kombeid, seadusi 

ja põhimõtteid ning seetõttu on vaja, et Kristus pöörduks tagasi maa inimeste juurde, et äratada nad 
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sügavast unest ja näidata neile taas teed. Siin ma olen ja räägin teile alates 1866. aastast kuni tänase 

päevani paljude järjestikuste häälekandjate suu kaudu, alati sama sõna, sama sisu, samad ilmutused ja 

prohvetlikud ettekuulutused. 

12 Ei ole kolm aastat möödas, et ma seekord räägin. On olnud vaja pikendada Minu jutlustamise 

aega, et selgitada Minu õpetust mitmel viisil, et te seda lõpuks mõistaksite. Kui sageli mõni Minu 

jüngritest, olles tunnistanud, et nad armastavad Mind ja usuvad Minusse, lahkub ja eitab Mind pärast 

seda, kui ta on saanud ilminguid ja tõendeid Minu tõe kohta. Aga siis, kui ta langeb hävingusse, kurdab 

ta, kahetseb ja ütleb mulle: "Sa oled Meister, aita mind." Mina, kes ma olen lõpmatu armastus ja 

kannatlikkus, võtan ta üles, tõmban ta Minu juurde, istutan ta parimale kohale Minu lauas ja ütlen talle, 

et ta on "kadunud poeg". Ma teen pidu, ta on rõõmus, ja kui kõik ─ mitte niivõrd peremees ─ usuvad, et 

üks on igavesti kahetsenud, langeb ta jälle kiusatusse. Kui palju kordi olen näinud, kuidas paljud langevad, 

tõusevad ja pöörduvad tagasi Minu juurde. Seepärast pikendati Minu ilmumise aega teile kuni 1950. 

aastani, et võtta teid vastu esimest, teist ja kolmandat korda, jättes teid lõpuks elus tugevaks. 

13 Milliseid uusi stiimuleid ja kogemusi võib maailm teile juba praegu pakkuda? Milliseid veetlevaid 

üllatusi võiks teadus teile juba praegu pakkuda või milliseid uusi rõõme peaks keha teile pakkuma? Mida 

on teil õppida pahede ja pattude kohta? Kui te igatsete uusi rahuldusi ja tõelisi rõõme, kui te igatsete 

õpetust ja rahu, siis tulge minu valdusse, käige minu teedel, õppige külvama minu seemet, ja te leiate 

rohkem, kui võite igatseda. 

14 Igaüks, kes ei pea seda tööd puhtaks, täiuslikuks ja piirideta, teeb seda seetõttu, et ta ei ole 

teravdanud oma pilku, et tunda ära tõde, et läheneda tõelise tarkuse aardele. Sest ta on väga ebaküps ja 

ei ole lasknud Minul ikka veel tuua tema silmade ette seda, mida Ma pean talle ilmutama. 

15 Selle ralli kolm viimast aastat on lähenemas. Nad esindavad neid kolme, milles ma teisel ajastul 

jutlustasin. 

16 Ma viin läbi reforme ─ mitte oma seadustes, vaid teie jumalateenistustes. Ma olen kaua oodanud, 

et te need ise ellu viiksite, kuid te ei ole seda sammu astunud. 

Olen teatanud teile oma lahkumisest 1950. aastaks. Siis on minu häälekandjate ja vaimukandjate aju 

nende ilmingute jaoks suletud. Ma ütlesin teile, et siis algab dialoog vaimult vaimule. Aga mida teevad 

need, kes ei valmistu? Nad jätkavad Minu Jumaliku Kiire kutsumist, kuid see ei lasku enam alla, ja siis nad 

räägivad nii, et näib, et Ma ilmutan end ikka veel nende meelte kaudu. Nende nägijad tunnistavad, et ma 

olen seal kohal, ja tervendajad lähevad vaimustusse ja ütlevad, et see on vaimumaailm, mis räägib. Siis 

hakkavad need pilkama neid, kes kuuletusid Minu tahtele. Nad ütlevad, et Isa võttis neilt selle armu ära ja 

tekib suur segadus. 

17 Mõtle: Kui nad läksid teele kui eelkäijad ja sõnumitoojad rahvastele ─ mida sa siis veel teha 

võiksid? Te leiaksite, et põllud on täis vigu ja pettust. Teil on veel aega, et mõtiskleda ja valmistuda 

selleks ajaks, mil maailm teid küsitleb. Sest ta ei piirdu minu sõna uurimisega, sest ta leiab selle alati 

puhtana, vaid ta uurib vilju, mida see on selle rahva seas kandnud. Pärast seda püüavad teie 

kaasinimesed uurida teie elu, teie tegusid ja teie jumalateenistusi, et leida kinnitust minu õpetustele ja 

ilmutustele. 

Kui te suudaksite end päästa ainult minu Sõna tundmise kaudu, siis oleks inimkond päästnud end juba 

Moosese ajast saadik seaduse ilmutuse kaudu. Siiski pidi Kristus pärast seda, kui ta oli saanud Meistriks, 

tulema. Ja isegi täna tulen Ma Vaimus, et rääkida teile väsimatult ja panna teid mõistma, et see, mis teid 

päästab ja viib teid Minu paremale käele, on teie armastuse, alandlikkuse ja halastuse teod. Kas te ei 

mäleta minu tolleaegseid apostleid, kes ei piirdunud tunnistuse andmisega sõnadega, vaid nad kinnitasid 

selle oma tegudega, oma eluga ja verega? 

18 Täna tahan ma vaid, et teie südame uksed avaneksid kaastundega teie ligimese suhtes, et 

inimkond minu uute jüngrite vooruse tõttu tänaks Taevast, et see Töö ei ole lihtsalt üks järjekordne 

õpetus või uus teooria, et see ei ole inimlik fantaasia ega segadusse sattunud mõistuse toode, vaid jätkab 

seda teed, mille Jumal on inimkonnale aegade algusest peale ette näinud, ja millega Jeesuse kuulutused 
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ja prohvetlikud teated täituvad. See on seesama Kristus, kes töötas Teisel ajastul ja kes nüüd teiega 

räägib. 

19 Samal ajal kui maailm valmistub tühjendama kannatuste karikat, mida sõda pakub, annan ma 

teile mett, et te oleksite nagu hea maitse maa peal. Kui valgus, mis paistab inimese mõistusesse, paneb 

teda tegema suuri tegusid inimkonna hüvanguks ja põhjustab inimese elu muutumist ja arengut ─ kuidas 

muudab Minu Jumaliku Tarkuse valgus inimeste kombeid, et valmistada neid ette Vaimseks Eluks? 

20 Jumalik valgus, tarkus, mis paistab teile minu Vaimust alla, piirdudes vastavalt teie võimetele, 

annab teile sisemise valgustuse, mis hajutab kogu pimeduse. Mõelge ja te mõistate, et enne, kui te 

mõistsite seda tõde, mida te täna omate, tänu sellele, et te kuulasite minu Sõna, oli kõik teie 

elumaailmas ebakindel ja te ei suutnud ette kujutada, et te saate valgustuse nii paljudest saladustest, 

mida teie intellekt ei suutnud mõista. 

21 Täna eemaldan ma selle pimeduse inimvaimust, ma õpetan inimest nii, et ta ei suuda enam 

kahelda tões, mida ta endas kannab. 

22 Niikaua kui on kahtlusi ja nõrkusi, mis püüavad teid võita, ei ole teie seas tõelist usku. Usk on 

tuntav, see on impulss, mis paneb teid ideed ellu viima ilma hirmuta ebaõnnestumise ees. Vaimne pilk on 

võimeline nägema tõde, tee lõppeesmärki. 

23 Laske usul endasse juurduda, sest mitte kõigil teist ei ole seda. Kui see süttib, siis võitleb ta 

kiusatuse vastuseisuga, mis teid ootab. Selleks, et te suudaksite kurja tagasi lükata, peate olema 

ettevaatlikud, et leida sellele relvad minu Sõna tähenduses. Kuid need, kes ei ole kindlad Minu kohalolus 

ja Minu eestpalves, hindavad seda, mida nad näevad ja kuulevad, ilma et nende hing suudaks Minu 

juurde tõusta, sest nad vajavad ikka veel liturgilist hiilgust, mis meelte meelte jaoks meelitusi meelitab, 

arvates, et sel viisil tunnevad nad seda, mida te nimetate inspiratsiooniks või hinge ülestõusuks. 

24 Ma õpetan teile, et teie hing ei pea enam liigutama südant muusikaliste nootide kõla kaudu. Minu 

jüngrid Teisel ajastul tõusid sisemiselt, kuni nad tundsid vaimset rahu sealpoolt, ja nende pea kohal oli 

ainult taevakeha. Nad olid ülestõusnud, sest nad tundsid oma südames Meistri kõlavat häält. 

25 Sel ajal on Mulle meeldinud, et ma teen ennast teile teatavaks inimliku mõistmisvõime kaudu. 

Kuidas saaksite Mind paremini mõista, kui mitte siin, kus Ma kasutan teie enda mõistust ja keelt? 

26 Selle õpetuse kaudu saavutate kõrguse, sest kõik on loodud arenemiseks. Mõistke, et kõigel on 

üks põhimõte: hea vägi. Arendage oma voorusi selles eluringis, milles te elate. Teil on minu valgus, et 

panna alus, millele te ehitate homse maailma. 

27 Teil on käegakatsutavad tõendid oma vaimsest arengust. Täna ei saa te enam nii mõelda, nagu 

varem. Te olete erinevad oma vanematest ja teie lapsed erinevad teistest. Te ei saa seda vältida, see on 

kõrgem jõud, mis teid juhib. Tõesti, ma ütlen teile, et kurjus ei võida, vaid see on voorus. Sest see, kes 

praktiseerib heategevust, ei saa olla isekas, see, kes tunneb armastust, ei saa vihata, valgus ei luba 

pimedust. 

28 Ma tahan, et te kõnniksite turvaliselt sellel teel, mida ma teile näitan, et te saaksite õpetada oma 

lapsi sellel kõndima. Teie nõuanded peaksid alati olema siirad, siis jõuab Minu Sõna õigeaegselt selle 

südamesse, kes seda vajab. 

29 On mõned, kes oma väärikuse tõttu võitlevad iseenda vastu; kuid nad vajavad minu valgust, et 

tunda oma vigu ja armastada oma ligimest nagu omaenda venda. 

30 Ma lähen teie ees, inimesed, ja kõrvaldan kõik takistused teie teelt, et te saaksite edasi minna. 

31 Tulge täna pühale, armsad inimesed, kus te saate lühikest aega nautida oma Meistri kohalolekut. 

32 Tulge ja täitke oma süda Minu rahuga ─ see rahu, mis on Minus ja millest teil maa peal nii palju 

puudu on. 

33 Mulle piisab sellest, kui mõned kuulavad Mind, sest homme viivad nad tunnistust oma 

kaasinimestele. 

Ma tean, et kui ma kutsuksin kõiki, siis enamik neist ei tuleks, sest nad on hõivatud maailma asjadega. 

Nad lükkavad Mind tagasi ja takistavad hea tahte inimestel tulla Mind kuulama. 
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34 Siin, nende lihtsate kohtade eraldatuses, kus ma ennast teatavaks teen, panen ma oma seemne 

idanema. Ma kogun lihtsad meeled rühmadesse ja kui nad on eemal materialistliku elu lärmist, siis räägin 

neile armastusest, igavikulisest, hingest, tõelistest inimlikest ja vaimsetest väärtustest, panen neid 

mõtisklema elu üle vaimu, mitte meelte abil. 

35 Neid uustulnukaid, keda Ma kutsun jüngriteks, ja neid, kes ei ole kunagi midagi omanud, keda 

nende naaber ei ole kunagi märganud, täitis rahulolu, kui nad nägid, et nad on Minu poolt kutsutud ja 

tõusid uude ellu. Nad lahkusid veendumusega ja rõõmuga, et nad võivad olla kasulikud oma ligimestele. 

Sest Issand on pannud neisse oma ilmutused ja näidanud neile armastuse teed. 

36 Mõned lükkavad neid tagasi ja pilkavad neid, sest nad nimetavad end Jeesuse jüngriteks. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, et kuigi nad on sellest armust ilma jäetud, jäävad nad siiski Minu jüngriteks. 

37 Inimene usub, et taevas on nii kaugel ja kõrgel, et mul on väga raske, kui ma ennast nende 

väikeste laste seas teatavaks teen, ja seda seetõttu, et neil on vaid ähmane ettekujutus sellest, mis on 

"taevas" ja mida tähendab sõna "taevas". Nad ei tea, et "taevas" on hinge jaoks täiuslikkuse, puhtuse ja 

valguse seisund, milleni iga hing peab jõudma, mitte mingi konkreetne koht kosmoses. 

38 Kui hing tõuseb, laiendab ta üha enam maailma või kodu, kus ta elab. Seega, kui ta saavutab oma 

täiuslikkuse, saab ta valitsema lõpmatust, suudab minna kõikjale, kõik temas on valgus, harmoonia Isa ja 

kõigega. See saab olema tema taevas, see saab olema tema taevariik. 

Mida saab hing näha rohkem kui igavest rahu, tarkust, armastuse ja armastatuks olemise õndsust? 

39 Sellest on umbes kaks tuhat aastat möödas, kui ma inimeste seas elasin. Tänapäeva inimestele on 

see aeg tundunud nii pikk, et nad näevad nüüd Minu tegude ajalugu ja Minu sõnade mälestust läbi 

fantaasiaprillide, nagu oleks kõik, mis Mind sel ajal ümbritses, olnud üleloomulik. Kuid nad peavad 

teadma, et tolleaegne maa ja inimesed olid sama loomulikud kui praegused. Kui te arvate, et ainult need 

on Minu Kohaloleku armu väärilised, siis te eksite. Sest ma olen alati elanud inimese südames ja ilmutan 

end talle aeg-ajalt, kas siis inimesena, nagu tol Teisel ajastul, või vaimus, nagu tänapäeval. 

40 On vaja, et inimene tunneks Mind, et tal oleks selge ettekujutus tõe kohta. Sest see, kes teab 

tõde, ei saa eksida seaduse teelt, sest siis on ta võimeline kuulma oma südametunnistuse häält. 

41 See, kes ei tea tõde, on pime, kes ei leia õiget teed. Ta on kurt, kes ei kuule Jumala sisemist häält. 

Seepärast olen ma tulnud maailma juurde veel kord, et paljastada tõde, mis on selle eest varjatud, ja 

ilmutada talle uusi valgusi, mis tõstavad ta üles sellest kurvast ja viletsast olukorrast, milles ta vaimselt 

elab. 

42 Ma tean, kuidas äratada inimeses üllas püüdlus tõusta Minu juurde headuse teel. Ma avaldan 

talle tõelise taeva, uue "tõotatud maa" olemasolu ja tõestan talle, et ma ei ole kaugel ─ lihtsalt 

sellepärast, et kui ma oleksin inimkonnast kaugel, ei oleks inimest üldse olemas. 

43 Jüngrid, hoidke oma südames nende sõnade mälestust, et te saaksite oma mõtisklustes ja 

mõtisklustes rõõmu tunda minu seadusest. 

44 Mõistke, et mina olen armastuse allikas. Tulge Minu juurde ja te rahuldate oma soovi kaastunde 

ja armastuse järele. Näete Minu Vaimu valgust, mis valgustab iga meelt, ja tõuseb kasulikuks ja viljakaks 

eluks. Minevikus ei suutnud te isegi oma samme juhtida, aga täna juhatate te hulgaliselt inimesi. 

45 Paljud läksid kuristiku poole, kuid nad kuulsid minu häält ja pöördusid tagasi ning täna võitlevad 

nad mäest ülespoole. Nüüd, kui te olete minu jüngrid, ütlen ma teile: Kuna ma olen moodustanud teiega 

kogukonna, siis võtan teid vastu ainult siis, kui te tulete minu juurde ühes tahtes. 

46 Selles kogukonnas on palju arusaamatut ja palju vääritõlgendusi; sellest ka lahkarvamused ja 

erinevused. Ma ütlen teile, et on veel aega uurida Minu õpetust, et parandada need vead ja juurida 

usklike hulgast välja kõik see, mis on võrsunud kahjuliku taimena. Kõige rohkem vastutavad selle eest 

need, kes said esimesena oma käsud, sest nemad on Mind kõige kauem kuulnud. Neile, kes tulid 

esimesena, ütlen: täitke oma südamed heategevusega ja vaadake neis, kes tulid viimasena, oma väikseid 

vendi ja õdesid. Las teie eeskuju, teie elu ja sõnad näitavad usklike hulgale Minu Töö täiuslikkust, suurust 

ja täiuslikkust. 
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47 On vaja, et koguduse juhid pingutaksid minu õpetuste ja käskude uurimiseks, et nad jälgiksid ja 

palvetaksid oma koguduseliikmete eest, et rahvas neid kuulaks ja nad kuuletuksid neile ning et rahvas 

peaks neid prohvetiteks. 

48 Iga kord, kui te kuulete, et Isa räägib teiega õigluse toonil, olete vapustatud. Kuid pärast seda 

toob teie nõrkus teid taas alla ja te satute "kõrbe katsumustesse", mis aitavad teie hinge tugevaks teha. 

49 Millal ühinevad teiega kõik selle rahva lapsed, kes on täna rahvaste seas laiali? Need on südamed, 

mis ootavad ainult uudiseid inimeste hulgast, kes on raskustega teel "tõotatud maale", et nad saaksid 

teele asuda ja nendega ühineda. Neil ei ole vaja materiaalselt ühineda, sest tee on südames ja "tõotatud 

maa" on hinge rahus. 

50 Igaüks saab omal kohal oma Isa inspiratsiooni ja oma vendade ja õdede mõtteid, et tunda end 

lohutatuna. Minu uus "Iisraeli rahvas" ilmub kõikjal maa peal ja õpetab tõelise siirusega spirituaalsuse 

õpetust. 

51 Kuidas te, inimesed, saate arvata, et kuna te tulete kokku erinevates kogunemiskohtades, siis 

peaks see olema põhjus, miks te üksteisest eemal olete. Ainult teadmatus takistab teid teadvustamast 

vaimseid sidemeid, mis ühendavad kõiki Issanda lapsi. 

52 Laske oma vaimu andidel avalduda, et intuitsioon ja ilmutus juhiksid teie samme ja te ei rüvetaks 

ega rüvetaks andeid, mis ma teile olen usaldanud. 

53 See aeg on toonud teie hingele jumaliku kingituse uue võimaluse teid oma Isa juurde tõsta. 

54 Tema, kes tuli kui Messias, kes kõndis maa peal ja näitas oma sõna ja tegudega inimesele teed 

päästmiseks ─ see on see, kes tuleb täna Vaimus ja teeb oma õigluse hääle kuuldavaks südametunnistuse 

kaudu. 

55 Ma olen kutsunud paljusid tulema ja osalema sellel ilmutusel ning kuulama seda Sõna. Kuid mitte 

kõik need, keda kutsuti, ei ole kiirustanud. 

56 Need rahvahulgad, kes Mind järgivad, on need, kes tundsid oma hinges soovi tulla ja nautida 

võimsa puu varju ning saada päranduseks seemet, mida nad hiljem kogu maailma kannavad. Nad kuulsid 

oma Issanda häält ja tahtsid olla külvajad nagu Tema. Järk-järgult muutuvad nad jüngriteks, kes teavad, 

et homme lahkuvad nad oma isakodu soojusest, et tuua kingitus kõigile, kes nälgivad või janunevad 

armastuse, tõe või õigluse järele. 

57 Ma olen oma sõna võimsalt teatavaks teinud, et see rahvas ei muutuks kartlikuks õppinud 

inimeste suhtes. Sest tõesti, ma ütlen teile, et paljud määratud õpetlased on oma õppimisest kõrvale 

kaldunud. 

58 Tööd, sõnad, palve ─ see on missioon, millega see rahvas peab oma kaasinimesi õpetama. Kõige 

armastavama Ema kaitsva mantli all peab ta ületama kaugused, usaldades, et see jumalik halastus ei 

lahku temast. 

59 Sageli räägite te Maarja olemasolust ja armastusest ning leiate, et südamed ei liiguta seda. Teistel 

juhtudel lükatakse teid tagasi, sest te kuulutate tema nime ja õpetate usku temasse. Kuid olge rahulikud, 

pidage meeles, et kui Jeesus suri ristil, tundis üks valust läbiimbunud naine end surevat risti jalamil. See 

oli Maarja, Ema, kes tundis kogu selle maailma valu. Kas see pealtvaatajate hulk pööras selle naise 

kohalolekule mingit tähelepanu? Ei, inimesed. Kuid aeg möödus ja teda, kelle nime ei tuntud isegi mitte, 

nähti inimlikult Lunastaja emana ja vaimselt inimkonna emana. Inimeste südames püstitati altar sellele 

taevasele emaarmastusele, mis Maarja kaudu maailmale nähtavaks sai. 

60 Nagu see, kes ammutab kaevust vett, et oma põlde kastutada, tulevad inimesed Minu Sõna 

ilmutuse juurde. Igaühel on hulk inimesi, perekond või kogukond, kes teda vaimselt toidavad, ja ta teab, 

et ainult Minuga koos saab ta leida kristallselget vett, mis võib tema põllud piisavalt õitsema ja vilja 

kandma panna. 

61 Minu kui Meistri süda võtab liigutatult vastu neid saadikuid, kes tulevad kaugetest paikadest ühe 

inimrühma nimel. Ma saadan nende südamete kaudu oma rahusõnumi ja tarkuseõpetuse neile 

südametele. 
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62 Te teete hästi, kui otsite Mind nende seast, kes on Mind kõige kauem kuulnud, sest nemad on 

palju õppinud. Kuid ärge unustage, et Minu leidmiseks ei ole vaja reisida materiaalsete vahemaade taha, 

sest Ma olen kõikjal. Ainus vahemaa, mille peate läbima, et tunda Minu kohalolekut, on see, mis jääb teie 

materiaalsuse ja vaimse vara vahele. 

63 Pöörduge rahulikult tagasi oma koju, oma naabruskonda või oma kogukonna rüppe. Aga 

kõigepealt riietage endid innuga, õigluse ja energiaga, et te saaksite tuua need, kes kuuluvad teile, õigele 

teele, et te ei lubaks kellelgi oma tegudega seda õpetust alandada, et te saaksite tuua oma südamesse 

tervendavat palsamit, et kuivatada oma kaasinimeste pisaraid, kes koputavad teie ustele päevast päeva 

teie halastuse järele. Vaadake, et minu õpetus ilmneks teie tegude kaudu sellisena, nagu see on: 

armastuse, andestuse ja päästmise tõelise allikana. 

64 Mõelge oma mineviku üle, vaadake oma olevikku ja te jõuate järeldusele, et teid on tõepoolest 

saadetud siia maa peale, et täita seda missiooni. Mitte inimeste sõnad ei veena teid selles tões, vaid 

tõendid, mida ma olen teile saatnud teie eluteel. Olles veendunud nende õpetuste tõesuses, peaksite 

pühenduma oma missiooni täitmisele kogu innukuse ja armastusega, milleks olete võimelised. 

65 Meister ütleb teile: Ärge piirake seda tööd harjumuspärase käiguga, ükskõik kui lärmakas see teile 

ka ei tunduks, ja ärge öelge: "Issand, kui täiuslik on sinu töö". Sest selle taga, mida te näete, on midagi 

kõrgemat, mille te homme saavutate. Nii liigute te igavesti ühelt tasandilt teisele, ilma et te iialgi minu 

tarkuse piire näeksite, sest seda ei ole. 

66 Ärge peatuge, kuid ärge kõndige ka liiga kiiresti. Mõõtke oma sammud ja olge igaüks neist kindel 

õppimise ja meditatsiooni kaudu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 192 
1 Olge teretulnud sel mälestuspäeval, mil te mälestate hetke, mil inimkond esimest korda kuulis 

Minu Sõna inimliku mõistmisorgani kaudu. Aastad on möödunud ja ma näen, et nende, keda ma olen 

kasutanud, ja ka nende, kes on mind kuulanud, vaimne võimekus on arenenud. Nad ei ole enam "lapsed" 

vaimses mõttes ega teadmatud jumalikkuse ilmutuse ees. Tänu sisemisele tõusule, mille nad on 

saavutanud, on nad saavutanud Meistri valguse, mis ilmutab end inimkonna seas, et täiustada teie 

vaimset elu. 

2 Teadmatus vaimsetest tõdedest, milles inimkond end leidis, kõrvaldati minu valguse abil, ja 

inimene mõistis, et Kõigevägevuse vägi piirdus armastuse aktiga, et end oma laste kaudu kuuldavaks ja 

tajutavaks teha. 

3 Sellest ajast alates on alanud uus ajastu inimeste jaoks, kes nüüd ei leia mingeid takistusi, mis 

takistaksid neid rõõmustamast ja värskendamast hinge selle teose armu kaudu. 

4 Sellest ajast peale on kõik minu jüngrid vabanenud sellest valearusaamast, et nad surevad igavese 

hukkamõistmise ajal, kui nad surevad patus, või igavese õndsuse ajal, kui surm üllatab neid igast veast 

vabana. Te olete ärganud ja olete aimanud arengutee, mida hing läbib läbi reinkarnatsioonide, kuni ta 

jõuab täiuslikkuseni, et elada vaimses ilma, et ta peaks kauem maa peal elama. Te olete mõistnud 

heastamise põhjust ja katsete tähendust. 

5 Minu juurde tulnud patused mõistsid, et igavest hukkamõistmist ei ole, ja nad asusid täis lootust 

ja usku tegutsema hinge heaks. 

6 Nende mõtetes kujunes uus arusaam sellest, mis on vaimne elu, ja see, kes oli usu tõttu surnud, 

sündis selle elu jaoks uuesti. See ime sai teoks minu kuulutuse kaudu inimintellekti abil. 

7 Alguses lubasin teil säilitada oma religioosseid kombeid ja tavasid, sest teie hinged olid nendega 

läbi imbunud ja teie meeled olid nendega harjunud. Kuid niivõrd, kuivõrd Minu õpetus tõi valgust teie 

hingedesse, kadusid need rituaalid ja jumalateenistused järk-järgult. Usu kaudu saadud imetegudest 

innustatuna saavutasite te selle korduse, mida Jeesus ütles teile teises ajastus: usk teeb imesid. 

8 See, mille ma teile 1866. aastal andsin, oli meeldetuletus Seadusele, mille Mooses teile juba 

teatavaks tegi, ja Jeesuse, "Ainusündinud Poja" Sõnale, kes teid Teise Ajastu ajal õpetas. 

9 Teile oli vaja meenutada praegusel ajal, et seadus oli juba esimesel ajastul välja kuulutatud. 

10 Minu seaduse täitmisel, mida te peaksite andma, ei ole piire. Täna ühes vormis, homme teises, te 

peate alati otsima oma kaasinimestele head. Minu seadus ei ole käsk, mida sunnitakse jõuga maksma, 

vaid see on igavene üleskutse heale. Ma ei suru teile headust peale, ma sisendan seda teile ja veendun, 

et te tunnete seda, nii et kui te seda teete, siis tunnete, et olete täitnud Jumala seadust. 

11 Igal ajal on inimene loonud oma mõtetes Jumala kuju, mille järgi ta on teda otsinud ja 

kummardanud. Aga kuna uskumuste praktikas eksiti, on Isa valinud sõnumitoojad ja saadikud ─ minu 

jumalikkuse poolt valgustatud mehed ─, kes on parandanud ekslikud arusaamad. Nende hulgas on minu 

häälekandjad, keda ma olen valmistanud selleks, et lasta teil nende vahendamise kaudu kuulda minu 

valguse sõna. Kui mõned on kuulanud jumalikke sõnumeid huviga, siis teised, mõistes, et nende kindlalt 

juurdunud tavade vastu astutakse, on tundnud vastumeelsust minu sõnumitoojate üleskutse vastu. 

12 Kõik minu Jumalikkuse sõnumitoojad on pidanud kannatama mõnitamist, nad kõik on kogenud 

inimeste julmust ja tänamatust. Igal ajastul on minu pioneerid kuulutanud ja teinud seda, mis ma neile 

usaldasin, alati kooskõlas inimkonna vaimse arenguga. 

13 Ma olen teile alati ilmutanud oma olemasolu Universumi Loojana ja olen algusest peale andnud 

teile mõista, et rahuliku elu põhitingimus selles maailmas on armastus ja halastus. Siis avastasite, et teie 

olemuses on midagi, mis ei kuulu kehasse. Kui see aimdus teie südames kuju võttis, näitas see teile hinge 

olemasolu ja veendumust, et pärast seda elu on selle hinge jaoks veel üks: igavik. 

14 Kui Jeesus elas teie juures inimesena, tegi Ta teid tuttavaks oma alati uue ja igavesti kehtiva 

õpetusega, mis näitas teile teed, mida te peate järgima, et seda uuesti leida. Ja kolmandal korral kuulsite 

te Mind uuesti, nüüd Püha Vaimuna, läbi inimese mõistuse. 
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15 Iga kord, kui ma olen teie juurde tulnud, olen teid valede jumalate kummardamisest kõrvale 

pööranud, et teid tõelisele teele viia. Jumalik Vaim on tõesti laskunud teie peale ja näidanud maailmale, 

et Tema Sõna kui armastuse seeme on elu, mis sünnib, kasvab ja täiustub. Kui Kristus lõpetas oma töö, 

ütles ta: "Kõik on lõpule viidud", see tähendab, et see ülesanne oli lõppenud. Sellest hoolimata oli Ta 

eelnevalt lubanud naasta rahva juurde, sest Tal olid veel uued õppetunnid nende jaoks varuks. 

16 Ja siin on Meister teiega, avades teile uue 

õpetusi ja mäletage unustatud õpetusi, et te oleksite alati valmis täitma oma vaimse hinge kohustusi, 

milleks on olla Looja tõeline kuju nii Isa kui ka teie kaasinimeste silmis. 

17 Pärast Minu olemasolu Jeesusena inimeste seas saatsin alati neid, kes tulid "sõduritena" või 

apostlitena, et kinnitada oma tegudega Minu õpetust ja takistada inimkonda moonutamast Minu 

õpetusi. Kuid paljud "kurdid" ja "pimedad", kes tõlgendasid Minu Sõna ebatäiuslikult, jagunesid ja lõid 

seeläbi sektide mitmekesisuse. Aga kui inimesed on siis vaimselt lõhestatud ─ kuidas saavad nad üksteist 

armastada vastavalt minu Seaduse ülimale käsule? 

Seepärast ütlen ma teile, et see tsivilisatsioon on ainult pettus, sest inimesed ise hävitavad seda. Kuni 

inimkond ei ehita maailma Minu õigluse ja armastuse seaduse alustele, ei saa ta saada rahu ja vaimu 

valgust, mille voorustele tuginedes ta saaks luua ja kujundada tõelist ülespoole arenevat maailma nii 

vaimse kui ka teadusliku ja moraalse arengu osas. 

18 Kui te juba suudaksite oma elu juhtida vastavalt oma südametunnistuse käskudele, ei peaks 

Jumalikkus ennast materiaalselt kuuldavaks tegema, et teile oma kohustusi meelde tuletada. Kui te juba 

mõistaksite, et täiusliku inimese, kelleks oli Jeesus, veri valati selleks, et näidata teile teed teie 

päästmiseks, siis te otsiksite Mind lakkamatult sellel teel; aga te ei otsi. Kuid ma armastan teid ja otsin 

neid, kes on Mind unustanud, et uuendada neile Minu lubadust ja öelda neile, et taevariik ootab neid 

ikka veel. Ma ei too teile uut õpetust ega uut seadust, vaid palju uusi ilmutusi. Aga kõik, mida ma teid 

õpetan, paneb teid täitma seda ülimat käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist." 

19 Mida kauem te kuulate Minu õpetusi ja õpite Minult, seda rohkem valgustub teie vaim. Siis on 

asjata, et te püüate end petta, sest Tema kui kohtunik kutsub teid vastutusele. Asjata püüad sa oma 

halbu tegusid õigustada, sest südametunnistus näitab sulle andestamatult su vigu, kuni sa neid parandad. 

Teie ise olete oma kohtunikud. Sest ma ei langeta süüdimõistvaid kohtuotsuseid ega määra teile kohta, 

mida te pärast seda elu vaimumaailmas täidate. Ma annan teile ainult seda, et te ise töötaksite välja 

valguse ja rahu tulevase elu jaoks. Samamoodi näitan ma teile, et Jumala ja inimese vahel on lähedane 

suhe. Armastage Mind, isegi kui te ei suuda ette kujutada, milline Ma olen. Mul ei ole vormi, ma olen 

lihtsalt armastus, jõud, tarkus, kõik, mis on olemas. Aga kui te ei suuda kõiki neid omadusi mõista, siis 

vaadake Mind ja kujutage Mind ette Jeesuse kaudu. Ja pidage meeles, et Ta ütles teile: "Kes tunneb 

Poega, see tunneb Isa." 

20 Kui sa armastad, kui sa tunned tungivalt, et olla heategevuslik, kui sul on vaja andestada, siis 

tutvusta ennast Jeesusele. Tundke Teda, laske Tal elada oma südames. Siis olete te tõeliselt "naabrid" 

oma Isa jaoks, nii armastuses kui ka selles, et vaimulikult ei ole teil mingit vormi, sest te olete valgus. 

21 Armsad inimesed, ma näen teid väsinud ja kurnatud oma üleastumiste koormast. Sa palud Minult 

tervendavat palsamit, mis ravib su hinge ja keha. Aga ma ütlen teile: Alustage võitlust iseendaga, uurige 

oma sisemist mina ja õppige ennast tundma. Mõelge enda üle oma südametunnistuse valguses, et te 

teaksite, miks te praegu kannatate. Sel moel, täis kindlat otsust kuuletuda minu seadusele, võite kurja 

seemne välja juurida ja olla terved. Umbrohi tuleb juurtest välja kiskuda ja visata tulle. Mitte inimene ei 

ole see umbrohi, mis maa peal kasvab, vaid patt, teadmatus, mis on paljunenud ja tungib südamesse. Aga 

Minu Sõna valgustab inimhinge, Minu inspiratsioonid ja ilmutused peatavad kurjuse edasiliikumise ja 

muudavad inimese südame viljakaks maaks, ja nendele põldudele külvan Ma oma seemne, kuni see 

kannab rikkalikult vilja. 

22 Ma olen arst, kes külastab haigeid. Kui olete väsinud kannatustest ja ei leia kaastundlikku kätt, 

mis teid tervendaks, siis tulge Minu juurde, palvetage ja ühinege Minuga ning Ma annan teile vajaliku 
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lohutuse. Ma ei mõista teie minevikku hukka, ma juhatan teid seaduse täitmise teele ja muudan teid 

samm-sammult hea tahte inimesteks. 

23 Vanduge endale, et parandate oma käitumist. Ärge vannuge Minu ees, sest liha on nõrk ja võib 

teid selga torgata. 

24 Kui ajad on ebasoodsad, ärge heitke end meeleheitele, ärge teotage. Pidage vastu tormidele, 

võtke vastu katsumused ja teie hing puhastub ning jõuab täiuslikkuseni. 

25 Ma panen lõpu inimeste võimupüüdlustele. Hävingul on piir ja pärast päeva, millest prohvetid 

teile rääkisid, kui inimlik uhkus kukutatakse, annan ma igale olendile rahu vastavalt tema teenetele ja uus 

koidik hakkab sellele maailmale särama. Kes suudab tungida minu kõrgetesse nõuannetesse? Kes julgeb 

hävitada seda, mida ma olen sinus loonud? Hing on puutumatu. Kui nad hävitavad keha, jääb alles hing, 

mille olemus on surematu. Ja vaim, nagu seadus, jätkab oma sammude juhtimist, kuni ta jõuab Minuni. 

26 Igaüks, kes kummardab jumalikku kohtuotsust, leiab suuna, mis viib täiuslikkuseni. Ma olen kirja 

pannud iga hinge saatuse, selle algus ja lõpp on Minus. Kogu selle teekonna jooksul ootavad teda suured 

õnnitlused. Ta võitleb ühe lahingu teise järel, kuid kõikidel oma teedel leiab ta Mind ja Minu armastus 

teeb ta tugevaks. Isa ei lahku lapsest ja kui ta on naasnud jumalikku sülle, siis on taevas pidu ja selles 

maailmas rõõm. Siis saavad Meister ja õpilane teineteisega üheskoos kohtuda. 

27 Tõesti, ma ütlen teile, mitte ainult selles maailmas ei ole jüngrid. Ka siinpool saavad hinged Minu 

õpetust ja kuulevad sama sõna, mida te kuulete. Isegi need, kes on oma kõrguse ja teadmiste poolest 

meistrid, lähenevad, et kuulda jumaliku meistri sõna. Nii nagu teie maailmas on erinevad füüsilised 

loomused vastavalt sellele, kui küps on igaühe hing, on ka vaimses maailmas palju astmeid täiuslikkuse 

trepil. 

28 Nii nagu teie tulete Mind kuulama, et õppida, kuidas täita oma missiooni, valmistuvad ka 

valgusolendid Mind kuulama, et teenida oma Isa üha paremini. Seepärast on mind alati ümbritsevad 

inglite väed, kui ma teiega räägin. Sel tunnil ühinevad nad teiega jumaliku armastuse sidemete kaudu. 

29 "Vaimulikus orus" ei distantseeru inimesed üksteisest, kedagi ei jäeta kõrvale. Kõigi vahel valitseb 

suur tõmme ja kaastunne. Just seda peaks spiritistlik kogukond rahvaste, kirikute ja sektide seas tegema, 

kuni ta saavutab vendluse inimeste vahel. 

30 Uued jüngrid näevad, kuidas täide lähevad ettekuulutused, mis kuulutavad Kristuse valitsemist 

universumis. 

31 Teadke, et need, kes elavad teistes maailmades, teenivad Mind sealt ja saavad Minu käske. Nad 

tulevad teie juurde abiliste ja kaaslastena, avaldades oma väge ja valgust teie teel. Nad räägivad teile 

prohvetlikkuse ande kaudu. Samamoodi saavad tulevased põlvkonnad, kes astuvad veel ühe sammu 

kaugemale kui teie, oma mõtetes suure vaimu valguse. 

32 Mõistke kõige selle kaudu, mida ma teile avaldan, et mitte kõik, mis teie maailmas toimub, ei ole 

inimeste töö. Mõista, et avastada vaimse maailma mõju sinu elule. 

33 Minu õpetus on andnud teile piisavalt teadmisi, et murda fanatismi ja teadmatuse silmaklapid ─ 

need silmaklapid, mis takistavad teid tõde nägemast. 

34 Vabastage oma hing, mille ees avanevad lõputud ruumid. 

Ärge sundige teda uskuma ainult nendesse vormidesse, mida teie kujutlusvõime loob. Lubage tal end 

minu õpetustest inspireerida, teha avastusi ja näha. Nii saavutab ta tarkuse. Kui te tahate, et teie hing 

oleks suur, aidake tal avaneda, ärge hoidke seda tagasi fanatismis. Kõik areneb, kõik muutub ja täiustub. 

Ainult minu Seadus on muutumatu ja liikumatu, sest see on alati olnud ja on täiuslik. See on maailma 

teejuht, see on jumalik nõuanne, valgus, mis inspireerib headust. 

35 Homme räägite te minu inspiratsiooni all, ja kuni selle ajani tungib vaimumaailm inimkonna 

südamesse, et näidata inimkonnale teed, mis viib nad rahuriiki. 

36 Minu Tahe valis patused, sest ma ei tahtnud õiglasi, sest nad on juba päästetud. Kuid nüüd on 

Minu halastus valinud teid. Näidake oma elu oma kaasinimestele peegliks, eeskujuks ja tõestuseks 

uuendusest. 
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37 Ma tean teie enda hinges valitsevaid võitlusi, teie südame nõrkusi, nii et mõnikord ei leia te 

jõudu, et olla katsumustes võidukas. Siis te palute Meistrit ja palute, et Ta tuleks teile appi, siis tunnistate 

Tema ees, et te ei ole Minu kingituste ja armu väärilised. 

38 Seepärast olen Ma teie juurde tulnud ja öelnud teile: "Jooge Minu Sõna põhiolemust, sest see on 

Minu enda veri, mis peseb teid puhtaks ja lunastab teid. 

39 Hinged vaimustuvad, kui nad kuulevad Mind, südamed löövad kiiremini, kui nad saavad Minu 

Sõna valguse, huuled hakkavad ulguma esimesi vaimustumise väljendeid. Nad on need uued jüngrid, kes 

on sündinud tõelise elu jaoks. 

40 Ma nägin teie viletsust ja vaesust, kuid samal ajal suurt alandlikkust ja alistumist teie hinges, ja kui 

õige hetk tuli, tulin ja tõin teile teie pärandi. 

41 Kui rahvahulgad hakkasid tulema kohtadesse, kus Minu Sõna avaldub, nägin ma ainult orbusid 

südameid. Siis kuulsite Minu Sõna, mille sisu, nagu võimas tervendav palsam, toimis teie ellu äratamise 

imena. 

42 Üksnes minu sõna, ainult see õpetus võiks teid õpetada otsima oma olemuses oma hinge 

olemasolu, selle võimeid, omadusi ja ülesandeid. 

43 Nüüd, kui te hakkate ennast tundma, kogete vähehaaval suurt usaldust elu vastu, tõelist ja tõelist 

usku Minusse, rahu, mida te varem ei ole tundnud. 

44 Kas te ei arva, et teie hingel on õige teada, millist teed ta peab minema? Seda ma tahtsin, kui ma 

andsin teile oma juhised. Tuletage meelde, et ma ütlesin teile neil päevil: "Mina olen tee, kes sellel 

kõnnib, see ei lange. 

45 Mitte ainult need, kes kuulevad Mind nende häälekandjate mõistuse kaudu, ei ole targad. Ei, Ma 

valmistan kõike ette, et Minu Sõna jõuaks kõikjale maa peal, isegi kui see ei tee end enam nende saatjate 

kaudu teatavaks. Sest minu sõnum on mõeldud kõigile rahvastele, kes moodustavad inimkonna. 

46 Inimesed, kes te tulite siia haigena ja tervendasite end minu Sõna tervendava palsamiga: mõistke, 

et te ei tulnud ainult selleks, et terveneda teid piinavast haigusest. Mõistke, et minu kutsumise tõeline 

eesmärk oli avada teile vaimne missioon, mida peaksite täitma oma kaasinimeste suhtes. 

47 Ärge rahulduge sellega, et te olete oma rahu tagasi saanud. Püüdke ka oma hingele seda rõõmu, 

mida halastuse teod annavad. Teie tunnistus ei tohiks piirduda sellega, et ütlete: "Meister on mind 

terveks teinud", vaid lisaks sellele peaksite te tegema sama ka oma ligimesele. Sest siis teete te tõeliselt 

õiglust Minu vastu ja nende vastu, te annate tunnistust oma Isa armastusest. 

48 Kes ei tunne kaastunnet abivajajate vastu, kes ei tunne võõrast valu oma südames, see ei ole 

astunud sammu, mille peab astuma minu teel, et nimetada end Kristuse jüngriks. 

49 Ma leidsin teid teiste suhtes paadunud, ükskõikseks ja isekaks ning hakkasin teile oma hüvesid 

valama, muutes nii teie südame armastavaks ja äratades teie kaastunnet, nii et hiljem saaksite pöörata 

oma tähelepanu teistele ja unustada iseennast. 

50 Täna ei tea maailm, et ma kogun rahvast, kelle häält kuuldakse ühel päeval kõikjal. Ma saadan 

uued jüngrid välja jutlustama. Aga see juhtub alles siis, kui nad on valmis, kui nad on võimelised vastu 

astuma ja kui inimesed ei saa neid vaigistada, sest nad on neile eelnevalt andnud silmatorkavaid tõendeid 

Minu tõe kohta. 

51 Inimkond ei tea midagi neist andidest, mida ma praegu sellele rahvale avaldan, mis on need 

vaimsed anded, mida iga inimene ja iga hing omab. Kui minu jüngrid on need võimed välja arendanud ja 

end ette valmistanud, saavad nad anda oma kaasinimestele täielikku ja tõelist tunnistust. 

52 See rahvas peab ikka veel kõvasti võitlema, et saavutada oma varustatus ja vaimulikkus. Ta peab 

läbima palju katsumusi, et puhastada end plekist, mis veel temale külge kleepub. Aga Minu sõna, mis on 

öeldud neil aegadel, saab teoks, nii nagu see, mida ma olen inimkonnale minevikus ilmutanud, on teoks 

saanud, ja te näete, kuidas vaimne seeme levib kõikjal maa peal, nagu kristallselge vee pidurdamatu vool, 

mis puhastab, puhastab, pühib ära kõik kurja, mis muudab põllud viljakaks ja toob elu ja tõe kõigile 

maadele. 
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53 Mida tähendab rahva tugevus võrreldes minu võimuga? Mida saab materialistlike rahvaste 

opositsioon teha spirituaalsuse lõpmatu jõu vastu? Mitte midagi! 

Ma olen lubanud inimesel minna oma võimuhimu piirini ja oma ülbuse tippu, et ta saaks ise avastada, 

et vaba tahte and, millega Isa on teda varustanud, on tõde. Aga kui ta on jõudnud piirini, siis avab ta oma 

silmad valgusele ja armastusele ning kummardub minu Kohaloleku ees, alistatuna ainsa absoluutse jõu ja 

ainsa universaalse tarkuse poolt, mis on teie Jumal. 

54 Võitlege ja seiske kindlalt, inimesed, ja tõesti, ma ütlen teile, ma annan teile võimaluse kogeda 

Minu Sõna täitumist. 

55 Tunnetage, armsad jüngrid, kuidas Jumalik Armastus ilmutab end, kui te oma üleastumisi 

kahetsete. Minu Vaim elab siis rõõmuga inimeste seas. 

56 Inimese intellekti abil on teil 

Kogege Mind kui mõistvat ja lahket Isa, kes parandab teie puudusi tarkuse ja lõpmatu kannatlikkusega. 

57 Sel ajal jätan teile lihtsate sõnadega kõige ülevama ettekujutuse sellest, mis on 

spiritualiseerimine. Ma õpetan teile kõige praktilisemat viisi teie ülesande täitmiseks, et selle Töö õpilane 

saaks kõndida komistamata mööda teed, mille Minu isalik armastus on igavesest ajast välja joonistanud. 

58 Spiritualism ei loo uusi seadusi, ta näitab teile ainult teed, kuidas tõusta peatumata ülespoole ja 

järgida oma teed vastavalt kõigi aegade seadusele. 

59 Hing on algselt puhas, kuid kui ta on maailmas saastega nakatunud, peab ta kõigepealt 

puhastuma, kuni ta saavutab võidu selles talle usaldatud asjas. 

60 Spiritist peaks veendumuse põhjal kõrvaldama endast kõik, mida ta peab enda jaoks 

taandarenguks. Sest minu sõna ei tohi hirmu abil peale suruda, vaid see peab muutma ja veenma, tehes 

oma tõe ja armastuse käegakatsutavaks, nii nagu Kristuse õpetust ei surutud peale ka teisel ajastul. 

61 Täna ütleb Kristus, Meister, teile: See ime, et minu Sõna muudab teid, toimub usu kaudu. 

62 Kes kahtleb Minu kohalolus sel ajal? Kes saab piirata tegevusvõimalusi, mille kaudu ma olen 

võimeline kõike tegema? Kes saab takistada Meistrit ennast ilmutamast inimolendi kaudu, kes on Tema 

meistriteos, loodud Vaimu näo ja kuju järgi? 

63 Kasutage selle avalduse tähendust relvana, et selgitada homme uskmatutele neid ilminguid. 

64 Te leiate end piiritletud küsimustega asjatundmatute ja selle asja vaenlaste poolt. Aga ärge 

muretsege, ma olen teiega. Enne seda annan ma teile teada teed, lõksud ja ohud, nii et te, teades head ja 

kurja, suudate alati leida õige tee, mis viib teid tagasi oma päritolu juurde, Isa juurde, kellest te tulite. 

65 See, et inimene elab maa peal, tuleneb Isa tahtest, tema kaudu ta hingab ja elab. Ja teie Issand 

võttis selle inimliku kuju, et elada maailmas ja lubada headel ja kurjadel tulla Tema lähedusse ning saada 

oma alandlikkuses proovile. Kuna ma sain inimeseks armastusest, et elada teie keskel ─ miks ma siis ei 

peaksin ennast teatavaks tegema inimese mõistuse kaudu, keda ma nii väga armastan ja keda ma otsin, 

et aidata tal leida päästet? 

66 Iga inimene tunneb, et tema enda hing elab tema sees, ja aeg-ajalt tunneb ta igatsust, et 

nähtamatu käsi ulatab talle oma käe. Kui valu läbistab tema südant, pöörab ta oma pilgu taevasse, 

soovides allaandmist, ja ta hüüab oma südame sügavusest, et teda kuulda võetaks. Kuidas saab ta arvata, 

et tema hääl jõuab Loojani ja et Tema näeb tema pikalt kannatavat nägu? Kuidas saab ta mõelda, et tema 

Issand tunneb teda? ─ Sest tema hinges on võimeid, mis teevad ta jumalaks ja tunnevad Isa, et siis paluda 

Teda, kui ta ei leia maa peal seda, mida ta soovib. Kui sa mõistad minu õpetusi vähehaaval ─ miks mitte 

uskuda, et Jumal saab ennast inimese omaduste kaudu teatavaks teha, sest ta on osa Jumalast endast? 

67 Inimene, ükskõik kui materialistlik ta ka poleks, tajub jõudu, mis on üle kõige, ja see tunne või 

minu olemasolu realiseerimine veenab teda, et need ilmingud järgivad tõe, õigluse ja armastuse 

põhimõtet. 

68 Kindlasti on olnud vajalik, et selleks teenistuseks andunud isikul oleks piisavalt veendumust, et 

viia ellu selline delikaatne missioon, ja et kui ta ei ole olnud võimeline õigeaegselt kõrvale heitma nõrkusi 

ja kalduvusi materiaalsuse poole, et vastu võtta minu Jumalikku kiirgust, siis ei ole ilmutus olnud sellise 
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välise hiilgusega, mida kuulajad on alati soovinud, kuigi keelelise väljenduse puuduste taga on alati olnud 

olemas Jumaliku Vaimu olemus ja tõde. 

69 Kui te leiate minu Sõna uurimisel mingeid erinevusi, siis ärge laske end sellest häirida, sest sellel ei 

ole mingit tähendust. Inspiratsioon jõuab kõigi hääle kandjateni ja nad annavad sellele keelelise kuju 

vastavalt oma keelelisele täiuslikkusele. 

70 Jääge tähenduse juurde, sest see on see, mida peaksite kaasa võtma. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 193 
1 Teie hing soovib saada Minu õpetust ja ma tervitan seda. 

2 Jüngrid, te peate olema ärkvel, sest inimesed hakkavad uurima minu tööd, mis mõnede arvates 

põhineb maistel teadustel. Siis teete te selle teatavaks kui vaimse õpetuse, mis muudab maailma. 

3 Mitte et ma oleksin teaduse vastane, sest teadus on teadmine, teadmised, valgus. Pigem on Minu 

õpetus kõrgemal kõigist inimlikest teadmistest. Oma Töös selgitan teile spiritismi, see tähendab teadmisi 

vaimsest, Jumalikust, teadmisi kõrgemast elust, mis on väljaspool seda, mis on mateeria. Tegelikult 

õnnistan ma teadust, mille inimesed on inimkonna hüvanguks välja töötanud. 

4 Nüüd on aeg, mil räägitakse palju hingest ja teadusest. Teadus ei ole ainult nende privileeg, kes 

valmistavad end füüsiliselt ette selle tundmiseks, sest see on valgus, mis tuleb vaimust, mis saab selle 

Jumalalt. 

5 Minu jumalik õpetus on kõrgem teadus, mis õpetab teid oma hinge täiustama. Ma olen andnud 

teile ka aju ja südame, et te saaksite seal kontrollida oma ideid ja tundeid. 

6 Teadmistel, mida ma teile praegu annan, ei ole piire, need on kõikehõlmavad, need on 

piiramatud. Selles leiate tõelised teadmised vaimsest ja materiaalsest elust. 

7 Nüüd näen, et teil on võimalik minu õpetust mõista ja selle saladustesse tungida. Materiaaliga 

seotud teaduse abil tunnete te seadusi, mis reguleerivad kogu loodut ja mis on koondunud teie enda 

kehasse. Ja kui te olete palju õppinud ja tutvunud seadustega, mis varem olid teie jaoks saladus, leiate 

end ülestõusmise lävede eest, kus Isa süda ootab teid, püüdes igal hetkel teiega suhelda. Mis võib olla 

teile tundmatu, kui te tunnete minu õpetust? 

8 Seepärast ütlen ma teile, et minu lihtne õpetus annab teile kõrgemaid teadmisi, mis takistavad 

teie südant selle maailma õpetlaste ees nõrgenemast. 

9 Selleks, et avastada iga sündmuse tähendust looduses või teie elus, ei pea te pöörduma 

teadusraamatute poole, et nendega tutvuda. Teile piisab, kui treenite oma tajusid ja puhastate oma 

südant, et teie huultelt voolaks inspiratsioon. 

10 Kui te, kuigi olete minu Töö raames, peaksite end alaväärsena tundma ja tõrjuma abi, mida saate 

oma palve kaudu, siis nimetatakse teid rumalaks ja teadmatuks. 

11 Mõistke, et kui ma ütlesin teile, et ilmutan end teile sel ajal teadmatute inimeste meelte kaudu, 

tahtsin teile selgeks teha, et ma ei valinud oma ilmutuseks neid, keda te nimetate teadlasteks või 

filosoofideks. Siiski, aju, mis edastab Minu inspiratsiooni, ilmutab hinges valgust, ja valgus on tarkus. 

12 Ma ütlen teile veel kord: võitle, sest niikaua kui hing on arengu teel, on ta kiusatustele avatud. 

Seepärast õpetan ma teid ja annan teile jõudu, et saaksite oma halvad kalduvused võita. Kui teie hing on 

tugev, siis annab see jõudu mõistusele ja kindlat tahet südamele, et võita liha ihad. Kui inimesel puudub 

valgus, ei arene tema hing. Siis mõjuvad elu keerdkäigud tema südamele võimsalt ja ta on nagu paat, mis 

tormi keskel ümber kukub. 

13 Kui inimene on vaimselt valmis, siis on ta justkui hävitamatu raudrüü kiusatuste vastu. 

14 Ma olen need õpetused teile ilmutanud, et kui te komistate või kukute hetkeks teele, siis te 

tunneksite ära oma üleastumise ja otsiksite teed, mis viib teid parandamisele. 

15 Kui te käitute alandlikult, suureneb teie vaimne rikkus elus, mis teid ootab. Siis on teil rahu, mis 

annab teile kõige ilusama tunde teie eksistentsist. Teie hinges tekib soov teenida Isa, olles ustavalt selle 

kaitsja, mille Ta on loonud, olles lohutuseks sellele, kes kannatab, ja rahuks sellele, kellel ei ole 

meelerahu. 

16 Mitte ainult minu sõna ei ole see, mis teile nendes hetkedes minu kohalolekust teada annab, vaid 

ka teie enda hing tunneb mind sügavalt. 

17 Ma tervitan teid. Siin on minu sisuliselt 

Sõna, mis toidab teie südant, nii et selle tunded on harmoonias hingega. Ilma oma teadusi või filosoofiaid 

tundmata saavutate tarkuse. Te olete nägijad ning teil on intuitsiooni ja ennustamise anded, mille abil te 

saate minu inspiratsiooni. 
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18 Enne kui rahvas ühineb minu seadusega, tuleb sõjaõnne. Inimkond puhastatakse ja seejärel 

saabub Püha Vaimu kuningriik. 

19 Teie ülesanne on tõlgendada sõna, mille Meister andis teile inimese mõistuse võime kaudu. Ärge 

looge doktriine, mis eraldavad teid minu jumalikust õpetusest, sest see on universaalne õpetus, mis 

ühendab teid kõiki. 

20 Mõistke, et olete võimeline painutama keha vastumeelsust, et rakendada minu õppetunde. 

tuua. Te teete head, külvates armastust ja halastust, ning seeläbi annate oma hingele valgust ja edu. 

21 Ma jätan teid vastutavaks selle sõna eest, mida te olete kuulnud ja mida peate edasi andma selle 

siirusega, millega te selle vastu võtsite. 

22 Minu tulek sel ajal on uus kutse seaduse teele, ja kogu selle sõna tähendus on kokku võetud selles 

elureeglis, mida ma teile kunagi õpetasin: "Armastage üksteist". 

23 Olge nõus katsetega. Mõistke, et te ei ole võõrandatud rahvas, vaid inimesed, kes ühel või teisel 

viisil on alati nautinud minu hüvesid. 

24 Maarja, armastav Ema, annab teile samuti oma emalikku armastust inimliku mõistmisvõime 

kaudu ja täidab teid rõõmsa julgusega, et ükski heidutus ei saaks teid teie elus tabada. 

25 Õnnistatud on hing, kui ta näeb Isa palet. Õndsad olete te, kes olete saavutanud mõttevabaduse 

ja on tagasi lükanud kultuslikud vormid ja dogmad, et otsida Mind. Minu õpetus on valgustanud teie 

teadmisvõimet ja nüüd te teate, et teod, tunded ja südame puhtus on parim viis Isa kummardamiseks ja 

Tema Seaduse täitmiseks. Nii saavutab inimene täiusliku osaduse oma Loojaga, vaimse osaduse, kus laps 

võib öelda: "Isa, tee minus oma tahtmist", ja Isa võib talle vastata: "Armastage üksteist nii, nagu mina 

armastan teid". See hääl kõlab igaühe vaimus, kes tõuseb sisemiselt üles. See hääl kujundab selle südame 

ja hinge, kes Minu poole pöördub. See koosolemine on nagu palsam hingele, mis selles elus puhastab ja 

puhastab end aine kaudu, et saavutada tarkus ja tunda oma Loojat. 

26 Seepärast olen ma teile öelnud, et see, mida te selles maailmas õpite, teenib teid sellel teel, mis 

viib hinge igavesse ellu. Kui te täidate oma ülesannet selles elus ja kasutate selle õppetunde, siis kui te 

lahkute kehast, siis olete sarnane lõhnale, mis õitest õhkub, sest te sisendate headust südamesse. 

27 Tundke oma Issandat oma hinges ja tundke ülimat rõõmu temas elamisest. Sest Jehoova, Looja, 

on kõiges ja see rõõm kasvab teie sees, arvestades, et ma olen taas tulnud ja ilmutan end inimmeele 

kaudu, et jätkata teile oma õpetuste andmist. Ühendage oma rõõm sellega, mis voolab minu vaimsest 

maailmast. Need olendid ütlevad teile oma sõnumis, et nende maailm, kuigi lõpmatult suurem kui teie 

oma, on vaid aatomi jagu täiuslikkusest. 

28 Tunnid, mida te minuga veedate, ei ole raisatud, need on teie hingele valgus, sest seda valgustab 

Meistri tarkus. Kui teie olemuse sügavusest tõuseb hääl, mis ütleb: "Meister, ma usun sinusse, sest sinu 

sõna kaudu annad sa meie vaimule mitte ainult tarkust, vaid ka jõudu ja lootust, et taluda selle elu 

kannatusi" ─ tõesti, teie vaim on rääkinud. 

29 Täna õpite te minuga rääkima ja küllastuma Minu õpetuse vaimse tähendusega. 

30 Sel ajal, mis on viimane armuaeg, kutsun teid tungivalt üles täitma minu käske. Ma jätan teile 

oma armastuse pärandi, mille kaudu inimesed ühinevad üksteisega ja kõik ühinevad Issandaga. 

31 Teie süda ütleb Mulle: "Meister, pärast 1950. aastat, kelle juurde me siis jääme?" Ma vastan teile: 

Minu Sõnale, mille ma jätan teile testamendiks ja mis trükitakse. 

32 Te jääte veel lühikeseks ajaks maa peale, et täita Minu korraldusi, ja kui Ma teile oma peatsest 

lahkumisest teatan, ütlen Ma teile, nagu Ma tegin toona apostlitele: "Kuhu Ma lähen, sinna te praegu ei 

saa minna. Aga tuleb aeg, mil te lähete sinna, kuhu ma praegu lähen." 

33 Et aidata teil tõusta, tulevad minu lohutussõnad teile alla. Igaüks neist on valguskiir, mis valgustab 

teie mõistust, et see mõistaks teie Isa ja teie enda väärilisi tundeid ja ideid. 

34 Spiritisti tunneb ära tema sõnade järgi, mis on oma väljenduses lihtsad ja lihtsad, kuid oma sisult 

sügavad. 
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35 Spiritist ei otsi omaenda hüvesid, vaid oskab end täielikult teistele anda. See jünger täidab 

tühimiku inimeste südames. Ta aitab oma kaasinimestel täiustada oma ettekujutust Jumalast. Tegelikult 

on lihtne teenida ja elada kooskõlas teistega. 

36 Selle õpetuse apostlid annavad maailmale mõista, et ei ole vaja pakkuda Mulle kogunemiskohti 

või luksuskirikuid, et Mind lepitada nende rikkumiste pärast, mida nad on teinud Isa või oma 

kaasinimeste suhtes. 

37 Kui inimene teab, et ta on rohkem vaim kui mateeria, siis pakub ta oma Issandale oma olemuse 

igavese osa - oma vaimu hinge - õied. 

38 Vaimsuse avanemisele hakkavad vastu seisma vastanduvad jõud. Sest mõned ei taha, et see, 

mida on usutud ja praktiseeritud ning mis on sajandeid valitsenud, langeks. 

39 Minu jumalik õpetus ei suru kellelegi peale ega sisenda kellelegi hirmu. See tungib õrnalt 

hingedesse oma veenvuse, tõepärasuse ja õigluse kaudu. 

40 Kõikjal maailmas otsivad inimesed põhjusi, mida nad nimetavad nähtusteks ja mis on kõige 

loomisele omased ilmingud. 

41 Inimkond on palju õppinud, suur on erinevus tänase ja möödunud aegade inimkonna vahel. Ka 

vaimselt on teil suur edasiminek, mis hämmastab teid, kui te võrdlete seda vaimse taandarenguga, milles 

te praegu elate. 

42 Olge valmis lahingu ajaks. Tugevdage oma usku ja valmistage oma hinge ette, et astuda vastu 

neile, kes teie vastu võitlevad. Minu sõna on ikka veel teie juures, et anda teile viimased impulsid ja 

viimased juhised. 

43 Ma tahan, et te oleksite sügavalt veendunud ja kindlalt valmis järgima Mind lõpuni. Teie süda 

ütleb Mulle: "Kas te kahtlete meis, Meister?" Aga ma ütlen teile: Kas te ei ole mitu korda lubanud järgida 

Mind, kuid proovilepaneku hetkel on teil tekkinud kahtlused? 

44 Ma ei sea teile tingimusi ega nõua teilt ohvreid. Ma annan teile ainult teada, et head, mida te 

teete oma ligimese heaks, on kasu, mida te teete iseendale. 

45 Andke minu õpetusi edasi ja tehke kõikvõimalikku head ilma raha küsimata. Ärge petke kedagi. 

Kui teie tegevuses puudub endiselt puhtus, on aeg muutuda. Usaldage Mind, oma Isandat. 

46 Mõnikord palute te minu jõudu, et saaksite teenida oma kaasinimesi, teades, et ka teie olete 

maailmas vaesed. Kurbus hirmutab teid ja teie süda on meeleheitel. Sellistel aegadel ei usalda te Mind. 

47 Kui kannatused ümbritsevad teid, siis palute, et need kohe lahkuksid, sest need tunduvad teile 

talumatuna. Selle põhjuseks on see, et te ei ole täiuslik, sest teie hingel puudub areng. Te arvate, et te ei 

vääri seda puhastumist, te ei jõua arusaamisele, et valu on sageli ainult õppetund, et pärast seda saaksite 

paremini mõista seda, kes kannatab. 

48 Kasutage täielikult ära oma olemasolu maa peal, kannatage armastuse, ülestõusmise ja 

kannatlikkusega, et te puhastaksite end siinsetest plekkidest. Kui valu möödub ja rahu naaseb teie 

südamesse, rõõmustage selle üle ja hoidke seda kinni. Isegi oma kannatustega peate olema eeskujuks ja 

õpetuseks. Ma ei taha, et spiritisti hinnatakse sõnade poolest kõnekaks ja tegude poolest taunitavaks. Te 

peaksite oma usku ja sõnu alati kinnitama kiiduväärsete tegudega. 

49 Ärge unustage, et kui te palute Minu abi, olen Ma juba enne teid läinud, et sillutada teie teed. 

50 Tegutsege vastavalt oma südametunnistusele, et kui saabub kohtumõistmise hetk, saaksite oma 

tegude eest vastutada. Te ei pea ootama Minult karistust, Minu õiglus ei ole kunagi karistanud. Siis 

poleks minu armastusel võimu. Igaüks on iseenda kohtunik, ja mitu korda pidin ma teid iseendast 

päästma. Sest te kannate endas vaenlast, mis on pahatahtlikkus, isekus, edevus. 

51 Kõige selle tõttu mõistate, et ühest elust ei piisa, et hing saaks ennast puhastada. 

52 Saabub aeg, mil saate võtta õpetaja positsiooni. Siis olen ma teiega, et aidata teid rasketel 

hetkedel. 

53 Teie südames ütlete mulle: "Isa, ole õnnistatud, sest sa oled tulnud meie juurde, kui meie ei 

saanud sinu juurde tulla." 
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54 Inimene, kelle kaudu Ma ilmutan ennast, kaob teie silme eest ja alles jääb vaid Minu jumalik 

essents, mille teie hing imab endasse Minu ilmumise lühikese aja jooksul. 

55 Te teate väga hästi, et neil inimkehadel ei ole midagi jumalikku, et nad on ainult vahendid minu 

sõnumi edastamiseks. Seepärast lasete te oma hingel vabatahtlikult põgeneda, kaugel igasugusest 

füüsilisest mõjust, et nautida minu kohalolekut. 

56 Sageli räägin teile tõelisest missioonist, mida häälekandja täidab, et te teaksite, mil määral ta 

annab oma sõnale täiuslikkust, millised on tema edastamisvõime piirid. Siis saate õiglaselt hinnata iga 

Minu ilmutust, teades täielikult, mida peate omistama Mulle ─ näiteks tarkust ja vaimset tähendust ─ ja 

mida peate omistama hääle kandjale, milleks on tema hea ettevalmistus. Nii ei saa te langeda eksitusse, 

omistades Mulle nende puudusi, kelle kaudu Ma ennast ilmutan, või vastupidi, omistades häälekandjale 

tarkust ja täiust, mida Minu Vaim tema abiga edastas. 

57 Nii räägin ma teile sageli, sest teil on oht muutuda fanaatiliseks selle Sõna välise vormi suhtes, 

mille eest vastutab hääle kandja, sest ta on Minu ilmutuse vahend. 

58 Kui te ei mõtle kõigele sellele õigeaegselt, siis muutub teie kalduvus kõigi välise jumalateenistuse 

tegude suhtes nii suureks, et te ei suuda vabaneda oma väliselt meelestatud suhtumisest, kui saabub 

proovilepaneku hetk. Mis on see kohtumishetk, millest ma räägin? See on see päev, mil ma annan teile 

oma viimase sõna häälekandja kaudu. 

59 Ma ei ole hoidnud määratud kuupäeva saladuses, et te kõik oleksite selleks päevaks valmis. 

60 See rahvas on suur ja tal on palju harusid. Sellest hoolimata ei ole ühtegi kogudust, kus minu 

tahet ei oleks väljendatud, et minu kuulutamine 1950. aastal lõpeb. 

61 Te kõik teate, et see ilmutus ei kesta igavesti, et Ma andsin inimestele teada juba Minu ilmutuse 

esimestel päevadel, et Ma ilmutan ennast inimestele selles vormis ainult teatud aja jooksul. 

62 Teine ilmutus, mille Ma olen andnud kõigis kogudustes, kus Minu Sõna on kõlanud, on see, milles 

Ma ütlesin teile, et teie saatuseks on tulevikus astuda Minuga osadusse vaimust vaimule, see tähendab, 

ilma inimeste, sümbolite või väliste jumalateenistuse vormide vahendamiseta. 

63 Nii koosolekuruumis, mis mahutab suuri rahvahulki, kui ka tagasihoidlikus kohas, kus kogunevad 

vaid mõned jüngrid ─ nii suurtes linnades kui ka provintsides ja väikestes külades ─ on ilmnenud minu 

Töö olemus. Saate julgelt astuda sammu spiritualiseerimise suunas. Ma olen teid tugevdanud igas oma 

õpetuses, et kui saabub otsustav tund, mil peate tõestama oma kuulekust, alandlikkust ja armastust 

Meistri vastu, siis te oskate Teda järgida, ohverdades end vajadusel ja loobudes sellest, mis on pikka aega 

olnud teie stiimuliks, olles täiesti teadlikud, et see loobumine kujutab endast kogu rahva jaoks suurt 

sammu edasi vaimustumise teel. 

64 Kui te ei kuula neid ettevalmistavaid viiteid, siis saabub väga valus ärkamine neile, kes praegu ei 

anna neile seda tähtsust, mis neil on. See ärkamine võib toimuda minu lahkumise päeval või pärast seda, 

kuid mõlemal juhul on see valus. 

65 Ma tahan teid säästa katsumustest, millesse sõnakuulmatus, vale tõlgendus või rumalus võib teid 

viia. Aga kui keegi pärast kõike seda, mida Ma olen teile õpetanud ja mille eest ma teid hoiatanud, arvab, 

et ta on minust tugevam, targem ja õigem kui mina, kui ta annab käske, ja ta ei järgi teadlikult seda, mida 

ma olen käskinud, siis on ta langetanud ja kinnitanud oma kohtuotsuse, mille suurus vastab tema 

üleastumise ulatusele. 

66 Seal, kus minu sõna on kõige rohkem õitsenud, on ka suurim vastutus. Sest seal oli minu 

õpetamine kõige eredam ja minu töö kõige paremini väljendatud. Seepärast peab neist kohtadest 

lähtuma parim eeskuju teistele, tähtsusetutele, et kõik saaksid täita minu tahet. 

67 Mõned tulevad kaugetest paikadest, teised aga lähimaadelt, kõik igatsevad seda sõna, mis täidab 

teie südamed rahuga. Ärge küsige inimkonnalt, kas on tõsi, et ma olen end sel ajal teatavaks teinud. Mida 

võiksid teile öelda need, kes ei tea Minu tulemist ja Minu uusi ilmutusi? Minu Sõna on teie südame 

põhjas ja te leiate selle tähenduse enda seest. 

68 Ma olen teid kutsunud, ma olen teid valinud. See ei olnud inimeste käsk, vaid see oli Minu Tahe, 

mis tõi teid nendesse alandlikesse kohtadesse, kus te kuulete Minu Sõna. Kaua tagasi kutsusin teid 
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kuulama Minu õpetusi, sest see ilmutus lõpeb varsti. Mõned tulid varakult ja värskendasid end pikalt, 

teised tulid hilja, kuid nad teavad, kuidas õpetusi kasutada. 

69 See ei olnud juhus, et te sattusite sellele teele. Te olete Jumala rahvas vanasti, täna ja igavesti, 

rahvas, kellele anti rõivad, mille järgi ma võin teid ära tunda. Mina, kes ma olen Isa, kes valvab 

armastatud lapse päevi ja öid, olen tulnud teie juurde, et teid veel kord kutsuda ja teile ilmutada, et 

vaimselt olete te samad, kes minevikus on näidanud teile elu ja tõe teed. 

70 See elu maa peal on veel üks võimalus, mis on teile antud, et te kasutaksite seda ja järgiksite minu 

seadusi ja käske. Need ajad on möödas, täna olen ma tulnud, et esitada teile kõne oma Jumalikkuse poolt 

ettevalmistatud häälekandjate kaudu. 

71 Eelija tegi ennast vaimselt teatavaks intellektiorganite kaudu, mida ma hiljem kasutasin, ja nende 

vahendajate kaudu olete saanud mineviku ilmutuste tõlgenduse. Esimeste häälekandjate intellekti kaudu 

õpetati välja need, kes pidid neile sellel teel järgnema, need, kes hiljem paljunesid ja tegid minu hääle 

kuuldavaks paljudes piirkondades. Neid olen nimetanud häälekandjateks. 

72 Täna, kui minu Sõna lõpuni on jäänud vaid kolm aastat, palun ma neid südameid, kes edastavad 

Kõigekõrgema puhast inspiratsiooni, et nad oma südametunnistuse läbiotsimise teel mõistaksid, et nii 

nende töö kui ka minu Sõna peavad kulmineeruma selle viimase lühikese aja jooksul. Selleks on vaja teha 

ohvreid, et olla nii vastuvõtlik ja valmis, kui nad pole kunagi varem olnud. 

73 Kiusatused varitsevad neid, kuid nad ei ole üksi, sest ma panen inglid ja valguse vaimud nende 

paremale ja vasakule, kes valvavad nende samme. 

74 Kuni tänaseni ei ole inimkond mõistnud, kuidas Minuga vaimselt ja otse ühendust võtta. 

Seepärast olen ma alati saatnud valguse olendeid, kelle kaudu ma olen rääkinud maailmaga. Miks sa 

nüüd imestad, kui ma olen ka Moosese ja prohvetite suu kaudu inimkonnale rääkinud? Paljud olendid 

sealpoolt paluvad Minult seda. Ma saadan nad kehastuma maailma, et tuua abi sellele hukkuvale 

inimkonnale. Kuid Ma olen öelnud inimkonnale: Sõnumitoojad on juba maa peal, Minu saadikud on juba 

määratud ja laiali pillutatud üle kogu maailma. Nad kõik on osa minu rahvast ja peavad tõestama oma 

julgust ja kõrgust. 

75 Te ei tule Minu juurde tühjade kätega ega tuimast nisutäiega, sest siis ei tunne te end vääriliseks, 

et Minule isegi mõelda. 

76 Vaadake inimesi maailma eri paigus ja erinevates konfessioonides, kuidas nad ootavad minu 

valguse kiiret ja loodavad, et minu hääl kõnetab neid. Kuula nende palveid ja palveid, kuule, kuidas nad 

paluvad minu tulekut ja ütlevad mulle: "Isa, me oleme sind kaua aega oodanud, aga sa ei ole ilmunud. 

Me oleme juba palju kannatanud, aga Sina, meie Päästja, ei ole meile appi tulnud." 

77 Jüngrid, ärgake oma unest, et te lubaksite inimkonnal tundma õppida Minu Vaimset Tööd. Siis ma 

ütlen neile, kes Mind armastavad: "Oodake veel natuke, sest varsti saabub hetk, mil te tunnete Mind 

oma südame lähedal. 

78 Jüngrid, olge julgustatud Minu Sõnast, ja kui te olete lühikest aega meeleheitel, kui olete kaua 

töötanud viljatutel põldudel, annan ma teile puhkust, ja pärast seda hakkate suure julgusega elama. Olge 

rõõmsad ja elage valvsalt. 

79 Hoolitse selle eest, et inimkond usub minu tulekusse oma tegude kaudu. Pühendage oma kodu 

headusele, heategevusele, armastusele, kuid mitte ainult neile, kes selles elavad. Avage selle uksed ja 

laske abivajajatel, haigetel ja kannatanutel neist sisse astuda. Sama halastusega, millega ma teid nendes 

kohtumispaikades vastu võtsin, võtke ka teie oma kaasinimesed vastu oma kodudes. 

80 Uurige Minu Sõna, uurige kõike, mida Ma olen teile öelnud. Te ei pea otsima maa raamatuid, et 

omandada teadmisi vaimsetest asjadest. Ma olen olnud teie raamat ja minu vaimne maailm üks selle 

lehekülgedest. Pidage neist kinni. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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1 Minu armastus on sinuga. Tulge selle purskkaevu juurde, elu rändajad; tulge ja jooge, oh hirmsad 

südamed. 

Käed, mis ulatuvad Minu poole abi saamiseks, annavad edasi Minu hüvesid. Puhake siin, kõik te, elupuu 

varjus. 

2 Mitte kõik te ei tule nutma. Isegi nende rahvahulkade seas on siin neid, kes viimasest saadud 

hüvedest rõõmustades tulevad ja ütlevad Mulle oma südames: "Aitäh, Isa, Sinu halastus meie vastu on 

mõõtmatu." 

3 See on igavene armastuse Vaim, kes elab teie keskel ─ Tema, kes sai inimeseks teises ajas, et 

elada koos inimestega ja päästa neid pahedest, patust ja pimedusest. 

4 Mina olen sama, aeg ei lähe Minu jaoks mööda, see allub Minu tahtele. Seepärast tuletan teile 

meelde teie minevikku ja teatan teile, milliseks te homme muutute. 

5 Ma tuletan teile meelde neid sõnu, mis ma kirjutasin inimeste südamesse teisel ajastul, ja neid 

veriseid jälgi Golgatal, millega ma märgistasin oma sammud maa peal. 

6 Minu sõnas on mesi, mis võib magustada teie eksistentsi ja tõrjuda igaveseks ära kibeduse, mis 

on olnud teie elu igavene maitse kogu aeg. 

7 Kui te varem ei mõistnud, milleks ma teile maa usaldasin, siis nüüd saate te teada oma saatust ja 

ülesannet, nii et te ei eksite enam. 

8 Võitke oma stagnatsioonist. Kõigi hingede ülesanne on pidevalt areneda, muunduda ja uueneda, 

kuni nad saavutavad täiuslikkuse. 

9 Olen kuulutanud teile uue ajastu, uue aja, mil te raputate oma vaimse inertsuse maha ja astute 

veel ühe sammu teel, mis viib mäe tippu. Kuid see ei ole ainult minu sõna, mis kuulutab uut aega ja 

räägib teile arengust ja täiuslikkusest. Ka loodus, mis teid ümbritseb, näitab teile seda oma keeles, mida 

te ei taha kuulda ega mõista. Ka see valmistub astuma sammu täiuslikkuse suunas. Sest mida rohkem 

aega möödub, seda rohkem varjab selle emakas kõrgelt arenenud ja täiuslikumaid olendeid. Seepärast 

peab see kodu olema kooskõlas nendega, kes seda asustavad. 

10 Kas te ei ole märki märki märganud looduse kuningriikides, aastaaegades, taevalaotuses, maal või 

merel? Kas te olete pimedad ja ei näe neid märke, millest ma teile räägin, või kurdid, nii et te ei kuule 

nende kutsumist? Teadke seda ja kuulutage seda inimkonnale, nagu seda tegid vanad prohvetid. Sest 

varsti raputatakse teie planeeti kõigis valdkondades. Nagu puu, kui torm piitsutab seda, raputatakse 

maad ja puu okstest jäävad alles ainult need lehed, millel on elu, sest närbunud lehed visatakse ära ja 

tuulestik kannab neid minema. 

11 Need päevad muutuvad katsumuseks kõigile inimestele ning ainult palves ja heas leiavad nad 

kaitset ja rahu. 

12 Kui ilus oleks, kui maa peal tekiks rahvas, kes oleks nagu päästmise uks, kes oleks nagu majakas 

pimeduses ja rahu segaduse keskel! Kas teile ei meeldiks olla need inimesed? Sõna, mille te saate, 

sisaldab ja õpetab kõike, mida te vajate, et olla inimkonna kaitsevalliks katsumuse hetkedel. 

13 Minu kohalolek teie seas ja minu sõna ilmsikstulek ei ole olnud pelgalt juhus. Kõigel sellel on oma 

tähendus, ja see on see, et teid on kutsutud kuulma häält, mis avab uue aja, et te saaksite täis armastust 

ja usku minna, et levitada saadud sõnumit. 

14 Kui see õpetus kogu oma siiruses ja tõesuses on maailmas mõjusaks saanud, siis pürgivad 

inimesed selle poole nagu janune ja väsinud rändaja läbi kõrbe oaasi poole. 

15 Te ei saa veel öelda, et see õpetus oleks juba maa peal tunda andnud, sest te olete olnud rahul 

minu jumalike sõnumite vastuvõtmisega. 

16 Enne kui see rahvas läheb ja kannab vaimse seemne koos kogu selle valguse ja tähendusega, mille 

ma teile usaldasin, läbib ta kõigepealt palju segadusi, ta teeb vigu, vastuolusid ja rüvetusi. 

17 Hea käitumine, tõeline jumalateenistus ja ülesannete hea täitmine saabub alles siis, kui kolmanda 

ajastu jüngrid tõlgendavad minu sõna õigesti ja annavad oma tegudega tunnistust minu õpetustest. 
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18 Vaimsus ei ole veel selle rahva seas valitsenud, sest neil ei ole õnnestunud end vabastada 

vanadest traditsioonidest ja tavadest, ning sidudes minu vaimse õpetusega oma väliseid tegutsemisviise 

ja kultuslikke vorme, takistavad nad seeläbi inimesi tunnistamast selle töö tõepärasust. 

19 Ma hoian oma varakambris valmis suuri imesid ja tegusid, mida valada maailma peale selle rahva 

kaudu, niipea kui need on valmis. 

20 Ma ootan nende rahvahulkade, keda ma olen õpetanud ja inspireerinud piisavalt kaua nende 

ettevalmistamiseks, spirituaalseks muutumist. Tänaseni ei näe ma oodatud vilju. Kus on teie harmoonia 

ja vendlus? Kus on kuulekus, alandlikkus ja heategevus ilma igasuguse omakasupüüdlikkuseta? 

21 Kui kaugel on see rahvas sellest, et õpetada maailma vaimsust, ja kui kaugel sellest, et olla minu 

Sõna vääriline tunnistaja! 

22 Ma olen teile öelnud, et inimkonna hinges on janu ja nälg, et ainult selline puhas ja selge õpetus 

nagu see suudab leevendada selle viletsust ja päästa selle. Aga kui seda Sõna ja seda Tööd ei esitata kogu 

oma puhtuses ─ millist päästetööd võiksid need, kes seda õpetavad, teha? Sel põhjusel annan ma sellele 

rahvale pärast Minu kuulutuse lõppu aega mediteerimiseks, palvetamiseks, vaimustamiseks ja 

ettevalmistamiseks. Seega, kui ta asub teele ja saab Minu Sõna sõnumitoojaks, siis on ta jünger, kes on 

teadlik ülesandest, mida ta peab täitma, ja tema tunnistus on tõene. 

23 Iga sõnum, mille see rahvas toob maailmale, sisaldab lohutust. Selles avastavad inimesed 

saladuse, mida iga hing endas kannab, koos seni tundmatute omaduste ja võimetega. Tema kaudu 

leiavad inimesed ilmutuse, mis õpetab neile vaimu ja vaimu dialoogi. 

24 Spiritismi head külvajad ei erista end kunagi millegi välise või materiaalse poolest. Neil ei ole 

mingeid etteasteid, mingeid märke, mingeid erilisi kõneviise. Kõik nende tegutsemisviiside kohta on 

lihtne ja arusaadav. Kui nad siiski millegi poolest eristuvad, siis aktiivse heategevuse ja vaimulikkuse 

poolest. 

25 Tõelised spiritismi jutlustajad ei erista end mitte ilukõne, vaid oma sõnade tarkuse ja lihtsuse, 

kuid eelkõige oma tegude tõepärasuse ja õiglase elu poolest. 

26 Pidage meeles, et maapeal ei vajanud ma väliselt ilusat kõnelemisviisi, et haarata rahvahulkade 

südamed, vaid ma teadsin, kuidas neid saavutada armastuse, tõe, tervendava jõu ja tarkuse kaudu. See 

on eeskuju, mida te peaksite endale südamele võtma ja järgima Minu tahte kohaselt. 

27 Samuti ei taha ma, et te piirduksite oma usupraktikas materiaalsete pühapaikadega, sest siis 

vangistate oma hinge ja ei lase tal oma tiibu laiali sirutada, et vallutada igavikku. 

28 Altar, mille ma jätan teile tähistama, on elu, mida ma ootan, ilma igasuguste piiranguteta, 

väljaspool kõiki konfessioone, kõiki kirikuid ja sektid, sest see on rajatud vaimsesse, igavikulisse, 

jumalikku, sest see on rajatud vaimsesse, igavikulisse, jumalikku. 

29 Jüngrid: Ehkki paljud teist on jõudnud vanaduseni ja nende südamed on täis kogemusi, olete minu 

sõna kuuldes ja minu uusi ilmutusi vastu võttes pidanud tunnistama, et olete minu tarkuse ees vaid 

väikesed lapsed. 

30 Te pidite kolmanda ajastu alguses olema maa peal ja kuulma Mind sellisel kujul, et te saaksite olla 

tõe Vaimu ustavaid tunnistajaid, kes suudavad maailmale Minu õpetust selgitada. 

31 Seda aega, mida Mina nimetan vaimse valguse ajaks, iseloomustab selle alguses suur segadus. 

Inimeses tekivad suured küsimused, sügavad kahtlused, ebakindlused ja hingepinged. Kõik see on märk 

sellest, et inimene on ärkamas vaimsesse ellu. 

32 Ma tahan, et kõik mu jüngrid oleksid siis ärkvel ja valmis, sest nende huultelt peab tulema sõna, 

mis kõrvaldab kogu teadmatuse või mis rahustab tormi. Siis kogete, kui kiiresti levib vaimu õpetus, sest 

see on tunda igas südames ja leevendab valu, nagu vesi leevendab januneva inimese janu. 

33 Siis muutub elu. Konfessioonid, moraal, teadused, filosoofia, kõik ideed teevad läbi suure 

muutuse ja inimesed, kes lõpuks mõistavad elu tõelist tähendust, püüavad läheneda minu armastuse, 

õigluse ja halastuse seaduste täitmisele. 

34 Inimene mõistab lõpuks, et ka tema kuningriik ei ole sellest maailmast, et tema keha või inimkeha 

on vaid vahend, mille kaudu tema hing tajub seda katsumuste ja paranduste maailma. Lõpuks saab ta 
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teada, et see elu on vaid suurepärane õppetund, mida illustreeritakse imeliste arvude ja piltidega, et 

jüngrid, st kõik inimesed, saaksid paremini aru õppetundidest, mida elu neile annab, mille kaudu nad, kui 

nad suudavad neid õigesti hinnata, saavutavad oma hinge arengu ja mõistavad selle võitluse tähendust, 

mis teeb nad tugevaks ─ valu, mis hõõrub, vaev, mis õilistab, teadmised, mis valgustavad, ja armastus, 

mis ülendab. 

35 Kui see eksistents oleks ainus ─ tõesti, ma ütlen teile, oleksin ma selle juba ammu valust 

eemaldanud, sest oleks ebaõiglane, kui te oleksite tulnud maailma ainult selleks, et juua kannatuste 

karikat. Kuid need, kes täna kannatavad ja nutavad, teevad seda sellepärast, et nad nautisid varem 

liiderdamist. Kuid see valu puhastab neid ja teeb nad vääriliseks, et tõusta ja nautida puhtamal kujul 

Issanda kodudes. 

36 Sel ajal õpetasin inimesi, et nad õpiksid maailmas elama puhtuse ja armastusega. Täna õpetan 

teid, et te õpiksite elama spirituaalselt, et te saaksite valmistuda elama homme "Vaimse oru" valguse 

olendite seas. 

37 Inimlikkus: Ainult keha on määratud lahustuma pärast seda, kui ta on täitnud oma ülesande hinge 

suhtes, et teenida seda tööriista või kestana. Aga hing, mis oli selles olendis, tema mõistuse valgus, 

mõistus, tahe, tunded, kõik see ei sure kunagi, ei saa surra, sest see on osa surematust hingest, mis 

elustas selle olendi elu maa peal. 

38 Armsad lapsed, teie, kes te tahate võita hingi enda jaoks erinevate konfessioonide teedel, ma 

ütlen teile, et te peate õpetama inimesi mõtlema, et te peate panema neid mõtlema, et te peate aitama 

neil teha õigeid järeldusi. Riitus, vorm, traditsioon, välised asjad ei suuda enam rahuldada praeguse 

inimese hinge. On vaja anda talle valgust, tähendust, tõde, et ta tunneks end turvaliselt oma teel, et ta ei 

arvaks katsumuse tundidel, et ta on üksi jäetud. 

39 Ma näen igasuguseid inimesi, kes usuvad küll Minusse, kuid kelle usk on nii nõrk ja teadmised nii 

segased, et nad meenutavad elus neid laevu, mis sõidavad ilma kompassita, rändajaid, kellel pole 

suunatähte, mis neile suunda näitaksid, või lambaid, kellel pole karjast. 

40 Ma annan teile need õpetused mõnede teie vendade ja õdede kaudu, kelle olen valinud inimeste 

hulgast, et kasutada nende mõistust selle sõnumi edastamiseks teile. 

41 Tänapäeval on selle Sõna ümber kujunemas kogukond. Linnade nurkades, vaesuse eraldatuses ja 

lihtsa elu vaikuses avavad oma väravad koosolekuruumid, kus ma lasen oma õpetust kuulda kui Isa, kui 

Kohtuniku ja kui Meistri. 

42 Tulevikus on ükskõiksus, millega paljud hakkavad 

sõnum, siis muutub see ükskõiksus, millega paljud on kuulnud uudist Minu uuest kohalolekust inimeste 

seas, vastupidiseks. Ja teiste põlgus selle töö vastu muutub hiljem huviks ja paneb inimesi otsima 

tunnistusi, dokumente ja tõendeid, mis aitavad neil oma usku tugevdada. 

43 Ma hoolitsen selle eest, et need südamed leiavad sel ajal Minu sammude jäljed, ja kui nad 

seisavad Minu ees, siis ütlen neile: "Olge teretulnud, armsad inimesed, kogunege endasse ja kuulake 

Minu Sõna. 

44 Armastus on see, mida ma olen teile alati ilmutanud, ja täna, kui ma avaldun oma väljavalitute 

mõistuse kaudu, ei saaks ma end muul viisil ilmutada. 

45 See tänane õpetus seab teid teele, et mõista õpetust, mille ma teile Jeesuse kaudu Teisel ajastul 

andsin, nii et te suudaksite selle olemust valvsalt oma südames hoida ja seda Temast alati, kui see on 

vajalik, välja kiirata. 

46 See Sõna saab tunda kogu maailmas, sest kõik on ette valmistatud Minu vaimseks dialoogiks kõigi 

inimestega, mille kohta nad annavad tunnistust. 

47 Sinu hing on alati Mind otsinud ja Ma ei ole seda kunagi üksi jätnud. Kuhu iganes sa oled oma 

sammud suunanud, olen olnud sinuga, Minu armastus on jälginud sinu samme. 

48 Kõigil aegadel olen ma teid külastanud ja näinud, et teie hing on võimeline Mind ära tundma. 

Nüüd on hinge ülesanne end maksma panna liha nõrkuste ees, et ta mõistaks, mis on õige tee ja mis on 

tema ülesanne sel armuajal. 
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49 Ma olen teid kutsunud, ma olen teid õpetanud, ja te olete minu õpetuse levitajad, selle sõna 

levitajad, mida te varsti enam ei kuule. On lähedal hetk, mil Kristus lõpetab oma Sõna edastamise inimaju 

kaudu. Aga teie taju on piisavalt koolitatud, et mõista minu Sõna, ja teie hing saab minu inspiratsiooni 

vastu võtta. 

50 Ma räägin teie vaimule, sellele aatomile, mis on sündinud Minust ja mis, kuna see on pärit 

Minust, kuulub Minule. Nii nagu ma tookord ütlesin: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast", nii ütlen 

ma teile: ka teie kuningriik ei ole maa peal. See on väljaspool kõike, mis sureb, väljaspool kõike, mis 

muutub, ja väljaspool teie mõistmist. 

51 Nüüd on iga hinge jaoks aeg ärgata ja ärgata tõelise elu juurde. Sellega ei taha ma, et te 

mõistaksite, et te peaksite eirama seda, mida ma teile siin maailmas olen andnud. Niikaua kui te selles 

elate, peate te järgima selle seadusi. Ma palun vaid, et te pühendaksite Minule lühikese aja päevast, et 

teha head tööd oma õe, inimkonna heaks. 

52 Minu õnnistus olgu teiega, sest teie kaudu õnnistan ma kõiki oma lapsi. 

53 Lase oma hingel puhata sel päeval, mil kogunevad kõik kirikud. Nii nagu tol ajal, mil ma valisin 

välja oma jüngrid, kuid mil ma andsin oma Sõna ka kõigile neile, kes seda kuulda tahtsid, nii valin ma ka 

sel ajal need, kes peavad mind täna järgima. Kuid Ma luban, et Minu Sõna kuulevad ka suured 

rahvamassid. Tee on mõeldud kõigile, nii ka minu leib. Kuid kõik ei saa tulla korraga. Mõned teevad seda 

varem, teised hiljem. Aga ärge kunagi pöörake silmi tagasi. 

54 Need, kes on ehitanud pühamu oma südamesse, on need, kes järgivad oma Meistrit samm-

sammult. 

55 Seeme, mille ma teile täna annan ja mida ma õpetan teid kasvatama, pärineb teie Isa kojast. See 

leiab sobiva põllumaa inimeste südames. Enne seda lõikab minu õigus, nagu sirp, maha umbrohu, mis on 

põllu katnud, et seemned saaksid idanema. Põllud hakkavad taas viljakad olema, nendel avastate minu 

jäljed, mida ei ole suutnud kustutada ei maailm, ei inimesed, ei patud ega kired. Minu jäljed kestavad üle 

aegade ja jäävad igavikku. 

56 Inimesed ärkavad oma sügavast letargia seisundist ja avastavad oma sisemusse vaadates oma 

vaimse Mina, ning kuuldes oma südametunnistuse häält, avastavad nad Minu jumalikku jälge, mille 

kaudu nad tulevad kiirelt Minu juurde. Sa pead Minu seemne üle maailma laiali puistama, ja siis, kui sa 

tuled Minu juurde, et saada oma tasu, tule oma Isa juurde, isegi kui see on ainult viljatera, kuid see peab 

olema heas seisukorras. Isegi kui te ei too midagi, võtan ma teid vastu, sest ma olen armastus ja halastus. 

Kuid pidage meeles, et peate hiljem pooleli jäänud seemne üles võtma, et oma töö lõpule viia. Kas te 

teate, kas umbrohi ei ole jälle põlde katnud ja kas kahjurid ei ole sinna tunginud? 

57 Sellega tahan ma teile öelda, et kui te tunnete Minu kutset, siis peaksite sellele kohe järgnema, et 

saaksite kasutada aega, mille olen teile usaldanud oma ülesande täitmiseks. Mõelge selle kõige üle ja te 

mõistate, et teie ise olete need, kes saavad nii teenida heaolu ja rahu kui ka allkirjastada oma 

hukkamõistu oma õigustega. 

58 Hoolimata minu Sõna jurisdiktsioonist, on see armastav Isa, kes teiega räägib. Vaadake, kuidas 

minu mantel levib, et katta kõiki, unustamata teie üleastumisi. 

59 Uurige minu sõna, see on valgus, mis valgustab teie hinge, nii et see kuuleb südametunnistuse 

häält. Nüüd on armu aeg, mil see valgus tungib igale inimesele. 

60 Mina olen Kristus, kes pöördub teie poole armastusega, et te teeksite mulle teatavaks inimkonna 

valu. Sest teie olete need, kes usuvad sellesse ilmingusse. Ma ütlen teile: Ma elan teie südames. 

61 Kui palju inimverd on sel ajal maa peale valatud! Näete minu lapsi nende tohututes valudes, kui 

nad otsivad ja kutsuvad mind erinevatel viisidel, samal ajal kui sisemine aimdus ütleb neile, et minu 

sõnumitoojate jaoks on kätte jõudnud aeg pöörduda rahvaste ja inimeste poole, et saavutada rahu. 

62 Iga religioosne kogukond ootab, et minu tagasipöördumise ime muutuks reaalsuseks nende 

kultuses, nende usutunnistuse raames või nende jumalateenistuse vormides. 

63 Aga teile ma ütlen, et te usute Minu tulekusse, et te teate, kuidas minuga suhelda, ja et te olete 

päästetud. Teie olete need, kes sobivad seda armastuse sõnumit oma kaasinimestele edastama. 
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64 Vaata, inimesed ei leia oma konfliktidele lahendust ei seadustes ega kirikutes ning neid ümbritseb 

pimeduse õhkkond. 

65 Valul on iseenesest piisavalt jõudu, et peatada neid nende teel ja panna nad tõstma oma silmad 

Minu poole, et kuulda Minu häält, nii nagu teid peatati teie teel, et te avaksite oma vaimu silmad ja 

vaataksite Mind uuesti. Kuid nüüd olete teie need, kelle ülesandeks on teha Minu Sõna kõigile inimestele 

teatavaks ─ nii sellele, kes on tõusnud oma ande kaudu, kui ka sellele, kellel on vähe arengut. 

66 Ainult alguses on see, kes kuuleb head sõnumit, hämmingus, sest pärast seda meenub talle, et 

juba enne Messia tulekut Teisel ajastul oli tema tulekut kuulutatud prohvetite kaudu, nii nagu ka minu 

tulekut kuulutati välja praegusel ajal. Ma ise kuulutasin seda teile Jeesuse suu kaudu ja tegin teile 

teatavaks märgid, mis ilmuvad minu tuleku tõenduseks. 

67 Kuna kõik on toimunud, on inimesed veendunud. Siin on Püha Vaimu valgus, mis on teid alati 

valgustanud. Sest jumalik valgus oli, on ja jääb alati. 

68 Jällegi võitleb minu tõde teadmatuse vastu, millest lähtuvad fanatism, ebajumalateenistus ja 

religioosne vaimustus. Sest fanatism on pime, ebajumalateenistus on materialistlik ja fanaatik on 

silmakirjalik. 

69 Ma valgustan kuristiku sügavusi, et kõik hinged saaksid sealt puhtalt ja valgustatud kujul üles 

tõusta. 

70 Kunagi igavikus ei peatata hinge arenemist ega arengut. Sest te kõik olete allutatud täiuslikkusele. 

71 Kui hing mõnikord ei liigu oma teel edasi, siis juhtub see keha mõjul. Siis peab ta kaotatud aja tasa 

tegema, kiirendades oma samme või uute kehastuste kaudu. Mõistke, et kui ma teie üle kohut mõistan, 

siis minu otsus on armastusest, kuid mitte kunagi karistusena. Armastage alati, ja te sisenete igavesse 

ellu rahus. Kui surm saabub, ei ole teie hingel häda, sest see jõuab ainult kehani, mis vajub haua õrnasse 

rüppe. 

72 Minge rahus vaimsesse koju, teades, et Püha Vaimu, Tõe Vaimu ajastu on inimeste seas 

kehtestatud. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 195 
1 Kuulge minu õpetust, armsad jüngrid. 

2 Häälekandja inspiratsiooni kaudu jõuab minu sõna, mis on täis õpetusi, teie juurde. Seda kuulates 

olete mõistnud, et see on aktiivne jõud, palsam ja uuendus, ja selle olemuses näete te hinge elu. 

3 Ärge arvake, et teie Meistrile piisab sellest, kui teid ümbritsetakse. On veel midagi, mida te 

peaksite tegema, mis tõesti meeldiks Temale, ja see on tasuda see võlg, mida te Temale võlgnenud olete 

ja mida te veel ei ole tasunud. See on võlg, mis on teid koormanud kogu selle aja jooksul, mil te olete 

maa peal elanud. See on põhjus, miks te tunnete minu Sõna hellitusest etteheidet. Selle armastuses 

avastate te käsu ja selle olemuses seaduse. 

4 Teie mõistus läheb mõnikord eksiteele ja vastustab seda lepituskohustust, ja seda sellepärast, et 

ainult hing suudab seda süüd tunnistada. Aga kui ta laseb end maa rahulduste poolt alla tõmmata, siis on 

ta vaimselt paria. 

5 Ma tahan, et Minu jüngrid oleksid oma usus ja veendumustes kindlad, et nad ei kuuluks nende 

hulka, kes ütlevad, et nad usuvad Minu Sõnasse, kes väidavad, et nad järgivad Mind, kuid kui nad 

tunnevad, et kõrbe liiv põleb nende jalge all, siis nad kardavad oma teed jätkata, sest nad tunnevad, et 

nad jätavad maha selle maailma rikkused. Need on ainult silmakirjatsejad, nad ei ole veel jüngriteks 

saanud. 

6 Ärge oodake, et see tee on täis roose, pigem oodake, et see on täis okkaid. See on sama tee, mida 

Jeesus järgis, see on tee, mis viib Golgata tippu. 

7 See on minu sõna, mis näitab teile õiget suunda, et te ei komistaks. 

8 See on aeg, mil iga mõistus ja iga hing saab minu valguse. Konfessioonid ja õpetused saavutavad 

täieliku selguse ja te üllatute, kui näete, milliseid samme teie kaasinimesed astuvad vaimulikuks 

muutumise suunas, ilma et nad oleksid seda Sõna kuulnud. 

9 Palvetage maailma rahu eest ja tunnistage, et minu halastus on teid päästnud sõjast. 

10 Tõesti, ma ütlen teile, et vaatamata teie imetlusele ja armastusele minu sõna vastu, ei ole te 

sellele andnud seda väärtust, mis tal on. Kuid homsed põlvkonnad tulevad ja imetlevad seda ning on 

ülevoolavalt aukartusest ja aukartusest raamatute ees, mis kirjutatakse üles. 

11 Teie olete need, keda ma leidsin magamas erinevate religioossete kogukondade kubjas, ja kuigi 

kõik need on teed, mis viivad sama eesmärgini, tahtsin teile veel kord näidata kõige lühemat teed. 

12 Olge ühel meelel, armsad lapsed, ja elage rahus. 

13 Üha lähemale ja lähemale jõuab hetk, mil ma lõpetan teile oma õpetuse andmise, selle ilusa 

õppetunni, mida te olete nii kaua saanud inimliku mõistuse kaudu. Minu tahtmine oli, et te oleksite 

valmis, et miski ei üllataks teid, et minu Töö vaenlased leiaksid minu tunnistajate seast usu võitmatu jõu 

ja et teil oleks absoluutne kindlus, et te ei ole üksi, et ma olen kõigi oma laste lähedal. 

14 Täna voolab teie olemusest välja jõud, mis sunnib teid tööle. See on südametunnistus, mis räägib 

teile sisemiselt. 

15 Materjalis dikteerib teie käitumist seaduse jõud. 

16 Vaimses mõttes on see minu kõikehõlmava armastuse seadus, mis avaldub õhus, mida te hingate, 

teid ümbritsevates maailmades ja kogu looduses. 

17 Kõik vibreerib selle seaduse rütmis. Kui madalamad olendid sünnivad, kasvavad üles ja vajuvad 

tagasi looduse emakasse, siis juhtub see, sest nad elavad seaduse piires, ilma et nad seda teaksid. 

18 Kuid miks kaldub inimene, kuigi ta on varustatud vaimu, südametunnistuse, mõistuse ja tahte 

valgusega, nii sageli kõrvale Minu Seaduse poolt tähistatud teelt? Põhjus on selles, et kui mõned 

unustavad Isa, siis teised kujundavad Minust vale ettekujutuse, piirates Mind inimese poolt välja 

mõeldud kujuga ja unustades, et Mina olen vaimne olemus ja jõud ning et kõik allub Minu tahtele. 

Kui inimene heade kavatsustega püüab uurida loodut, milles ilmneb Jumala vägi, siis jälgib ta ka 

seemet ja sukeldub selles peituvasse saladusesse. Ta näeb seda taimena maast võrsumas, ta uurib 

erinevaid liike, ja kuigi nende omadused on erinevad, toituvad nad kõik samast rinnast: maast. 
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19 Seeme on elu, paljunemise, muundumise ja arengu sümbol. Aga kui nii väikeses asjas saab 

mõtiskleda Looja kuju ─ kui palju enam on see nii, kui mõtiskleda inimese, universumi või hinge üle? 

20 Mõistke, et ei ole olemas mingit kindlat vormi, milles te oma Jumalat ette kujutate. Ma olen 

kõiges, nii vaimses ja igavikulises kui ka materiaalses looduses. Ma olen elu, ruum ja valgus. Ma olen 

abinõu kõigile hädadele, mis võivad inimest tabada. 

21 Vaimulikus on vastumürk igale hinge piinavale kurjusele, nii nagu inimene leiab looduses teaduse 

abil ravimi oma füüsilistele hädadele. Kui te mõtisklete, siis avastate, et erinevates maailmades ilmneb 

Isa lõpmatu täiuslikkus. 

Teie kujutlusvõime ja uudishimu lähevad mõnikord kaugemale sellest, mis puudutab teie maailma, ja 

te mõtlete, kas teistes maailmades on inimesi ja kas neil on samasugune elu ja areng, nagu teil on Maal. 

Õppige ja harjutage minu õpetust, ja kui aeg on käes, saate teada tähtede elu saladuse. Inimene peab 

selle loori oma teenete abil lõhkuma. Tema ülesanne on jätkata oma arenguteed, et tema silmad 

suudaksid lõpuks näha seda, mis vastab minu tahtele, ja et ta suudaks valgustada oma kaasinimeste 

kujutlusvõimet. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole võimalik tõusta, kuni sinna ilma kannatusteta langeb. Tuleb 

tõusta samm-sammult. Vastasel juhul on inimese aju hädas ja ei suuda midagi mõista. 

22 Seepärast olen lubanud teie arengul aeglaselt edeneda teie avanemise rütmis. 

23 Suurtest konfliktidest saab inimene valgust ja teeb uusi avastusi inimkonna arenguks. Kuid 

inimene unustab, et kogu tema areng on tingitud millestki temast võimsamast ja et ta saab oma 

mõistuselt Looja valguse, mis on tarkus. On rõõmustav näha, kuidas te teadmistes kasvate, kuid tõesti, 

ma ütlen teile: Te peaksite püüdlema rohkem hinge kui mateeria poole. Selleks annan teile praegu 

ilmutuse, mis loob teile tõelise ettekujutuse nii vaimsetest kui ka inimlikest olenditest ja mis oma 

lihtsuses sisaldab teadmisi, mis avavad teile tee paremasse ellu. 

24 Te ei näe seda elu oma maise keha silmadega. Aga te saate neid õpetusi kuulutada neile 

inimestele, kes kogevad siin tulevikku. 

25 Nüüd näete te ainult sõdu ja hüüate, et see on Jumala karistus, kuigi ma olen teile õpetanud, et 

Jumal, kes on Isa, ei karista sündmusi sellepärast, et nad on need ise põhjustanud. 

26 Mis on põhjustanud loodusjõudude raevu? Kõik see on tingitud sellest, et inimesed ei ole 

harmoonias, milles nad elavad koos neid ümbritseva loodusega. 

27 Inimene peaks lõpuks ära tundma arengu, millele tema hing allub, et tajuda oma arengu või 

taandarengu astet ja otsida tegevussuunda, mis aitaks saavutada tema tõelist arengut. Ta peaks 

mõistma, et ta ei tohi rahulduda ainult enda jaoks elamisega ega peaks mõtlema ainult maise elu peale. 

28 Siis pöördub ta oma pilk ihaldades Minu Seaduse poole, mille Ma olen andnud inimkonnale alates 

Moosesest, ja sel viisil uurides jõuavad inimesed teadmiseni Õpetusest, mille Ma olen teile sel ajal 

ilmutanud, ja nad mõistavad, et see on kõikehõlmav. 

29 Mu lapsed, ühendage end. Levitage neid teadmisi, mida te omandate, oma naabritele. Ärge tulge 

kokku ainult nendes koosolekuruumides, minge välja vabale maale, mägedesse, seal teen Ma ennast teie 

seas teatavaks. 

30 Te nimetate seda ajastut valguse ajastuks. Aga ma ütlen teile: Te ei nimeta seda nii mitte ainult 

inimeste avastuste tõttu, vaid ka seetõttu, et Püha Vaimu valgus on valgunud igale meeleorganile, avades 

seega inimkonnale tee, mis viib kõrgemasse, vaimulikku ellu. 

31 Minu seekordne sõna teenib homse inimese hinge ja intellekti arendamist. Kui suur saab olema 

nende võime mõista ja ära tunda. 

32 Selleks ma tulen oma valguse sõnaga, et valmistada ette tulevasi põlvkondi ja öelda teile, et ka 

teie peaksite valmistama teed. 

33 Uurige seda õpetust, mõtestage seda ja teil on rahu südames, ilukõne teie huultel ja veenvus teie 

sõnades. 

34 Armastatud Meistri jüngrid: tulge minu juurde. 
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35 Ma olen tulnud teie juurde veel kord, olen vastanud teie kutsele, sest ma näen teie soovi end ette 

valmistada. 

36 Inimkond on teinud neist päevadest traditsiooni, et mälestada neid, kes enam ei kuulu siia 

maailma. Inimese kujutlusvõime on püüdnud kujundada ettekujutust kohast, kus need olendid on, ja 

elust, mis neid ümbritseb. Ja soovides, et nad naudiksid igavest rahu, usuvad nad, et näevad neid Isa 

paremal käel ja naudivad Tema armu. Nad on tegelikkusest kaugel. Siiski, teie, kellele ma olen ilmutanud 

nii palju selle elu tegelikkust, kuigi te tunnistate, et inimeste seas on erinevaid arusaamu vaimsest elust, 

olge vaimus ühtsed kõigiga ja rahulduge teadmisega, et kõik tunnevad vaimset vibratsiooni. 

37 Tuleb aeg, mil te saate avada oma kaasinimeste ees selle raamatu, mille ma praegu teile usaldan, 

et te saaksite seda teadmist südamest südamesse edasi anda. 

38 Iga hinge eesmärk on pärast puhastumist ja täiustumist siseneda jumalikkusesse. Selleks 

valgustan ma teie teed valgusega ja annan teie hingele jõudu, et te samm-sammult tõuseksite. Sõltuvalt 

sellest, millisel arengutasemel te olete, kui te siit maa pealt lahkute, sõltub teie vaimne kodu, mida te 

elate sealpoolt. Sest universum loodi kui trepp, mis viib hinge täiuslikkuseni. 

39 Kui te lõpetate oma ülesande siin ja ei pea enam tagasi tulema, elab teie hing teises maailmas, 

kust ta jälgib ja töötab inimkonna rahu ja arengu nimel. 

40 Samm-sammult sisenete salajasse varakambrisse, ja mida rohkem hinge ennast teadvustab, seda 

suuremat kalduvust hea poole ta tunneb, ja see toob ta veelgi lähemale jumalikkusele. 

41 Olendid, kes rändavad kosmoses ja võitlevad kõrgema maailma valgusesse jõudmise nimel, on 

need, kes säilitavad maise keha ja maise elu poolt neisse jäetud õnnetusi ja muljeid. Nad on kahe neid 

ligitõmbava jõu - vaimse ja materiaalse - vahel, sest nad tunnevad ikka veel kalduvust ja armastust selle 

maailma rahulduste vastu. 

42 Pöörduge nende olendite poole palvega, sest nende valgus ja jõud ei ole piisav, et murda ahelad, 

mis seovad neid selle külge, mille nad maha jätsid. Palvetage nende eest. Kuid need, kes on maailma ja 

surma ületanud, ei pea muretsema. Nad kuuluvad täiesti erinevatesse maailmadesse ja iga kogemus, 

mille nad on eluteel saanud, muundavad nad valguseks, et teid sealt inspireerida. Nad on teie kaitsjad, 

teie kaitseinglid, need, kes töötavad kõigi hüvanguks. Mäletage neid ja armastage neid. 

43 Vaimses on ka tohutult palju olendeid, kes ei tea, kuhu minna, mida mõelda ega mida teha. Nad 

on need, kes on alles hiljuti sellest maailmast lahkunud ja ei tunne veel oma uinuvate võimete ja võimete 

ärkamist. Palvetage nende eest, et teie vaimne hääl kõlaks nende hinges ja ärataks neid, et nad leiaksid 

tee, mille Jeesus juba maa peal oma sõnade ja verega ristil neile ette määras. 

44 Aga kui need päevad on maailma jaoks täis kurbust, sest ta leinab lähedaste kaotust, siis selle 

jaoks, kes tunneb hingeelu, ei saa olla kurbust, vaid rõõmu, sest ta teab, et need, kes on siit maailmast 

lahkunud, on kehast lahkudes saavutanud vabanemise ja astunud veel ühe sammu rahu suunas, mida 

annab täiuslikkus. 

45 Ma ütlen teile: ärge kiirustage vaimse maailma sisenemisega, et astuda esimesi samme 

täiuslikkuse suunas sellel teel. Te peate püüdlema selle täiuslikkuse poole juba kehas, siit maa pealt. 

Avastage oma kehalises elus, selles maailmas ja teid ümbritsevas elus, hoolimata kõigist saatuse 

kibedustest ja löökidest, lõputuid võimalusi, et omandada teened oma hinge arenguks. 

46 Maine keha on vaid hinge ajutine rõivas, mida ta vahetab nii tihti, kui see on vajalik tema 

kogemuste, arengu või lepituse ülesannete täitmiseks. Kes seda jumaliku õigluse seadust veel ei mõista, 

on veel lapsjünger. 

47 Te ei oleksite spiritistid, kui te kahtleksite reinkarnatsiooni seaduses, sest see on fundamentaalne 

teadmine, mida ma paljuski uuesti ilmutan ja kinnitan neile, kellel oli sellest aimu või intuitsioon. Selles 

seaduses peitub põhjus ja õiglus, mis on selge nagu valgus. 

48 Kes aga usub seda õpetust ja tahab seda selgitada, peaks õpetama, et keha on hinge kest või 

rõivas, et see keha aitab kaasa hinge avanemisele, sest see annab talle vajalikud vahendid enese 

väljendamiseks ja puhastamiseks. Hinge sisemine võitlus kehaga, hea ja kurja vahel, annab võimaluse 

teenete omandamiseks. Lihalikud kannatused, täitmata soovid on hinge puhastamine, veel üks kogemus, 
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mis on esmapilgul kibe, kuid mis hiljem muutub teadmiseks. Ma ei taha öelda teile, et enesepuhastuseks 

on vaja valu. Kui palju on minu rinnas olendeid, keda armastus on puhastanud, ilma et nad oleksid 

kogenud valu! 

49 Kuid inimese saatus on kannatada, ronida mäele oma ristikoormuse all, kuni ta saavutab oma 

päästmise. Kuid ärge eirake keha, mille kaudu te kogete nii palju kannatusi, pigem armastage seda, sest 

Jumala vägi peegeldub ka selles, kuigi see on nõrk "olend", mille eest te siiski vastutate. Kaitske seda ja 

juhatage seda kuni päevani, mil ma otsustan nõuda teilt selle kohta aruannet. 

Kui ma ütlen teile: "Armastage oma keha", siis mõistke, mida ma teile ütlen. Sest ma ei taha sinus 

äratada edevust ega isekust. Aga armastage ka oma hinge, mis on teie olemuse üllas ja kõrge osa ja osa 

teie enda Isast. Armastan seda, kuigi see võib olla rikutud. Sest isegi kui seda ümbritseb pimedus, kannab 

see alati minu Jumalikkuse sädet, mis on Vaim. Ja kõigele vaatamata on selles alati puhtus, alates sellest 

hetkest, kui ma igas oma lapses elan. Kui aga seda valgust eiratakse, jääb hing oma vastumeelsuses 

jätkuvalt ilma edasiminekuta ja viivitab oma jõudmist oma Looja sülle. 

50 Kuigi minu sõnad ja teosed näivad olevat omavahel vastuolus, ei ole neis mingit sellist vastuolu. 

Ma olen teile öelnud, et Jumal on puhtus ja täiuslikkus ning et teie hing on sarnane jumalikkusega. Aga 

kui hing on langenud, kui teda tõmbavad alla liha kalduvused, siis kahtleb ta oma arengu seiskumises 

oma sarnasuses Loojaga, pidades ennast eemaletõukavaks või ebapuhtaks, kuigi Isa arm ja kohalolek ei 

lahuta end temast. Neid ei saa siis ainult enam tunda. 

51 Töötage oma hinge tuleviku heaks. Miks siis surma karta? Aga ärge jätke midagi parandamata, et 

te ei peaks hiljem puhastama mineviku rikkumisi ega tasuma võlgu. 

52 Ei möödu päevagi, mil sa ei oleks teinud head tööd, nii et sa töötaksid oma hinge heaks. 

53 Ärge olge fatalistid, kinnitades end selles arvamuses, et teie saatus on täpselt see, mille Jumal 

pani teie eluteele, ja kui te kannatate, siis sellepärast, et see on nii kirjutatud, ja kui te naudite elu, siis 

sellepärast, et see on samuti nii kirjutatud. 

Ma olen teid veennud, et te peate lõikama seda, mida te külvate. Kuid kuulake tähelepanelikult, sest 

mõnikord lõikate saaki kohe, mõnel juhul aga sisenete uude maapealsesse eksistentsi, et oma külvatud 

saaki lõigata ja korjata. Mõelge hoolikalt selle üle, mida ma teile äsja ütlesin, ja te kõrvaldate seeläbi 

paljud halvad hinnangud minu õigluse kohta ja paljud vead. 

54 Mõistke Mind ja teie südames ei jää kahtlust. Mõistke, et pean õpetama inimkonda teie 

vahendusel. Aga kui te peaksite tunnistama end võimetuks seletama inimestele nii sügavaid saladusi, siis 

kuulutan Ma oma Sõna teie suu kaudu. Sest teie huulte kohmakus ei tohi varjata Minu Töö suurust. 

55 Hing, kes õpib mõistma teed, mida ta peab järgima, ei kaldu sellest enam kõrvale. Ta võib lahkuda 

sellest maailmast ja siseneda teistesse maailmadesse, kuid ta teeb seda ilma, et ta kunagi kõrvale kalduks 

teelt, mida talle on näidanud südametunnistus. Ettevalmistamata hing puutub kokku ohtudega nii selles 

kui ka igas teises maailmas. Tal puudub valguse teadmine, ta ei suuda tõusta, ja siis teeb tema segadus 

oma ebatervislikku mõju isegi inimestes tunda. Erinevalt neist, kes on suutnud tõusta vaimse kõrgustesse 

ja kes oma kõrgenduse kaudu saavad õpetajateks ruumis ja avaldavad oma tervendavat mõju oma 

vendadele ja õdedele. 

56 Võtke neid viimaseid oma eeskujuks, püüdes selle maailma poole, kus täiuslikkus on ideaal, et 

armastada ja paremini tundma õppida Igavest, kellelt te olete tulnud ja keda te ei jäta kunagi. 

57 Minu armu kiirgab kõigile hingedele. Kuid kui mõned võtavad selle vastu, siis teised lükkavad selle 

tagasi. Kes januneb armastuse järele, joo Minust, kes olen ammendamatu oja, mis kustutab selle janu. 

58 Kes on ebaõnnestunud, peab suunama oma pilgu Minule, et ta näeks Minu valguse kiirt ja saaks 

sellest juhinduda. Kes tunneb end alasti, see katku end Minu andestuse ja halastuse mantliga. Kes 

kahtleb, see harjutagu oma mõistust, sest mina olen Tarkus ja temast ma avaldan talle. Las kannatanu 

tõuseb Minu juurde, kus ta võib leida kõike, ja kui ta on joonud selle armastuse karikast, süttib temas 

usk. 

59 Palvetage nende maailma eest, kes kannatavad, ja te panete vastu võtma neid, kes on näiliselt 

hukka mõistetud. 
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60 Mina olen "Sõna", Mina olen Sõna, kuulake Mind. 

61 Oma südame põhjas küsite Minult tuhat küsimust. Te ütlete: "Issand, kas me ei ole sinu käske 

täitnud? Kas me ei ole inimkonnale head teinud? Kas me ei ole Sinu mõistmise asemel eksinud, ja kas me 

ei pane teisi eksima?" 

62 Ei, mu lapsed, ma olen teie keskel, et teid parandada ja hoida teid oma õpetustega vigade 

tegemast. Kui te olete tugev, ei ole teil enam kahtlusi. 

63 Vaimselt ei ole te enam väikesed lapsed, sest see ei ole esimene kord ega esimene vanus, mil te 

olete Maal elanud. Kuuenda pitseri valgus, mis teid praegu valgustab, ei ole ainus, mis on valgustanud 

teie olemasolu. Te olete arenenud hinged, kes on arenenud pika evolutsiooni teel täiuslikkuse poole. 

Seepärast ärge muretsege, vaid tundke pigem rõõmu, sest Issand on teie keskel. Sest see on märk sellest, 

et te suudate teda mõista ja talle kuuletuda. 

64 Esimesel ajastul oli Iisraeli rahvas vangistatud Egiptuses, kus valitsesid ebajumalateenistus ja 

paganlus. Ma lubasin oma rahval elada ja paljuneda nende paganate süles, et anda neile tunnistust minu 

olemasolust ja võimust rahva kaudu, kes uskusid Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi nähtamatusse Jumalasse. 

65 Kui orjuse kannatused ja kibedus saavutasid oma haripunkti, lasin ma iisraellaste rinnast välja 

tulla minu armuga võidetud mehe, kelles säras minu inspiratsioon, ja keda ma käskisin ja rääkisin talle 

järgmiselt: "Mine oma rahva juurde ja päästa nad, neid rõhuvad ahelad, alandused ja raskused. Vabasta 

nad vaarao ikke alt, lase nad vabaks ja vii nad läbi kõrbe, valides tee, mis viib Kaananisse. Sest ma tahan, 

et kui see rahvas jõuab maale, mida ma teile luban, pühendub ta seal minu jumalikkuse väärilisele 

jumalateenistusele." See mees oli Mooses. 

66 Kuidas päästis Mooses rahva vaarao haardest? Kas ta andis relvad oma rahva kätte? Ei, tema relv 

oli usk oma kõikvõimsasse Jumalasse. 

67 Kui see vaarao trotsis Moosese soove, mis olid Minu käsud, tõestasin ma sellele paganale, et nii 

suur kui tema mässumeelsus ja uskmatus ka ei olnud, Minu otsus ja võim olid suuremad. Kümme korda ei 

kuuletunud ta Minu häälele ja kümme korda lõin Egiptuse elanikku suurte nuhtlustega, mis lõpuks 

pehmendasid tema kaela ja painutasid türanni kõva südame. 

68 Mooses saatis oma rahva teele, tegi teed kõrbesse ja viis nad Siinai mäe jalamile, kus ta teadis, et 

tal on kohtumine oma Issandaga. Samal ajal kui rahvas ootas Moosese tagasitulekut, sai viimane, 

palvetades Kõigekõrgema poole, Jehoovalt seaduse tahvlid, mis määrasid inimkonna saatuse. Kuulekas 

sulane võttis oma vaimus vastu selle jumaliku ilmutuse ja oli valmis ka ise seadustama kõiki asju ja kõiki 

tegevusi inimelus. 

Pärast pikka aega kestnud kannatusi ja võitlust kõrbes jõudis rahvas oma saatuse sihtkohta: "tõotatud 

maale". Seal ehitasid inimesed oma majad, harisid oma põlde ja aedu, rajasid oma pered ja kummardasid 

puhta südamega. Oma kohustuste täitmisest maailma ees ja vaimuseaduste järgimisest lõid nad ühe 

jumalateenistuse, et pakkuda seda Temale, kes oli andnud neile nii palju tõendeid oma armastusest ja 

halastusest. 

Kuid vaimulik jumalateenistus oli veel kaugel täiuslikkusest. Ohvrid ja annetused olid materiaalsed, 

nende ohvrid koosnesid süütute olendite verest. Isegi inimelu sees ei olnud ta saavutanud suure moraali 

ja õigluse jätkumist. Kehtis Taloni seadus, mis ütles: "Silm silma eest ja hammas hamba eest". Ja juhul, kui 

naine tabati abielurikkumisest, kehtis seadus, mis mõistis ta väljaspool linna asuva rahva poolt kividega 

surnuks. 

69 Miks lubas Isa seda kõike sel ajal? Sest inimesed tegid sel ajal esimesi vaimseid samme. 

70 Aeg möödus. Ma sain teie põldude esmaviljad, teie saagi esmavili ja teie süütute ohvrite vere, 

mida te mulle altaril ohverdasite. 

71 Selle rahva traditsioon oli sügavalt juurdunud. Aga kes oleks neile öelnud, et kõik see peab 

muutuma, et need seadused ja jumalateenistuse vormid peavad muutuma? See ei olnud Mooses ega ka 

prohvetid, kes neid vorme ja tavasid muutsid. Mooses ainult alustas teed, prohvetid ainult jutlustasid. 

See oli tõotatud Messias, jumalik Meister, kes äratas teid unest, kes, ilma et oleks eiranud ühtegi 
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Moosese poolt saadud seaduse käsku, kaotas traditsioonid ja jumalateenistuse vormid, mis ei olnud 

enam tollele ajale kohased, ning avas uue valguse ja tarkuse ajastu, mis muutis inimkonna elu. 

72 Ma ei reforminud seadust, vaid ainult sellest tulenevat praktikat. 

73 Selle vaimse rahva lapsepõlv oli möödas ja nad astusid täiskasvanuikka. Siis andsin teile 

tundmatut toitu süüa ja rebenesin teie teadmatuse loori. Kogu minu sõna oli seadus, mis on kokku 

võetud ühes lauses: 

"Armastage üksteist." 

74 Kuid ma kuulutasin teile ja lubasin teile oma tagasitulekut Püha Vaimuna. Sest tol ajal ei öelnud 

ma teile kõike, ja sellest, mida ma teile ilmutasin, ei suutnud te kõike mõista ega tõlgendada, ja seepärast 

oli vaja, et Tõe Vaim tuleks teie juurde, et teile kõik ilmutada. 

75 1866. aastal kõlas minu hääl esimest korda inimvaimu kaudu ja inimkonna jaoks algas uus aeg: 

kolmas ajastu. 

76 Inimhing siseneb oma vaimsest lapsepõlvest oma noorusesse. Mõni aeg läheb, enne kui ta 

saavutab täieliku küpsuse ja tema viljad on täiuslikud. 

77 Kristuse õpetus oli vaimne, kuid inimene ümbritses seda riituste ja vormidega, et tuua see 

väheste kõrgete hingede kätte. 

78 Te olete sisenenud vaimu aega, suurte ilmutuste aega, kus materialiseerumine, pettus ja 

ebatäiuslikkus kaovad igast kultusest, kus iga inimene hakkab oma vaimu abil ära tundma oma Jumalat, 

kes on kõik vaim. Sel viisil avastab ta täiusliku osaduse vormi. 

79 Alates päevast, mil ma esimest korda ilmutasin end selles vormis, olete püüdnud mõista selle töö 

suurust, kuid te ei tunnista ikka veel selle sügavust ega eesmärki. 

80 Kes võiks väita, et on seda mõistnud või täielikult mõistnud? Keegi! Te olete veel kaugel 

täiuslikkusest. 

81 Minu seadus, minu töö on Jaakobi redel, mida mööda te samm-sammult, samm-sammult ronite. 

Ja mida kõrgemale te lähete, seda lähemal näete oma Isa. 

82 Kui algab 1948. aasta, esimene neist kolmest viimasest aastast, mil ma oma Sõna kaudu teie 

keskel viibin, siis on minu tahe, et te alustate julgelt ja tegutsete nii, nagu Meister on teid õpetanud, nii et 

lõpus, minu lahkumise päeval, kui te tahate pakkuda ülestõusvat ja armastavat austust Meistrile, kes on 

teid nii kaua õpetanud, oleks see austusavaldus teie Issanda vääriline. 

83 Sellist ettevalmistust silmas pidades saadan ma kutsungi maailma, sest ma tean, et te saate siis 

tunnistada sõnade ja tegudega, et ma olen olnud teiega ja teinud ennast teatavaks ja rääkinud teile. 

84 Kas te ei ole teadlik lõksudest? Kas te ei näe oma ümbruses tumedaid laineid, mis takistavad teid 

hetkeks nägemast valgust, mis valgustab teid, mis on kuuenda pitseri valgus? 

85 Ärge rikkuge inimseadusi. Tervendage haigeid Sõna, palve ja vedeliku kaudu. Laske, et hea töö ja 

vaimustumise uus etapp koitaks teile. Teadlased ei saa teie üle nalja teha, inimõiglus ei mõista teid hukka 

ja kirikud peavad tunnistama, et teil on vaimne autoriteet. 

86 Te olete oma jumalateenistustesse sisse viinud sümboleid. Kuid te peate neist lahku lööma, sest 

see jumalateenistuse vorm kuulub minevikku ning oleviku ja tuleviku jumalateenistus on vaimu ja vaimu 

vaheline dialoog. 

87 Läheneb minu lahkumise aeg minu tagasipöördumisest inimeste sekka. Kuigi see toimus vaikuses, 

leiab see hiljem vastukaja kuni maailma piirideni, ja siis, kui maailm on muutunud uudishimulikuks, otsib 

ta üles kohad, kus jumalikku sõna kuuldud, "sõnumitoojad", kes seda edasi andsid, ja kirjad, mis on 

säilinud. 

Aga kui inimesed tulevad, kuidas te neid vastu võtate? Ärge siis esitage end lõhestatuna ega näita, et 

teie seas valitseb lahkarvamus. Ärge esitage vaatepilti tülitsevatest peredest, armastusteta abielust või 

lugupidamatutest ja sõnakuulmatutest lastest. Ärge andke põhjust pettumuseks, sest te ei täida oma 

vaimseid ja materiaalseid kohustusi. Mis neile pähe tuleks, kui nad leiaksid teid ilma vaimse 
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kõrgenduseta, kuigi te nimetate end spiritistideks? Mida nad mõtleksid, kui nad leiaksid, et olete 

langenud fanatismi või ebajumalateenistusse? 

88 Teadke, inimesed, et aeg on lähedal, mil tekivad valeprohvetid, valekristused, uued kirikud, uued 

kummardajad. 

Seepärast jälgige ja palvetage. 

89 Järgige kõiki Isa käske, mõistke, et Tema kohus on teile väga lähedal. See ei ole ähvardus ega 

hukkamõist, see on ainult vihje. Pidage meeles, et minu otsus on täiuslik ja armastav. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 196 
1 Siin on Isa, kes tuleb ilmutama end rahvale, kes on alati oma Jumala nime hüüdnud ja öelnud, et 

nad armastavad teda. Ma näen, et sa nutad. Paljud pisarad voolavad mööda teie põski, kuid mitte 

armastusest minu jumalikkuse vastu, vaid valust, sest teie elu on täis kibedust. See ei ole rist, mida te 

kannate, see on raske koorem, mida te ei suuda enam kanda. Põhjus on selles, et te olete unustanud 

õpetuse, te olete raamatu kinni pannud ja eemaldunud selles sisalduvatest käskudest. 

2 Oo inimesed, kes seda sõna kuulevad! Mitte ainult rahvad ei ole lõhestunud, vaid ka teie seas on 

lõhe. Kas olete unustanud, et 1931. aastal, uue lepingu laeka ees, lubasite te ühinemist ja kuulekust? Sa 

paned oma määrused ja oma tahte üle minu tahtmise. Kuid ma hävitan teie traditsioonid ja ebatäiuslikud 

seadused, et minu töö saaks tunnustatud ja minu seadus täidetud. Ma taban isekuse, ülbuse ja iga halva 

seemne oma kohtumõistmisega. "Peremehed" kaovad sellest rahvast ja alles jäävad ainult jüngrid, 

sulased. See, kes tahab tõusta oma rahvast kõrgemale ja teda rõhuda, oleks parem, kui ta oleks maa 

pealt ära võetud. 

3 1947. aasta on nüüd lõppemas ja selle viimasel päeval on vaja, et te võtaksite endale kindla 

otsuse oma ülesande täitmiseks, et mitte minu otsus ei paneks teid teed nägema. 

4 Kas te ei taha, et see õpetus tuleks päevavalgele ja et inimkond seda teaks? Tõesti, Ma ütlen teile, 

et on neid, kes selle asemel, et hõlbustada Minu Õpetuse tundmaõppimist, on tegelenud sellega, et 

peatada Minu sammud teel. Ma puudutan inimeste südant, et nad saaksid teada seda ilmutust, et nad 

saaksid sama puhtalt, nagu ma olen andnud ja usaldanud selle teile. 

5 Kui keegi ei nõustu omama ühte puu oksa, siis andke see mulle tagasi. Parem on, et ma saan selle 

tagasi, kui et sa laseksid sellel kõveraks kasvada. Isa ütleb teile seda, sest ma näen kogukondi, mis on 

sulgenud oma heategevuse uksed, ja abivajajad nutavad seal, ja ma näen surnuid. 

6 Minu Töö teenrid, kuulake Minu käske ja kuuletuge neile, sest inimesed ei peata teie samme. 

Keegi ei saa takistada selle jumaliku plaani toimumist, mille osa olen teile usaldanud, kui te esitate selle 

Töö vabana igasugusest saladusest, mida te suudate saavutada nende viimaste kolme aasta jooksul, mil 

Ma avaldun. Aastal 1950 tulevad inimesed, kellel on "paindumatud" kaelad, kes, olles üle võlutud Minu 

ilmutuse suurusest ja teie jumalateenistuste puhtusest, langevad oma Issanda ees maha. 

See periood on lühike, kuid sellest piisab, et eemaldada materialiseerumine, fanatism ja kõik need 

vead, mis teie Jumala kummardamist kahjustavad. Minu õpetus on vaimne, sellepärast te nimetate end 

spiritistideks. Aga kas te olete mõelnud ja uurinud, mida see tähendab? Kas teile tundub õige, et te 

kuulutate sõnades spiritismi, kuid oma töödes kuulutate vastupidist? 

7 Kui suureks ja puhtaks te näete Minu tööd, kui kasutate seda valgust, mille Ma teile saadan! 

8 Iga kogukonna eesistujatest sõltub, kas inimesed tõusevad vaimselt ja järgivad minu ettekirjutusi. 

Isegi kui minu kuldsuled ei võtaks teadmiseks, jätan oma sõnad kustutamatute tähtedega selle rahva 

vaimus. Aga kui te olete vaimustuse kõrgemal tasemel, siis teie silmad hämmastuvad, kui nad näevad 

imesid, mida ma teie seas teen. Te ei kannata siis Minu Sõna lahkumise pärast, sest te tunnete Minu 

Kohalolu lähedal. Kuna puudub häälekandja, et kuulda Mind, siis arenevad teie vaimsed anded rohkem, 

mis annab teile suurt rõõmu ja usku, sest teil on Mina teie abiliseks inspiratsioonis, vaimses nägemuses, 

prohvetlikes unenägudes, intuitsioonis. Teid värskendab oma sõna kuulmine ja teie haigete paranemine. 

9 Vaimumaailm, millel on üha rohkem valgust ja üha suuremat jõudu, on inimeste hea kaitsja ja 

ustav valvur, nii et kõik minu aladel saaksid täita oma ülesannet ja tööd. Ma näen ainult hingi, tegemata 

vahet nendel, kes on kehas, ja nendel, kes on sellest vabad. 

10 See on kuuenda pitseri valgus, mis on minu halastuse kaudu praegusel ajal välja lastud. Juba sel 

ajal saatsin teile Jeesuse, Minu Jumaliku Poja, ainsa, kes täitis Maal Minu käske ja täitis oma Isa tahet. 

Aga ma saatsin Tema, et Ta teeks inimestest oma jüngrid ja et nad, järgides Meistrit, ülistaksid Isa. Ma 

saatsin Tema ja Ta andis teile elu. Aga kuidas te olete Teda Minu juurde tagasi andnud? Täna tulen ma 

teie juurde uuesti, mitte kui inimene, vaid kui Lohutusvaim. 
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11 Kasutage minu armastavat abi ja ärgake täielikult valgusele, et teie süda saaks tundlikuks. Lase 

oma hingel elada alistumise ja kuulekuse elu ning saada minu jüngriks. Uskuge sellesse Sõnasse, mida ma 

teile praegu häälekandjate kaudu annan, ja töötage enda kallal, et te tunnetaksite selle olemust ja 

sisendaksite selle tõde. 

12 Need suupillid, mida ma olen kasutanud, et tuua teile Minu Sõna, ei ole tõepoolest täiuslikud. Aga 

nad on Minu poolt valitud, et täita Minu nõuandeid ja seega täita Minu lubadus teie juurde tagasi tulla. 

Kuid need ilmingud, mille tunnistajaks te täna olete, lakkavad 1950. aastal, et anda teed kõrgemale, 

puhtamale ja vaimsemale ilmutusele, mis on vaimu ja vaimu dialoog, kus laps saab rääkida oma Taevase 

Isaga ilma inimeste või vaimude vahenduseta ja saada Tema inspiratsiooni ilma igasuguste piiranguteta. 

13 Seniks olge rahul, et kuulete Mind sellisel kujul, kuni valmistute selleks, et olla võimelised 

sisenema uude aega. Mõelge Minu Sõna ja mõtestage selle tähendust. Lase hingel tõusta, et ta jõuaks 

Minu juurde ja saaks juua allikast, kuni ta kustutab oma janu. 

14 Ärge peatuge mõistma kohut selle häälekandja üle, keda ma kasutan, ega püüdke mõista, miks ta 

on valitud. Ainult mina tean tema päritolu ja saatust selles raskes missioonis, mis on mõnede jaoks kõrge 

ideaali teostamine, teiste jaoks aga lepitustegu ja väga suur katsumus. 

15 Te kõik võite tulla Mind teenima ja kasutada seda aega, mille Ma teile olen andnud, 

maksimaalselt ära. Teie ülesanne on tõrjuda kurja, sillutada teed neile, kes tulevad pärast teid, ja panna 

alus inimkonnale, mis oskab Mind armastada ja Minuga üheks saada. 

16 Ma olen teile alati andnud võimaluse töötada, et te saaksite astuda veel ühe sammu oma 

arenguteel. Ma olen andnud teile juhiseid ja vahendeid, et te saaksite Minule lähemale tulla. Kuid kui 

paljud, kes on jõudnud elutee lõppu ja naasnud "vaimsesse orgu", on oma elu üle vaadanud ja leidnud, et 

see on tühi, ilma teenetemärkideta. Siis on nad palunud Minult uut võimalust, et taastada nende hingele 

väärikus ja arm, millest nad on selle ära võtnud, ja pakkuda mulle seega missiooni paremat täitmist. Ma 

andsin neile soovitud kingituse ja nad pöördusid tagasi Maale. 

17 Ma olen andnud hingele intelligentsuse ja tahte, et ta saaks valida õige tee ja oskaks hoida end 

eemal lõksudest ja ohtudest, mis teda igal hetkel varitsevad. Ma olen lubanud hea ja kurja eksisteerida, 

et inimene armastusest Minu vastu ja austusest enda vastu saaks kurja võita ja sellest eemale hoida. Kui 

oleks ainult üks tee ja te täidaksite oma ülesannet teadvustamata, loodusseaduste jõul, nagu seda teevad 

tähed, loodusjõud või madalamad olendid, siis poleks teil mingit väärtust vooruse teel käia. Teie hinges ei 

oleks mingit võitlust, mingit pingutust ega kogemust. Kuid ma kavandasin arengutee ja asetasin teid selle 

algusesse, et te tõuseksite oma jõupingutuste kaudu, et te kõik jõuaksite selle tee juurde, mis on ainus 

tee, mida mööda saab Minuni jõuda. 

18 Tooge minu õpetust ja ärge käituge oma kohustuse vastaselt ega nagu halvad jüngrid. Kuna teil 

on endas võimeid ja armu andeid, millega te saate oma kaasinimesi juhendada ja neid paljudest 

hädadest, mis neid praegu mõjutavad, vabastada, ärge varjake neid nende eest. Laske oma hingel rääkida 

oma kogemustega, mille ta on saavutanud. Sel viisil, selle suure töö raames, ehitate te üles selle, mis on 

teile tulemas. 

19 Siis päästate te eksinud lambad ja aitate karjasel, kes mina olen, koguda nende kogu arvu kokku 

lambakarjasse. Sel viisil omandate te teened, mida ma olen teilt palunud, et te saaksite saavutada oma 

hinge tõusu. 

20 Sel päeval, alates esimesest hommikust, tõusevad paljud hinged palvetama nende eest, keda nad 

nimetavad "oma surnuteks". Ma ütlen teile, et on väga hea, et te mäletate neid, et te mõtlete neile 

tänulikkuse, armastuse ja imetluse mõttes. Aga see, mis ei ole hea, on see, et te nutate nende pärast, 

nagu oleksid nad kaup, mille olete kaotanud, ja ka see, et te arvate, et nad on surnud. Sest kui sa näeksid 

neid nendel hetkedel, kui su silmad nende pärast pisaraid valavad ja su rind nende pärast, kes on 

lahkunud, hingeldab, siis oleksid sa hämmastunud valguse üle, mis neid valgustab, ja elu üle, mis neid 

elustab. Siis te hüüate: "Tõesti, nemad on need, kes elavad, ja meie oleme surnud." 

21 Kas te tõesti ei ela eksituses, kui valate pisaraid elutu keha ees, unustades, et hing on elav, 

vibreeriv ja pulseeriv? 
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22 Pean teile ka ütlema, et kui selle asemel, et pühitseda üks päev neile, kes selle traditsiooni 

kohaselt vaimulikku ellu astusid, oleksite nendega alati ühendatud palvete kaudu, siis tunneksite nende 

nähtamatut, kuid tegelikku olemust ja nende kasulikku mõju teie elus kogu oma elu jooksul ─ teie 

võitlustes, katsumustes ja ka magusates hetkedes. Ja need olendid saaksid omakorda võimaluse aidata 

teie õilsates töödes ja ettevõtmistes, mille kaudu nad saavutaksid rohkem valgust. 

23 Ma ütlesin kunagi: "Las "surnud" matavad oma surnuid". Kui te uurite Minu sõnu tähelepanelikult 

ja armastusega, siis mõistate, kui palju põhjust mul oli, kui ma seda teile ütlesin. 

24 Ma näen, et te kõik kannate oma südames ja pildimälus viimast pilti, oma lähedaste füüsilist 

nägemist. Neid, kes surid lapsepõlves, mäletate lapsena. Ta, kes lahkus sellest elust alles küpses eas, on 

teile meelde jäänud kui vana mees. Sama kehtib ka selle kohta, kes on loobunud valudest kurnatud 

kehast või kes on surnud valusate piinade ajal. Ta jääb igaveseks teie mällu. Kuid teil on vaja mõtiskleda 

selle üle, milline on erinevus selle vahel, mis on keha ja mis on hing, et te jõuaksite järeldusele, et seal, 

kus inimene sureb, sünnib hing uude ellu, ja seal, kus mõned silmad sulguvad maailma valguse ees, 

avanevad teised jumaliku valguse ees, mis valgustab hinge igavest elu. 

25 Ütlesin teile kord, et inimene on kalduvuses ebajumala kummardaja, ja oma "surnute" kultusega 

annab ta oma ebajumalateenistusest käegakatsutava tõestuse. Kuid minu õpetus on ilmunud teie ellu 

nagu lõpmatu ilu koidik ja on hajutanud pika teadmatuse öö varjud, milles inimesed on alati piiramatult 

elanud. Kuid see valgus, mis tõuseb nagu jumalik täht lõpmatusse, kiirgab oma kõige ilusamaid valguse 

sädemeid teie hingele koolituses, mis viib teid kindla sammuga nii kaugele, et te saate osaks sellest elust, 

millesse kõik te lõpuks sisenete oma ülespoole suunatud evolutsiooni kaudu. 

26 Te ei kuulu enam nende hulka, kes nutavad kibedalt nende pärast, kes on lahkunud, et elada 

paremas elumaailmas, ega ka nende hulka, kes vaimolenditena valavad pisaraid nende pärast, kes nad on 

maha jätnud, või sellepärast, et nad on jätnud selle keha, mis on neile kogu elu kestnud. 

27 On olendeid, kes kannatavad ja kardavad, kui nad mõtlevad oma armastatud keha lagunemisele. 

Aga te kuulute nende hulka, kes, kui nad näevad, et selle inimkeha poolt täidetud ülesande lõpp on käes, 

laulavad Loojale tänulaulu. 

28 Täna annan teile andeks kõik teie üleastumised ja samal ajal näitan teile lehekülje Jumalikust 

Eluraamatust, mille õpetuste kaudu saate te oma hinge ja meelt valgustada, et te saaksite teha teod, mis 

on Tema väärilised, kes neid teile õpetas. 

29 Te võtate nüüd suure vastutuse inimkonna ees ja mida rohkem õpetusi te Minult saate, seda 

suuremaks muutub see vastutus. Sest teie olete need inimesed, kes peavad rääkima spirituaalsuse 

maailmaga. Ma jätan inimkonna keskele täiusliku viisi, kuidas minuga suhelda, ilma 

ebajumalateenistuslike riituste ja jumalateenistuseta, lihtsalt vaimult vaimule. 

30 See õnnistatud seeme, mis on nüüd teie südames, on leib, mida te peate oma kaasinimestega 

jagama, ja see on ka vaimne pärand, mille te pärandate oma lastele. 

31 Kui ma ütlesin teile: "Armastage üksteist" ─ ärge arvake, et sellega oli mõeldud ainult ligimese 

austust, vaid ka ühe maailma austust teise vastu. Aga täna ütlen ma teile: Kui te mõtlete neile, kes on 

lahkunud, ärge tundke, et nad on teist kaugel, ega kujutage neid tundetuna. Armastage neid ja ärge 

mäletage neid kui surnuid, mäletage neid ainult kui elavaid. Sest nad elavad igavikus ja on teie ümber. 

32 Tõesti, ma ütlen teile, et te olete Iisraeli rahvas, kes on läbinud erinevaid etappe ja jõudnud 

praegusesse aega, ilma et nad saaksid väita, et nad on täitnud missiooni, mis on olnud nende peal 

algusest peale. Ta ei ole end vaimseks muutnud, sest ma kuulen ikka veel tema hädaldamist, kui ta näeb 

oma lähedasi lahkuvat, keda ta ajab segi "surnutega". 

33 Seepärast annan ma teile valgust, selle maa elanikud, sest te vajate seda rohkem kui need, kes on 

läinud ülestõusmisse, sest te olete surnud, samal ajal kui nemad elavad igavikus. 

34 Need olendid on saanud Minult loa läheneda teile teie pühendumise hetkel. Kuid ma ütlen teile, 

et te ei peaks neid enam mäletama selles inimkujul, mis neil oli, sest nad on nüüd valguse vaimud. 

35 Ärge olge pelgalt maailma traditsioonide küljes kinni, tõrjudes armu, mis teile sel ajal osaks saab. 

Pidage meeles, et sel ajal, kui te siin aega raiskate, arenevad hinged tulevases elus. 
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36 Meisterdage oma keha, et saaksite kasutada seda võimalust vaimseks vabanemiseks ja tõusuks. 

Sest ma pean teid ära kutsuma vaimsesse ja te peate siis täitma arengu seadust ning hing saab 

tunnistajaks, kuidas keha laguneb maa sees. 

37 Kui te ei taha jõuda segadusest ümbritsetud igaviku lävele, siis võitle oma edasimineku eest, teeni 

maailmas teenet, viies kauged inimesed minu Tööle lähemale, palvetades ja töötades rahvaste rahu eest, 

levitades halastust ja armastust oma kaasinimeste seas. 

38 Ikka on see, kes ütleb mulle: "Issand, kui Sa oled kõikvõimas Jumal, siis anna mulle tõend Sinu väe 

kohta." Ta ütleb mulle: "Issand, kui Sa oled kõikvõimas Jumal, siis anna mulle tõend Sinu väe kohta." Aga 

ma ütlen teile: Kui ebaküpsed te olete, kui räägite niimoodi Temale, kes ainuüksi oma tahtmise tõttu 

võiks maa laguneda. 

39 Ma teen ennast tuntavaks hinges, mis peab tulema Minu juurde ja mis suudab ära tunda Minu 

olemuse. Teie keha on mateeria, mille nõrkused ma andestan. 

40 Puhastage ennast, o inimesed, et te saaksite oma hinge ja selle keha ühtlustada ja seeläbi tõsta 

end Minu juurde oma teenete kaudu. Las inimesed otsivad Mind erinevates kirikutes ja sektides, ärge 

mõistke neid hukka, sest ka teie ei saa veel teha täiuslikke tegusid. 

41 Jätkaku ebajumalateenijad, Aaroni järeltulijad ja jäljendajad, jumalate vormijad, oma erinevate 

jumaluste kummardamist ebajumalates ja kujutistes. Nad ärkavad nüüd oma sügavast unest üles. 

42 Teie ülesanne on külvata vaimulikkuse seemneid, tehes inimestele selgeks, et Jumala sisemine 

kummardamine on Isale kõige meelepärasem. Sel viisil tunnetavad inimesed vaimse ja jumaliku kohalolu, 

ilma et nad peaksid uskumiseks nägema. Nii nagu te olete neil hetkedel tundnud nende vaimsete 

olendite kohalolekut, keda te mäletate armastuse ja tänulikkusega ja kes on lähenenud teile nagu lõhn 

või nagu ahvatlus, mis kutsub teid järgima teed, mille nad teile ette panevad. Need olendid lähenevad 

inimestele, ilma et nad tunneksid endiselt soovi selle maailma edevuste järele, ja ainult selleks, et 

äratada hingedes soov saavutada see elu, mis teid ootab. 

43 Need, kes valavad pisaraid oma lähedaste kaotuse pärast, on "surnud", kes leinavad oma surnut, 

on need, kes on materialiseerunud oma teadmatuses, kes ei mõista elu mõtet ja kes, kuigi nad väidavad, 

et usuvad hinge surematusse, tõestavad oma nutmise ja leinaga, et neil ei ole usust jälgegi. Sest nad 

nutavad "surnute" pärast, kes on tegelikult elus, ainult et nad ei näe neid või et nende keha on kadunud. 

44 Jääge rahule, vastavalt Kristuse käsule, kes ütleb teile veel kord: "Armastage üksteist." 

45 Tulge Minu juurde ja tugevnege, äratage üles armu elu juurde. Tulge Minu jüngriteks, hea sõnumi 

saadikuteks. Maailm igatseb Minu Kohalolu ja Ma panen oma Sõna teie edastamise kaudu sinna jõudma. 

On neid, kes on oodanud Mind juba pikka aega, neid, kes on tundnud, et Minu kohaloleku tund maailmas 

on nüüd tulnud, et juhtida hinged edasimineku ja vaimustumise teele. 

Aga enne kui ma teid välja saadan, peate te end puhastama ja treenima. Kui kannatused sind 

painavad ja sa tunned end väsinuna, siis pea meeles, et ma olen sinu tugi ja aitan sul kanda risti, et sa 

selle raskuse all kokku ei variseks. Kui te palvetate ja pühendute oma ülesande täitmisele, siis ei tule 

ühtegi katsumust ega takistust, mis teid nõrgestaks. Sa lähed oma teed naeratus huultel ja lootus 

südames. Te ei karda tulevikku ja igasugune halb otsus või kavatsus teie vastu tühistatakse. Ära eita 

Mind, kuigi sind pannakse tugevalt proovile. Sest te ei tea, kas see on Minu Tahe, et ma annan teile katse 

kõrghetkel ime, et tunnistada, et te olete Minu jüngrid. 

46 Kuulge ja mõistke minu tähendamissõna: 

47 Halastuse soovis, kui rahvahulk näljaseid, haigeid ja alasti inimesi lähenes ühele majale.  

Maja peremehed valmistasid seda lakkamatult ette, et lõbustada möödakäijaid oma lauas. 

Nende maade maaomanik, omanik ja isand tuli pidustust juhatama. 

Aeg möödus ja abivajajad leidsid majas alati toitu ja peavarju. 

48 Ühel päeval nägi see härrasmees, et vesi laual oli hägune, et toit ei olnud tervislik ja maitsev ning 

et laudlinad olid plekilised. 
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Siis kutsus ta enda juurde need, kes olid vastutavad toidulaua valmistamise eest, ja ütles neile: "Kas te 

olete näinud linikuid ja maitsnud toitu ja joonud vett?" Ta küsis: "Kas te olete näinud linikuid ja maitsnud 

toitu ja joonud vett?" "Jah, Issand," vastasid nad. 

"Siis, enne kui te annate neile näljastele süüa, laske oma lastel sellest kõigepealt süüa ja kui nad 

leiavad, et toit on hea, siis andke see neile külalistele." 

Lapsed võtsid leiba, puuvilju ja seda, mis laual oli, kuid maitse oli vastik, ning nad olid rahulolematud 

ja mässasid selle vastu ning kaebasid ägedalt. 

Siis ütles maaomanik neile, kes veel ootasid: "Tulge puu alla, sest ma pakun teile oma aia vilju ja 

maitsvat toitu." Siis ütles ta neile, kes veel ootasid: "Tulge puu alla, sest ma pakun teile oma aia vilju ja 

maitsvat toitu." 

Aga teenijatele ütles ta seda: "Puhastage plekilised, eemaldage halb maitse nende huultelt, kellele te 

olete pettumuse valmistanud. Ma ei ole sinust rõõmu, sest ma käskisin sind võtta vastu kõiki näljaseid ja 

janunevaid, pakkuda neile parimat toitu ja puhast vett, aga sa ei ole kuuletunud. Teie töö ei meeldi 

mulle." 

Nende maade isand valmistas pidu ise ette: Leib oli rikkalik, puuviljad terved ja küpsed, vesi värske ja 

värskendav. Siis kutsus ta need, kes ootasid ─ kerjused, haiged ja pidalitõbised ─ ja nad kõik pidutsesid 

ning nende rõõm oli suur. Peagi olid nad terved ja kannatustest vabad ning otsustasid mõisa jääda. 

Nad hakkasid põldu harima, said põllutöölisteks, kuid nad olid nõrgad ega osanud järgida selle Issanda 

juhiseid. Nad segasid erinevaid seemneid ja saak degenereerus, nisu oli umbrohu täis. 

Kui saagikoristuse aeg saabus, tuli mõisahärra ja ütles neile: "Mida te teete, kui ma olen teile andnud 

ainult majapidamise juhtimise, et külalisi vastu võtta? Teie külvatud seeme ei ole hea, teised on põllu 

harimiseks. Minge ja puhastage maa okastest ja umbrohust ning siis majandage jälle maja. Kaev on 

kuivanud, leib ei tugevne ja vili on kibe. Tehke nendega, kes läbivad teid, nii nagu mina olen teinud 

teiega. Kui sa oled toitnud ja tervendanud neid, kes sinu poole pöörduvad, kui sa oled kõrvaldanud oma 

ligimese valu, siis annan ma sulle puhkust oma kojas." 

(tähendamissõna lõpp) 

50. Minu Jumalik Vaim annab teile selle Sõna, et juhatada teid eluteel ja hoiatada teid ohtude eest, 

mis teid varitsevad. 

51. Te elate kolmandas ajas, spiritualiseerumise ajal. 

52. Ma annan teie südamele rahu, usku ja lootust ning minu jumalik tahe on, et te võtaksite selle 

sõnumi oma südamesse. 

53. Tooge oma mured Issanda ette. Ta lõi teid ja tema juurde peate te tagasi pöörduma. 

54. Teil on aeg õppida Meistri sõna, samuti on aeg ühineda ühes mõttemaailmas, et te jääksite 

ühendatuks selle ülevoolava armastusega. 

55. Igaühel teist on missioon, mida te ei ole veel täitnud. 

56. Ärge pöörduge õpetusest eemale, võtke see vastu armastusega, et te ei satuks homme eksitusse 

─ sellesse eksitusse, mis peataks teie hinge arengu ja paneks teid vajuma eksituse mudasse. 

57. Minu tõde ilmneb selgemini, kui ma näen teid valmis olevat. Aga te olete ikka veel teadmatuses, 

need, kes ei ole Mind veel mõistnud. Kuid ma ütlen teile ka seda: Teie olete need, kes on Isale kõige 

lähemal, sest te olete teel vaimustumise poole, teel, millel ei ole lõppu. 

Minu rahu olgu sinuga! 



 

132 

Juhend 197 
1 Meistri armastus levib tema jüngrite, tema laste seas. Mis puutub Jumalasse, siis olete te minu 

lapsed; mis puutub Meistrisse, siis olete te minu jüngrid. 

2 Armsad inimesed: See Looja Jumal, teie Isa, pärandas teile tugeva ja kaitsva hinge, mille mõõk on 

headus ja mis peab võitlema, kuni ta on välja ajanud kurjuse, mis ennast hinges sünnitas ja inimese 

südames toidab. Kuid teile on antud ka tarkus, et inimene saaks end vabastada teadmatuse pimedusest. 

3 Pärast minu lahkumist Teisel ajastul nägi minu jünger Johannes oma vaimustuses ajastut, milles 

te praegu elate, ─ ohte, millesse inimkond satub, õnnetusi, mis maailma vapustavad, inimeste võitlusi ja 

tülisid ning rahu, mis saabub pärast kõike seda. Talle avaldati ka viis, kuidas see ilmutus või ettekuulutus 

kirjalikult säilitatakse, et see saaks teatavaks kogu maa peal. 

4 Ma tahan, et minu uued jüngrid tunneksid nende ilmutuste tähendust ja selle Sõna olemust, mida 

ma teile praegu annan, sest siis mõistate, mida spiritism endast kujutab, ja suudate võitluses kindlalt 

vastu pidada. 

5 Õpetus olen Mina ise, seega ei tohi seda rüvetada. See on puhtus ja siirus ning seda ei tohi 

rüvetada. Samuti ei rüveta teie Issandat inimese patusus, kui Ta tuleb alla teie juurde ja teeb ennast 

teatavaks häälekandja kaudu; pigem puhastab Ta teda. Sest tõde on: kuigi häälekandjad, kelle kaudu ma 

teiega räägin, näitavad vaid teatavat kalduvust hea poole, tõusevad nad vaimselt lõpmatusse, et saada 

Jumalikkuse puudutus. Nii saavad nad inspiratsiooni, ilmutuse ja jumalikku teadmist. Samuti on tõsi, et 

nad on veel väga ebaküpsed ja neil puudub ettevalmistus. 

6 Kuid mina olen armastuse Vaim ja ma ei otsi dialoogi ainult õigete inimestega. Ma tulen ka nende 

inimeste elupaika, kus ei ela õiged, vaid lapsed, keda ma armastan täielikult, et päästa nad patust ja 

pimedusest. Sest nad vajavad Mind rohkem kui need, kes on juba päästetud. Nad on inimesed, kes 

vajavad Minu õigluse ja Minu armastuse tuld, et selles oleks kõik oma 

Plekkide eemaldamiseks. Nad vajavad Minu jõudu ja armu, et tõusta üles. Seepärast pöördun ma nende 

südametunnistuse poole, et anda endast märku. Siis on laps saanud üheks oma Loojaga, sest ta on 

näinud end nagu oma Isa. 

7 Miks on inimene üllatunud, et Jumala arm ilmutab end patuste seas? Kas need, kes kuulsid minu 

sõna teisel ajastul, olid õiglased? Kas Minu enda jüngrid olid juba saavutanud täiuslikkuse? Ei, inimesed, 

nende rahvahulkade seas, kes Mind kuulasid, olid patused, paadunud libestajad, uskmatud, ja isegi Minu 

apostlite seas oli inimlikke armetuid. Aga kuna nad tundsid oma vaimus jumalikkuse kutset ja pühendusid 

minu õpetusele, jätsid nad oma eeskujuga inimkonnale pärandiks teise õpetuse ja jätsid oma nimed 

inimeste südamesse. 

8 Spiritist peaks alati neid näiteid tunnustama ja neid järgima. Sest need jüngrid olid tõelised minu 

seemne külvajad. 

Paljudes kohtades näete te nende apostlite kujutisi, kuid teil ei ole vaja nende kujutiste abil nende 

poole pöörduda. Kuid isegi neist on näha, et nende mälu on hävimatu. Armastage neid, võtke neist 

eeskuju oma vooruses. Pidage meeles, et olen õpetanud teid armastama Mind oma vendade ja õdede 

kaudu. 

9 Te küsite: "Kus on tõeline tarkus?" Ja ma ütlen teile vastuseks: Jumalas. Teine küsis: "Mis on 

tõeline religioon?" Ja Meister vastab: Kes armastab Mind ja armastab oma kaasinimest, on leidnud tõe ja 

täitnud seaduse. 

10 Ma olen lubanud maa peal eksisteerida religioonidel, mis on hingele teed, mis viivad Jumala 

juurde. Iga religioon, mis õpetab headust ja armastust ning ülistab halastust, on hea, sest see sisaldab 

valgust ja tõde. Kui inimesed närtsivad neis ja muudavad selle, mis algselt oli hea, halvaks, siis on tee 

kadunud materialismi ja patu alla. 

11 Seepärast näitan ma teile sel ajal uuesti oma tõde, mis on tee, elu põhiolemus ja seadus, et te 

otsiksite seda seadust, mis on tuletorn ja juhttäht, mis on väljaspool vorme ja riitusid, väljaspool kõike 

inimlikku. Kes mind sel viisil otsib, on spiritist. 
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12 Inimesed saavad tunnistajateks, et see Sõna on see, mis teeb inimkonna tulevastel aegadel 

tugevaks. Homset spiritisti ei tunne ära selle järgi, et ta on bigott või munk, kes eraldub maailmast ja 

inimestest, et saaks palvetada, vaid selle järgi, et ta oskab võidelda kiusatuste vastu ja et ta suudab isegi 

keerise keskel ära tunda tõe tee. Homne spiritist saab hästi relvastatud maailmaga silmitsi seista, tema 

kui prohvet ja nägija sõna annab teada, mis juhtub. Ta teab, kuidas päästa neid, kes on hävimisohus. 

13 Vaimsuse sõnum ei ole inimese töö, see on Looja töö, see on igavene seadus, mis valitseb hingi. 

14 Tundke Minu tööd endas, et see paneks teid end suurena tundma, hoolimata teie alandlikkusest 

ja tagasihoidlikkusest. Ärge muretsege, kui te ei ole kõnekas, sest ma olen andnud teile tõe veenvuse. 

See on põhjus, miks minu sõna võidab. 

15 Vaimselt jätan teid ühendatuks kõigi teie kaasinimestega, sõltumata sellest, millisele doktriinile 

nad järgivad. 

16 Tundub, et sa tulid siia varem kui mina, aga ma ütlen sulle ausalt, et ma ootasin sind juba oma 

laua taga. 

17 Ma lahkusin oma troonilt, et olla teiega, et anda teile oma õpetust ja lohutada teid teie 

kannatustes. Ka sina, et olla minuga koos, oled jätnud maha oma kodumaa, oma kodu, oma lähedased. 

18 Nii nagu te olete tundnud võrratut õndsust selle sõna juures ja avastanud selle järgimisel rahu ja 

harmoonia saladuse, nii tulevad ka paljud inimesed Minu juurde ja pühenduvad Minu Sõna elamise 

ülesandele. 

19 Minu õpetus äratab sel ajal inimeste hinge, mis on pikka aega maganud. Minu sõnad, mis ma 

andsin inimestele teisel ajastul, on ikka veel elus, kuid keegi ei rakenda neid nii, nagu ma neid õpetasin. 

Minu Vaim pidi teie juurde tagasi pöörduma, et veenda teid, et see õpetus on hinge lõpmatu tee, nii et te 

ei jääks kunagi peatuma evolutsiooni teel. 

20 Need, kes unistavad igavesest, kes armastavad tõelist, kes igatsevad tõusta inimelu viletsusest 

kõrgemale, on need, kes klammerduvad selle töö külge, kes halastavad oma hinge, kes eelistavad hinge 

kaunistamist keha pidulikele rõivastele. Nende puhul võib näha mõistmise sädet. Nad ei ole need, kes 

arvavad, et minu missioon piirdub teie valu leevendamisega ja teie haigustest vabastamisega. Nad on 

need, kes on mõistnud, et minu lubadus sisaldab midagi enamat kui valust vabanemist: igavest elu. 

21 Minu õpetuse mõte innustab teid hävitama teie loodud materialistlikku maailma, et saaksite selle 

peale ehitada spiritualiseerunud maailma, kus te olete 

Te saate nautida rahu, mida igatsete, ning näete, kuidas kõik need võimed esile kerkivad ja arenevad, mis 

on seni teie olemuse põhjas uinunud. 

22 Teadmiste valgus hakkab särama segaduses olevatesse mõtetesse ja need inimesed, kelle sees 

pesitses viha, hakkavad valama lepituse, meeleparanduse ja armastuse pisaraid. 

23 Minu kutse on kutse vaimsele tööle ja selles töös on tööd kõigile. Ärgu keegi muretsegu selle 

pärast, et "röövib" mõned hetked materiaalsest elust, et tegeleda Miinaga. Tõesti, ma ütlen teile, tuleb 

tund, mil teie hing teid selle eest tänab. 

24 Ära ütle mulle: "Issand, ma olen näinud vaesust nende seas, kes Sind järgivad. Aga nende seas, 

kes isegi ei mäleta Sind ega räägi Sinu nime, näen ma küllust, rõõmu ja naudingut." 

Ärgu Minu inimesed võtke neid juhtumeid tõendina, et see, kes järgib Mind, peab tingimata olema 

maailmas vaene. Aga ma ütlen teile, et rahu, mida need, kes siin kuulavad ja pühendavad osa oma elust 

heategevusele, ei tunne need, keda te nii väga kadestate, ega suuda seda saavutada kogu oma rikkusega. 

25 Mõned oskavad omada korraga nii maailma kui ka vaimu hüvesid. Teistele ei anta maailma 

omadusi, sest nad unustavad vaimu omadusi, ja jälle teised on huvitatud ainult maailma omadustest, sest 

nad arvavad, et jumalikud seadused on maise rikkuse vaenlased. 

26 Kaubad on ja jäävad kaupadeks, kuid kõik ei oska neid õigesti kasutada. Te peaksite ka teadma, et 

mitte kõik, mida paljud omavad, ei ole ma neile andnud. Mõnel on see, mida nad on Minult saanud 

hüvitisena, nagu on ka teisi, kes on varastanud kõik, mis neil on. 
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27 Parim tõend, mida inimesed võivad saada oma eluülesannete täitmise kohta, on hingerahu, mitte 

müntide klimberdamine. 

28 Rääkides teiega kõikvõimalikel viisidel, suurendan ma nende teadmisi, kes mind sel ajal järgivad. 

Nemad on need, kes vastavad oma kaasinimeste küsimustele sama selgelt, nagu Ma olen neile vastanud 

oma Sõnas, isegi kui need on mõnikord rumalad või rumalad küsimused. 

29 Ma tahan, et minu Sõna jätaks helendava mälestuse nende meeltesse, kes seda kuulsid, nii et kui 

nad seda meenutavad, siis tungiks nende südamesse nende saadud armastust täis õpetuse kaja. 

30 Minu ilmutuse tunnistajad on määratud võtma vastu homseid rahvahulki, nii nagu Mina olen teid 

vastu võtnud. 

31 Kas sa mäletad, kuidas sa Minu juurde tulid? Sa tulid löödud, masendunud. Te läksite nende 

juurde, kellel oli rohkem kui teil, kuid nad ei andnud teile midagi. Te otsisite üles need, kellel olid 

teadmised, kuid nad ei õpetanud teid. Te esitlesite oma haiget, kurnatud ja masendunud keha, kuid nad 

ei andnud teile teie tervist tagasi. Ja kui pettumus haaras teie südamed ja te veendusite, et inimeste seas 

ei ole halastust, sest vennad ja õed asemel peeti teid võõrasteks, kaotasite usu ja lootuse. Mõned teist 

teotasid, teised kirusid ja kolmandad igatsesid surma. 

32 Nii jõudsid paljud teist Minu juurde, et teada saada, et Minu halastuse allikas on ainus, mis ei saa 

kunagi otsa, ja et te peate seda vaid otsima, et tunda, kuidas see voolab iga vaevatud hinge peale. 

33 Varsti näete mitte ainult üht rahvast, vaid kogu inimkonda pettununa iseendas, olles veendunud, 

et kogu nende inimvõimekus, rikkus või teadus ei ole piisav jõud, et vastata nende küsimustele, anda 

rahu nende hingele või leevendada nende valu. Siis näete, et nad otsivad tõe allikat väljaspool nende 

maailma, väljaspool inimesi ja nende valevõimu. 

34 Kui paljud otsivad Mind ja küsivad Mind otse vaimult vaimule! Ma vastan neile, kuid kui paljud 

ristuvad ka teie teega ja küsivad teilt, paluvad teilt valgust. Need võtke minu nimel vastu ja andke neile 

sellest, mis ma teile olen usaldanud. 

35 Kui te tõesti annate oma kaasinimestele armastusega, valgusega, hingestatusega ─ tõesti, ütlen 

teile, te mitte ainult ei süüdata neis usku Isasse, vaid te taastate neis ka usalduse inimeste vastu, selle 

usalduse, mis peab olema teie kui Jumala laste vahel. 

36 Ma tean teie teeneid. Ma vaatlen neid, kes on jätnud oma materiaalsed asjad, et kuulata Minu 

sõna, neid, kes on loobunud igasugusest mõnust naudingust või mõnest puhketunnist, et olla koos 

Minuga, või neid, kes on kannatanud oma lähedaste kriitikat või kuulujutte, ja kes on seda kõike halvasti 

hinnanud, ja on kohal hetkel, mil Ma annan teile oma õpetuse. 

37 Minu õnnistus ja rahu olgu nendega. Ma õnnistan nende soovi, kes tahavad end täiustada, ma 

õnnistan neid, kes nälgivad ja janunevad teadmiste järele. Nad on need, kes tahavad oma elus ja tavades 

muutusi, et tunda end oma Issandale lähemal. Kui nad püsivad kindlalt oma teel, jõuavad nad selle lõppu 

ja saavutavad selle, mida nad igatsevad. 

38 See on Meistri tahe, et kõik usklikud inimesed tuleksid mind kuulama sügava vaimse sooviga; et 

te ainult unistaksite oma elu parandamisest ja et te loobuksite kõigest, mis oli teie minevikus ebapuhas. 

On tõsi, et te kõik püüdlete selle eesmärgi poole, mõned suurema innuga, teised ainult nõrgalt, kuid te 

kõik püüate saada paremaks kui varem. Kas te arvate, et ma ei näe, milliseid lahinguid te peate? 

39 Pahed, kired ja ebajumalateenistus ahvatlevad teid ikka veel. Aga te palvetate neil hetkedel ja 

teie usk aitab teid neist pääseda. Teie hing on valmis Mind selles ilmutuse vormis vastu võtma ja Mind 

selle kommunikatsioonivahendi kaudu kuulama. Kuid ta ei saanud seda ettevalmistust mitte maa peal, 

vaid kogu oma vaimse arengu jooksul, ja teil oli vaja hüljata paljud kalduvused, mis te olete omaks 

võtnud oma teekonnal läbi maailma, et mõista Minu ilmumist sel ajal. 

Need, kes ei ole end ette valmistanud, ei tunnista seda ilmingut tõena. Sellepärast näete te 

lahkarvamusi oma perekondade vahel: Vanemad, kes sel põhjusel oma lapsi valesti hindavad; lapsed, kes 

hakkavad oma vanemate üle kohut mõistma; vennad ja õed, kes varem üksteist mõistsid ja nüüd 

vaatavad teineteisele otsekui võõrastele otsa; abikaasad, kes tülitsevad ja isegi tõrjuvad üksteist, sest üks 

usub ja teine eitab. 
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40 See ei ole esimene kord, kui see juhtub. Minu jutlustamise ajal tegid inimesed üksteist ka valesti, 

sest kui mõned uskusid minu sõna ja panid isegi oma elu maha, sest nad pidasid selle tõele kindlaks, siis 

teised nimetasid seda pettuseks ja ebatõeks. 

41 Kui inimesed oleksid tõesti oodanud oma Issandat, ei oleks nad olnud segaduses, nagu ei olnud 

segaduses ka need, kes teda innukalt igatsesid, teda ootasid ja teda kutsusid. 

42 Ma olen käskinud teil kutsuda eranditult kõiki oma kaasinimesi Minu laua taha istuma. Sest kuigi 

kõik ei usu Minusse praegu, pean Ma rääkima kõigile. 

43 Sel ajal läksin ma rahvahulkade poole. Koht, kus ma nendega rääkisin, oli Minu jaoks alati 

ükskõikne. Ma rääkisin nendega nii templi verandal kui ka teel, oru niidul või mere ääres või mäe tipul. 

44 Sel ajal, kui on vaja häälekandja ettevalmistamist, et rääkida teile ─ tühine olend, kes ei oleks 

võimeline, läbi imbunud Minu sära, minema teedel või radadel väljakutele ja linnadesse, et pöörduda 

rahvahulkade poole Minu sõnaga ─ olen kogunud teid kokku alandlikesse pühendunud ruumidesse, et 

anda teile Minu sõna. Selle asemel, et Mina läheksin inimeste juurde, tulevad nad Mind kuulama. 

Seepärast ütlen Ma neile, kes tulevad Minu juurde päevast päeva: Kutsuge oma kaasinimesed Minu puu 

varju, kus nad saavad kuulda Minu häält. 

45 Ma valmistan teid ette, sest nüüd algab uus periood. Algab suure vaimsuse ja kõrguse aeg, mis 

saabub seal, kus ma annan teile oma Sõna. 

46 Veel kolm aastat annan ma teile oma õpetust inimese mõistuse kaudu, mis on nagu kolm päeva, 

sest aeg möödub halastamatult. 

47 Kui palju järeleandmist ja kui palju järeleandmisi on teile minu töös tehtud, oo inimesed! Kuid ma 

pean teile osutama, et kõigel on oma piir ja need järeleandmised, mida Isa on teile teinud, peavad 

lõppema. Varsti oskate te säilitada tõelist austust kõige vastu, mis on tõeline ettevalmistus. 

48 Minu Töö ei ole üks paljudest õpetustest, see ei ole järjekordne sekt maailmas. See ilmutus, mille 

ma teile täna tõin, on Igavene Seadus. Kuid kui palju rituaale olete sellele vaimsuse ja mõistmise 

puudumise tõttu lisanud, kui palju ebaloomulikkust, kuni olete selle lõpuks moonutanud. Kui palju 

jumalateenistusi olete te Minu Õpetusse sisse viinud, öeldes ja uskudes, et kõik, mida olete teinud, on 

Minu poolt inspireeritud ja tellitud. 

49 Tuleb aeg, mil teie silmad avanevad ja te mõistate spiritismi tõelist olemust. Tõesti, ma ütlen 

teile, et Minu Töö on püham kui kõik, mida te olete maailmas kaalunud. Sellegipoolest olen valmis 

andestama kõik, mida te olete oma missioonis teinud, ja teie meeleparanduse kaudu alustate uut, 

vaimsemat elu, praktiseerides minu õpetusi suurima lihtsusega, nii et see, mida te õpetate, oleks tõeline 

spiritualism. 

50 Kui minu uued jüngrid oleksid kasutanud vaimset olemust, mille nad said alates 1866. aastast, kui 

need õpetused nende seas algasid ─ kas te ei arva, et nad oleksid need õpetused juba ammu omaks 

võtnud? 

51 Oli loomulik, et seni, kuni te ei näinud Minu ilmutust lõpetatuna, langete te eksitusse ja 

tõlgendasite mõningaid õpetusi valesti, kuigi Ma selgitasin neid üksikasjalikult, et teie mõistmine neid 

mõistaks. Aga kui Minu Sõna on teie seas saavutanud oma täieliku ulatuse, ei ole need vead enam 

õigustatud. 

52 Te olete jõudnud uskuda, et ma olen toonud teile selle töö eesmärgiga kaotada materiaalne 

vaesus, milles mõned inimesed end leiavad, et aidata teil teiste ees suureks tõusta. Kuid täna üllatab teid, 

et ma toon teile vaimseid hüvesid: halastust, lohutust, palsamit, mida peaksite suurima altruismiga edasi 

andma. 

53 Tõde on järgmine: See, kes on pannud hinda teenustele, mida ta on oma kaasinimestele 

osutanud, ei ole seda teinud minu töö eest, mille ta on müünud. See, kes on määranud hinna, reetmise 

hinna, on teinud seda enda jaoks. 

54 Jääb veel lühike aeg, mille jooksul ma räägin teile vabalt, ja keegi ei saa väita, et ma karistan teda 

karmilt või sunnin teda liiga palju tema tehtud vigade eest lepitama. Sest Minu õpetus on armastav, nagu 

ka vahendid, mida ma kasutan teie parandamiseks. 
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55 See ei ole maailma tasu, mis annab teile rahu ja rahulolu. Need tulevad tasu eest, kui te täidate 

oma kaasinimeste suhtes heategevusega täidetud kohustusi. 

56 Olge hea tahte mehed, kui te armastate rahu, siis jääb see ka teie juurde. Tõesti, ma ütlen teile, ei 

ole olemas aaret, mis oleks võrreldav hinge rahuga. 

57 Võite öelda, et on vaid väga lühike aeg, kuni seda sõna enam ei kuule. Juba läheneb aeg, mil te 

peate minema levitama rõõmusõnumit. Valgusaja täismõõt saabub ja teie peade peale laskub Issanda 

Vaim, nii nagu Ta laskus tol ajal minu apostlite peale, tekitades igaühe peale tulekeele, mis sümboliseerib 

"Sõna" või Sõna vaimset andi, mis neile tol hetkel anti. 

On vaja, et te jääksite minu õpetusse, et minu Tahe saaks teie sees teostuda. Kui te kannatate minu 

töö pärast alandusi, siis kannatage neid kannatlikult ja andestage. Pöörake oma pilk Jeesusele ja vaadake, 

kuidas ta tol ajal talus inimeste seas suurimaid alandusi, ilma et ta oleks mässanud, ning selle asemel 

andestas ja armastas neid, kes teda solvasid. 

58 Kui ma ütlesin teile, et te peaksite andeksandmise märgiks andma parema põse sellele, kes teid 

vasakule põsele lööb, siis ma ei piirdunud oma õpetuses ainult sõnadega. Kui palju kordi sain ma viimaste 

päevade jooksul, mil ma maailmas viibisin, oma näole ja kehale kas piitsutusi või lööki, ilma et mu süda 

oleks vihastunud või mu pilk oleks näidanud pahameelt. Minu õrnus, see headus, millega ma neid inimesi 

vaatasin, põhjustas palju imesid, palju pöördumisi, mida ainult mina nägin. Seepärast tuli Päästja Jeesus, 

et näidata teile vaimse ülespoole liikumise teed alandlikkuse kaudu. 

59 Alates minu kui inimese sünni hetkest ilmutas Jumalik alandlikkus end täielikult maailmale ─ 

alates sellest külmast ööst, kui üks hingelt ja ihult kõige puhtam naine palvetas rõõmsalt talli seest oma 

Issanda poole, ainsa varjupaiga, mis avanes sel ööl, et võtta vastu maailma Päästja oma emakasse. Seal, 

seimis, mis oli minu häll, algas armastuse ja alandlikkuse õppetund, mille ma tõin inimkonnale. 

60 Täna elate te teises ajas. Ma olen teie juurde tagasi pöördunud, ja kuigi see ei ole toimunud 

inimesena, olen ma teile uuesti õpetanud oma õpetust alandlikkusest. Pimedus, millesse inimkond on 

praegusel ajal mässitud, on mustem kui see öö, milles Jeesus sündis. Nende südamete kõhedus, kes on 

vastu võtnud uudise minu tagasitulekust, on olnud nagu kaljud selles koopas, kus Jumallaps avas oma 

silmad selle maailma valgusele. Inimeste ükskõiksus igavese, vaimse suhtes ja nende armastuse 

puudumine üksteise vastu on nagu selle õnnistatud öö külm. Ja nende mõistuse rabedus, mille kaudu Ma 

end sel ajal teatavaks teen, nende südame karedus on olnud nagu kõva õlg seina ääres. Nii alustasin ma 

uuesti oma õpetust teie seas. Aga ma küsin teilt: Kas ma lõpetan selle ka ristil, nagu ma siis tegin? 

61 Vaadake minu jälgi ja järgige neid. Kui te kohtate sellel kannatusi, ohvreid, loobumist, alandamist, 

siis suunake oma pilk Jeesusele ja ma saadan teile oma jõu ja annan teile oma käe ristikandjana, et aidata 

teil oma risti kanda. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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1 Õnnistatud on see, kes tuleb Minu juurde alandlikkusega. 

2 Nüüd on need ajad, mil ma jätan maha inimesed, kes on hingelt ja meelelt valmis, et nad saaksid 

tunnistada minu tuleku tõde. 

3 Kui minu jüngrid lähevad läbi maailma, rääkides ja õpetades minu nimel, siis on neil endal usk ja 

neil on kindlustunne, et ma kiiren neile katsumuse hetkel appi, sest ma olen alati ja igal pool andnud 

tunnistust oma armastusest ja kohalolekust. 

4 Kui mure teid vaevab ja te hüüate oma Isa poole, sest teie usk annab teile veendumuse, et teid 

kuulatakse ja et Issand näeb teie kurbust, siis tunnete te lohutust ja lootust, mis on see hellitus, mida 

Meister annab teile, kui Ta kuuleb teie palvet. 

5 Kui elu on inimesele täis raskusi ja kannatusi ja ta siis palub oma Isa lohutust ─ miks ma ei peaks 

tulema ja teda tugevdama, sest ta on laps, keda ma armastan, ja mina olen tõesti see, kes võib ta üles 

äratada? 

6 Jumalik armastus voolab igal hetkel inimkonna peale ja sellest annavad tunnistust need, kes on 

Mind sügavalt oma südames tundnud. Sest kuigi ma olen kõikvõimas, piiran end, et läheneda inimesele ja 

olla tema poolt tajutav. 

7 Ärge mõistke kedagi hukka. Vaadake, kuidas erinevate usukogukondade inimesed palvetavad 

erinevalt, igaüks erinevalt teie omast. Ma olen teile ilmutanud, et ma tulen kõigi juurde ja kuulen kõiki. 

Sest ma ei peida ennast kellegi eest, kes mind otsib. 

Teised seevastu mõistavad teid hukka teie vaimse palvetamise viisi tõttu ja ka sellepärast, et te 

uskusite minu kuulutusse inimese mõistuse kaudu. Kui paljud teist on juba langenud nende poolt 

laimamise ja naeruvääristamise ohvriks, sest te olete minu kuulutuse sellisel kujul vastu võtnud! Ainult 

usu leek, mis põleb selle rahva südames, on pannud teid vastu pidama katsumustele, ja seda sellepärast, 

et te usute, et see õpetus, mis on üle elanud suured vaidlused, leiab tunnustust kogu maailmas. Teie, kes 

te kuulete minu sõna otse ja olete õpetajad inimeste seas, ei näe oma töö tulemust sellest maailmast. 

Sest seemne vilja kandmine võtab aega. 

8 See inimkond on järk-järgult aktsepteerimas vaimsuse ideed. Kui see on saavutanud teatud 

arengutaseme, avastab ta, et Minu ilmutustes ja ilmutustes ei olnud mingit pettust; et see oli tõde, et 

Meister valas end armastuses, tarkuses ja armu läbi harimata, kuid vastuvõtlike ja Minu Jumalikkuse 

poolt valgustatud organite välja. Need olid veel ebatäiuslikud, kuid kuna ma olen Puhtus ise, siis olen 

kasutanud inimeste intellektiorganeid, kes pidevalt võitlevad omaenda kalduvuste vastu. 

Kui inimene usub, et Ma peaksin ennast ilmutama ainult õiglase ja täiusliku inimese kaudu, et olla 

usutav, siis on ta eksinud, ja Ma küsin temalt: Kas Minu Jumalikkuse esindajad religioossetes 

kogukondades on täiuslikud ja õiged inimesed? Tõesti, ma ütlen teile, ma ei leia nende hulgast ühtki 

õiglast kogu maa peal. Ometi on nad Minu minevikus ilmutatud Sõna tõlgendajad. 

9 Häälekandjad, kelle kaudu ma teiega räägin, ei ole minu esindajad ega teenijad. Need on ainult 

vahendid minu eestpalve edastamiseks. 

10 Minu õpetus on teile palju õppetunde andnud. Ma olen teile öelnud, et teil ei ole vaja ehitada 

suurejoonelisi kirikuid, et meeldida oma Jumalale, et teil ei ole samuti vaja tunnistada oma patud teise 

patuse ees, nagu te ise olete. Et parim kirik, kuhu te saate Minu kummardamiseks siseneda, on teie enda 

süda, ja et kui te tunnete siirast kahetsust oma üleastumiste pärast ja võitlete iseenda vastu, et 

parandada oma teguviise, siis saate te tõesti andestust Minu kaudu. Tõendiks, et olete oma plekid ära 

pesnud, on rahu, mida teie vaim kogeb, ja rõõm, mis teie südant üle ujutab. 

11 Miks räägivad inimesed "üleloomulikust", kui kõik Minus ja Minu töödes on loomulik? Kas mitte 

vastupidi, inimeste halvad ja ebatäiuslikud teod ei ole "üleloomulikud", sest loomulik oleks, et nad alati 

hästi käituksid, pidades silmas teda, kellest nad välja tulid, ja omadusi, mis neil on ja mida nad endas 

kannavad? Minus on kõigele lihtne ja sügavamõtteline seletus, miski ei jää pimedusse. 
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Te nimetate "üleloomulikuks" kõike seda, mida te ei mõista või mida te peate salapäraseks. Aga kui 

teie hing on teenete kaudu tõusnud ja näeb ja avastab seda, mida ta varem ei osanud näha, siis avastab 

ta, et kõik loodu on loomulik. 

12 Kui paar sajandit tagasi oleks inimkonnale räägitud edusammudest ja avastustest, mida inimene 

praegusel ajastul teeb, oleksid isegi teadlased kahelnud ja pidanud selliseid imesid üleloomulikeks. Kuid 

tänapäeval, kui te olete arenenud ja olete samm-sammult jälginud inimteaduse edusamme, peate te neid 

loomulikeks töödeks, kuigi imetlete neid. 

13 Tõesti, ma ütlen teile: homme, kui inimese vaimne dialoog oma Jumalaga levib üle kogu maa, 

saab inimkond neid ilminguid tunda. Ta usub, et ma tegin ennast teatavaks inimintellekti kaudu, usub 

sellesse, mida ma rääkisin, ja ei hinda enam selliseid ilminguid kui midagi võimatut või üleloomulikku. 

14 Homne rahvas on see, kes tunnistab Minu Õpetuse suurust ja olemust, sest Minu Sõnast on alles 

jäänud kirjutised. See lihtsus, millega ma selgitasin sügavamat, mõistetamatut, see lihtsus, millega ma 

tõde teile esitasin, tekitab neis imetlust. 

15 Nii et valmistage minu sõna ette, et te saaksite vastata neile, kes tulevad seda teadmist soovides. 

Teie juurde tulevad inimesed, kes ei rahuldu lihtsate selgitustega. Tulevad teadlased, kes on oma elu 

jooksul küsitlenud loodust ja raamatuid, ja nad küsivad teilt: "Miks ei materialiseerunud Issand, kuna tal 

oli selleks võim, ja ei selgitanud, milliseid avastusi teadus võiks teha?". 

16 Siis vastake: "Jumaliku Sõna, mille lihtsus sisaldab tarkust, keskmes on selgitus ja ennustus selle 

kohta, mida inimene mõistab ja mis ootab inimkonda." 

17 Jüngrid, juba täna ütlen ma teile: Ärge arvake, et tarkus, mida ma teile oma ilmutustes õpetan, on 

selleks, et te vastanduksite inimeste õppimisele. Kui te tahate seda teed minna, siis ütlen teile juba 

praegu, et see ei õnnestu. 

18 Minu juurde tulekuks ei pea olema õppinud, piisab, kui on hingeline kõrkus, et väljendada Minu 

Sõna nii, nagu Jeesus seda Teisel ajastul näitas ja nagu Ma seda teile täna annan: täis lihtsust ja 

armastust. Kas see on näidanud teaduslikku eruditsiooni? Kas see püüab lahendada selle aja inimeste 

teaduslikke probleeme? 

19 Ma räägin ainult vaimuga. Ma olen õpetanud ainult teed, mis viib täiusliku elu juurde, ja see 

ülesanne on ka teie ülesanne: rääkida vaimule ja näidata talle "tõotatud maa" siluetti silmapiiril. 

20 Esitan oma õpetust ausalt ja võltsimata ning luban inimesel uurida, uurida ja esitada küsimusi. Ma 

ei kiida seda heaks ega takista seda. Igaüks otsigu sellist lähenemist, mis on talle võimalik, et leida tõde. 

21 Külvake, teie seeme kannab homme vilja. Ei ole oluline, et ainult tulevased põlvkonnad lõikavad 

selle vilju. 

22 Uurige minu sõna ja süvenege selle tähendusse. 

23 Ma tulen teile oma õpetust andma, mitte vaatama teie vigasid ja patustusi. 

24 "Iisraeli rahvas" peaks näitama eeskuju julgusest, sest "Iisrael" on inimkonna "tugev". 

25 Te saate uued käsud, mille järgi rahvamassid hakkavad Mind ära tundma. 

26 (Sõja) õudused on vallandunud ja samal ajal kui "Iisrael" magab, paluvad inimesed armu ja on 

saanud seda Minult. Kuid Minu tahe on, et inimkond saab selle Minu rahva ettevalmistamise kaudu. 

27 Teil peab olema Isa eeskuju teie ees, kui te harjutate alistumist ja kuulekust. 

28 Kui aeg on käes, antakse teile ülesanne. Te lähete võõrastele maadele. Te ei tee rassilist vahet, ja 

pealegi ütlen ma teile: Saabub aeg, mil Isa teeb ennast kõigis südametes tuntavaks. 

29 Ma ei vaata teie inimlikku edevust. Ma näen ainult seda, et teie süda ja vaim on Mind otsinud, ja 

ma saadan teid provintsidesse Meistri sõnumitoojatena, kes õpetavad eeskujuks nagu Jeesus teisel 

ajastul. 

30 Jah, "Iisrael", tooge minu sõna, mis on igavese elu mahl. 

31 Teie ülesanne on anda maailmale see, mis talle kuulub, täites minu mandaati. Sest te olete 

kolmanda ajastu valguse ja armu omanikud. 
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32 Mina olen Isa, kes on täis armastust, et tõsta teid taas armuliku elu juurde, et panna teid õigele 

teele. Te olete Teilt Teisel ajastul palju nõudnud, kuid nüüd olen Ma teiega vaimus ja annan teile taas 

oma Sõna, Minu "jumalikku Sõna", mida iseloomustab armastus, et te järgiksite Minu täiuslikku õpetust 

ja viiksite selle maailma. 

33 Oma Sõnaga, mis on väga peen tikk, töötan ma teie südant, sest ma näen, et see magab veel. 

34 See on armuline koidik, milles Meister laskub kõigi oma jüngrite peale. 

35 Nägijad on olnud tunnistajaks minu kohalolekule ja näinud minu Vaimu valgust. 

36 Nad on end sisemiselt ette valmistanud ja sulgenud oma silmad maailma stiimulite eest ning 

nende suust on tulnud prohvetlikud sõnad. 

37 Jätkake tööd enda kallal, sest kui te seda ei teeks ─ tõesti, ma ütlen teile: Kivid räägiksid. 

38 Aga ma ütlen teile ka: ma ei taha teid sundida. Ma tahan, et armastus voolaks teie südamest 

lihtsalt ja loomulikult. 

39 Valmistuge, inimesed, sest te isegi ei tea täpselt, kust, kuid rahvahulgad riigi eri küladest ja 

piirkondadest lähevad välja ja tulevad kogunemiskohtadesse. 

40 Tõuske üles palvega. Aidake oma kaasinimesi. Uurige minu sõna. Ma ei taha, et "Iisrael" 

häbeneks, sest ta ei osanud võidelda. Ei, inimesed. Tooge Minu ette üks, kaks või kolm seemet, kuid teie 

seeme peab olema puhas. Teie ülesanne on mõista Minu Sõna õigesti. 

41 Ma olen armastav Isa ja ma tulen teie juurde kui Isa, sest kohtunikuna olen ma järeleandmatu. 

Uuendage end, valmistage end ette, et te näeksite Mind alati Isana. 

42 Läheneb suure lahingu aeg. Kolm aastat on teil ikka veel Minu Sõna, ja Isa tahab jätta usklike 

hulgale õpetatud. Aga teie, keda ma jätan koguduste juhtidena kogudusekohtadesse, peate end hästi 

ette valmistama. 

43 Saage aru ja ärge laske maailma 

röövib minu Sõna elujõudu ja toob selle olemuse tagasi minu jumalikku troonile. 

44 Tõmbuge välja maailmast ja pidage meeles minu sõnu, mis ütlevad teile: mida te enne olite, seda 

te täna enam ei ole, ja mida te praegu olete, seda te homme enam ei ole. Uuendage ennast. Lükake 

tagasi üleliigne ja halb. Ma ei taha ei bigotte ega fanaatikuid. 

45 Esimesel ajal saatsin ma teile Moosese, teisel ajal olin ma teie keskel Naatsaretlase Jeesuses ja 

täna on teil mind Püha Vaim. Ma näen teie hingi Jaakobi redelil, kes saavad Minu Vaimu armu ja valgust. 

46 Te kõik moodustate ühe rahva. Te kõik olete üks laps, kellele ma annan oma rahusuudluse. 

47 Uurige minu sõna ja viige see massidesse, sest tee on nüüd valmis. Inimesed tulevad selle rahva 

juurde. Andke neile parim "püha", näidake neile head eeskuju, et nad tunneksid teid ära kui Püha Vaimu 

jüngrid. 

48 Igaühe ümber on vaimne olend, kes teid kaitseb. Kui see hetk saabub, vastab see minu eest ja teie 

selle eest. Tõesti, ma ütlen teile, suur on teie vastutus. 

49 Olge innukad ja soovige oma ülesannet täita ning jääge ühtseks ühes ideaalis ja ühes tahtes. Seisa 

minu õiguse ees, mis näeb isegi sinu südame sisimas tuksumist. 

50 Aeg on väärtuslik. Te peate kiirelt ja armastusega üles tõusma, et täita minu missiooni; mõned 

juba kui jüngrid, teised kui õpilased. 

51 Jätke maailmale see, mis on teie oma, ja teil on üks eesmärk, milleks on hinge päästmine. Sest te 

peate andma aru kõigest, mille nimel te sellel planeedil töötanud olete, kui kätte jõuab aeg. 

52 Te ei ole asjatundmatu või teadmatus, teete kõike, teades põhjust. 

53 Ma hoiatan teid tulevaste sündmuste eest. Kui te ei kuule enam Minu sõna, siis vestlete Minuga 

vaimult vaimule. 

54 Täna näen teid ühendatuna Minu teise ajastu apostlite eeskujul ja töötan teie peal, et teha suuri 

imesid. 

55 Teil on suur jõud. Seepärast andke oma kaasinimestele neist paljudest, mida ma olen teile 

andnud oma Sõnas. 
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56 Ma olen valanud oma tarkuse teie keskele, kuid ma näen näljane hunt lambanahas, kes tahab teid 

ära süüa, sisendades patuseid mõtteid, et teid ära rikkuda. Aga kui ma näen, et teie olemus on lähedal 

sellele, et alla anda, olen ma seal kui Isa, kes tuleb teile appi, sest ma ei taha, et te hukkuksite. 

57 Väike on see kari, kes kannab südames armastust Isa vastu ja kellel on tahe Mind teenida. Aga ma 

ütlen teile: Jääge kindlaks, et te saavutaksite oma hinge arengu Minu Seaduses. 

58 Ma tahan, et te oleksite sel viisil ühendatud. Sest kui te seisate Isa kõrval, siis seisan ka mina teie 

kõrval. Ma ei jäta teid hetkekski maha ja kiusatus jääb "Iisraeli rahvast" eemale. 

59 Uurige Minu Sõna, mõistke, et Minu ilmutuse aeg on lühike, ja mõistke, kui suur on Minu 

armastus ja kui suur on valgus, mille Ma olen teie hinge asetanud. Mõistke, et te peate tulema Minu 

juurde puhtana. 

60 "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast", seepärast mõistke Mind, kui Ma ütlen teile: "Mida te 

maa peal välja töötate, seda ma säilitan teile tulevases elus". 

61 Ma ootan teid kõiki siin laua taga. Minu juuresolekul kaovad rassid, kastid ja põlvnemine. Te kõik 

kuulute võrdselt Minule, teil kõigil on üks hing kui kallis vääriskivi, ja just selle hinge poole pöördun Mina. 

62 Kui te tahate teada: See oli koht, mis oli ette määratud Minu uueks ilmutuseks maailmale, kus te 

näete Mind tulemas "pilve peal" kõigi maailma rahvaste juuresolekul. 

63 Mõista neid sõnu õigesti. Sellega tahan ma teile öelda, et ma tulen Vaimus alla kõigi juurde, kuid 

kõik ei kuule seda sõna. Nii juhtus ka neil päevil: üks rahvas oli Minu õpetuse, Minu tegude tunnistaja ja 

teised maailma rahvad uskusid nende tunnistuste tõttu. 

64 Täna kogun ma selle rahva hinged, et nad saaksid oma missiooni täiuslikuks teha oma Meistri 

sõna all. 

65 Ma ei luba neile maiseid kuningriike, vaid igavese valguse kuningriiki hinge jaoks. 

66 Nende hinged, mis on praegu veel täis isekust oma ligimese vajadusi silmas pidades, on "homme" 

helded, et lasta oma kaasinimestel osa saada pärandist, mille ma olen neile andnud. 

67 Need, kes sel ajal ootasid Messia tulekut kui maapealse kuninga tulekut ja nägid Teda oma 

jumalikus alandlikkuses, muutusid heidutuks ja segadusse. Miks peaksite te neid täna jäljendama ja 

segaduses olema, kui näete, et Ma ilmutan end sel viisil, kuigi teil on juba varasemad näited, et teie 

Issanda kuningriik ei ole sellest maailmast? 

68 Ma õpetan rahvast, et homme õpetavad nad kõiki neid, kellel ei ole olnud võimalust Mind sellisel 

kujul kuulda. Need, kes mind täna kuulevad, kuulevad Isa, kes suure armastusega teatab neile peatsest 

lahkumisest ja kes sel põhjusel annab oma isalikku armastust ülemääraselt kõigile, kes teda ümbritsevad. 

See on Isa hääl, kes tahab, et nad mäletaksid teda, kes ei taha jätta ühtegi oma last nuttes, kes soovib, et 

kõik saaksid nautida tema pärandit, ja see on tema armastuse hääl. 

69 See rahvas saab kõik, mida ta vajab eelseisvaks võitluseks, oma suureks vaimseks võitluseks, sest 

Ta paneb minu seemne uuesti idanema oma viljaküllase vihmaga. 

70 Jah, inimesed, minu nimi on taas kord kõigil huultel, minu suhtumine kõigis südametes ja minu 

seadus ilmneb kõigis südametunnistustes. Kui õnnelikud on need, kes on selles jumalikus töös osalenud, 

sest see vaimne õndsus kompenseerib neile kõik nende kannatused ja viletsused. Nad mäletavad, et nad 

olid Kristuse jüngrid siin maa peal, et nad hoidsid armastusega seemet, mida Jumalik Meister õpetas neid 

kasvatama. 

71 Omandage see rahu oma hingele, inimesed, omandage see koht igavikus. 

72 Mina kui Meister lähen teie ees ja juhin teie hinge. Seepärast olgu minu jüngrite teod selged, siis 

võtavad need, kes teid vaatavad, teid eeskujuks. 

Maailm on näljas ja teil on leib, mis toidab. Ma valmistan teid ette, nagu ma tegin seda oma 

apostlitega. Kui te järgite Mind, nagu nemad tegid, siis tunnete Minu jõudu võidelda kogu kurjuse vastu. 

Kõik loodusjõud aitavad teid teie missioonil, kui te oskate neid kasutada. 
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73 Täna näete te inimeste seas puudust ja vaesust, muret, et saada leiba kehale, samas kui teie olete 

säilitanud end ilma selliste raskuste kannatamiseta, sest ma tahan, et teil oleks rahu ja et te pühendaksite 

osa oma ajast Minu õpetuse praktiseerimisele. 

Paljud mehed ja naised rändavad välja ja otsivad siit maalt varjupaika oma võitlusest väsinud 

südamele, ja nad leiavad õnnistatud maa, mis on rikkalikult kasulik, ja te jagate oma leiba nendega, ja nad 

leiavad siin peavarju ja rajavad oma kodud. 

74 Ärkke, inimesed, sest jäänud on vaid kolm aastat, mille jooksul ma teen ennast teile teatavaks. 

Otsige Mind juba täna vaimust vaimule, sest juba läheneb tund, mil te tunnete end orvuna, ja Ma tahan, 

et te oleksite katsumuses tugevad. Vaimne maailm ei anna teile siis enam oma julgustavat sõna, oma 

nõuandeid. Te ei kuule seda "kontserti" enam väljastpoolt ja seetõttu on vaja, et te oskaksite hõljuda, et 

jätkata oma hinge toitmist. 

75 Lähenege sellele, mis on täiuslik. Ühendage oma tahe minu omaga. Otsige kõike, mis on hea teie 

hingele, ja armastage maiseid hüvesid vähem. Inimkond on jõudnud piirini, kus ma seda tagasi hoian. 

Pimedus kaob, "umbrohi juuritakse välja, kobestatakse ja visatakse tulle", nagu on kirjutatud. Kõik see 

juhtub. Ma valmistan teid selleks ette, inimesed, et te tunneksite ära aja, milles te elate, ja te võiksite 

äratada oma kaasinimesed. Õnnistatud on see, kes tahab lunastada, kes palvetab ja kahetseb, sest ta 

saab päästetud. Aga kui teid sellepärast tagasi lükatakse, kui teile on haiget tehtud, siis pidage meeles 

Jeesust tema jumalikus kirglikkuses ja võtke temast eeskuju. 

76 Olge mõistev ja andestage solvangud. Teil ei tohiks olla "vaenlasi" ja kui nad võitlevad teie vastu, 

siis võtke oma armastuse ja valguse relvad. Kui te käitute nii, siis saavutate täiuslikkuse ja saate 

kingituseks rahu maa peal. Ma annan teile seemne, teie ülesanne on seda külvata. 

77 Aeg, mil ma pidin tulema, oli ennustatud, ja see ettekuulutus on täitunud. Öeldi: "Inimesed 

jõuavad patu ja materialismi tippu. Sõjad levivad rahvastelt rahvastele nagu tulekahju, mis hävitab kõik. 

Viha ja pahatahtlikkus kasvavad nagu umbrohi ja katavad põllud." 

78 Ma teadsin, et aja jooksul unustate Mind ja et Minu Sõna eemaldub teie südamest. Seepärast 

teatasin teile oma tagasitulekust. 

See valgus on tuhmunud, inimsüda on külm ja tundetu nagu tol ööl, mil Jeesus tuli maailma ja Ema, 

kes ei leidnud peavarju inimeste kodudes, otsis varjupaika karjaste ja karjade talupoegade varjus. 

79 Täna ei ole ma valmistanud emakest, et saada inimeseks, sest ma olen tulnud Vaimus, et teiega 

rääkida. 

Ja keset sellist suurt kõhedust ja uskmatust olen ma teid leidnud. Ma olen teid valinud ja te olete 

valmistanud oma südame Minu vastuvõtmiseks ette. Te olete Mind kuulanud ja teie usk on süttinud. 

80 Kui te tahate Mind järgida, siis kuuletuge Minu Sõnale. Ma aitan teil oma risti kanda. Aga ma ei 

taha, et see rahvas, kes täna usub mind, homme mõistaks mind hukka ja mõistaks mind hukka, nagu see, 

kes mind ristile pani. Täna te ei tea, millised neist jäävad truuks. Ma ütlen teile, et neid on vähe ja 

mõnikord on nad üksildased. Kuid nende tee on avatud ja inglid kaitsevad neid ja päästavad neid ohust, 

et viia nad taevasse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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1 Püha Vaimu rahu olgu teiega. 

2 Ma räägin teile väsimatult, sest jüngrite proovilepanek läheneb ja ma tahan, et te teaksite, kuidas 

siis Minu tööd teatavaks teha. Ma olen teid tutvustanud selle põhimõtteid, et te esitaksite seda alati kogu 

oma puhtuses ja tõesuses. 

3 Minu õpetus ühendab maailma ühtseks ideaaliks, ja kui see mõtete, südamete ja tahte liit on 

saanud reaalsuseks, saab maailm teada rahu ja kogeb midagi rohkemat hingeelust. 

4 Sel ajal toimub maailmavaateliste vaadete ja doktriinide võitlus. Igaüks tahab olla õigel teel. Aga 

kellel on selles egoismi ja omakasu võitluses õigus? Kes on tõe omanik? 

5 Kui need, kes usuvad, et nad on täiuslikul teel ja omavad tõde, on selle üle uhked ─ tõesti, ma 

ütlen teile, nad ei tunne veel seda teed; sest sellel teel tuleb olla alandlik, ja piisab sellest, et nad ei 

tunnista teiste usus sisalduvat tõde, et mitte olla enam alandlikud. Kuid ma ütlesin teile juba "Teises 

ajastus": "Õndsad on need, kes on alandlikud ja kes on südamelt alandlikud." 

6 Inimene, kes mõistab hukka oma kaasinimese usu ja veendumuse, eemaldub päästest, sest oma 

uhkuses ja jultumuses püüab ta olla nagu tema Jumal. 

7 Ma ütlen teile, et näidake end sellisena, nagu te olete, et te ei langeks silmakirjalikkusse. Olge 

siirad ja arvestage, et teil on veel palju puudu, et saavutada hinge täiuslikkus. 

8 See, kes oma alandlikkuses peab saadud armuandeid teenimatuteks, ei muutu kunagi 

enesekeskseks, ükskõik kui palju ma talle ülemääraselt annan. 

Ühel päeval hakkavad inimesed üksteise vastu võitlema. Võitlus on ebavõrdne. Sest kui ühed rajavad 

oma nõudmised maise võimu vägivallale, siis teised esitavad oma armastuse relvad ainult materiaalses 

vaesuses. Sest neil ei ole muud isamaad kui nende vaimne pärand. 

9 Te teate, Minu rahvas, et Ma olen teid kokku toonud ja ühendanud, valinud teid siit ja sealt. Sest 

kõigis sektides ja kirikutes, mis on nagu teed, on spiritistid ─ jüngrid, kellele ma olen loonud selle 

perekonna. Ma ei ole neid ühendanud ühes kogunemiskohas, vaid ühes seaduses, ühes ja samas 

armastuses. Sest igaüks, kes tunneb, et tema süda lööb armastusest oma venna vastu, on selle rahva 

laps. Tõesti, Ma ütlen teile, et te ei ole spiritistid ainult sellepärast, et olete sisenenud nendesse 

koosolekute saalidesse, kus Minu Sõna räägib spiritismist, vaid armastuse tõttu, mida te oma 

kaasinimestele annate. 

10 Mõte sellest, et peate võitlema sajandite pikkuste ideede, tavade ja vigade vastu, ei tohiks teid 

hirmutada, samuti ei tohiks teid häirida, et teie arv on väike. Te teate, et valgus, mille ma olen teile 

andnud, purustab orjuse ja teadmatuse ahelad. 

11 Millest võiks spiritistlikke inimesi süüdistada, kui nad täidavad vaimset seadust, moraaliseadust ja 

oma maiseid kohustusi, jättes oma teele vooruse jälje? Aga hoiduge kõigest, mida ma ei ole õpetanud, et 

teid ei süüdistataks inimõiguses. Täna ütlen ma teile, nagu ka teisel ajastul: "Andke Jumalale, mis on 

Jumala oma, ja keisrile, mis on keisri oma." Siis ei leia keegi sinust viga, et sind hukka mõista. 

12 Järgige seadusi, mis reguleerivad maad, kus te elate, ja austage neid, kes valitsevad teisi rahvaid. 

13 Ma jätan teile oma sõna teie õppimiseks ja teadmiste omandamiseks. 

14 Nagu teie karjane, asuge te sõnumitoojatena viima rõõmusõnumit südamesse. 

15 Tõesti, ma ütlen teile, teie kaudu peab inimsugu päästetama. 

16 Samm-sammult juhatan teid armastuse teele, sellele kitsale teele, mis aga täidab teid rahulolu ja 

rahu. 

17 Ma tahan näha teid Meistri taga kõndimas teel, mis viib kõrgeima õndsuseni. Ärge järgige kurja 

teed, mis viivad teid minust eemale. 

18 Need, kes on oma missiooni täitnud, on nüüd Minu ümber. Kuid ma olen tulnud teie juurde kui 

armastuse ja halastuse Isa, et õpetada teid uuesti pühendama mõned hetked igast uuest päevast Minule. 

19 "Töötajad", pingutage ja töötage, et 1950. aasta lõpus annaksite üle rikkaliku saagi. 

20 Raske on ülesanne, mida peate täitma, mõned kaugetes kohtades, teised oma perekonna kätes. 
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21 Pärand, mille ma olen teile praegusel ajal andnud, on sama, mis teil oli minevikus. Kuid te olete 

rikkunud armastuse ja hea tahte lepingut, mille te minuga juba ammu sõlmisite, ja oli vaja pöörduda teie 

juurde tagasi, et seda teile meelde tuletada. 

22 Mõelge, et inimkond on saavutanud kõrge rüvetuse taseme. Kuid te peaksite teenima puhta 

südamega, siis tunnete end tugevana ja olete kaose keskel terviklik. Ühinege, et kirikud oleksid nagu 

kindlus, nagu tugev müür, nagu purunematu kett, milles igaüks on tugev lüli. 

23 Tõstke langenud üles. Ma annan oma armastava abi kõigile. Kuid mõned on maailma ahvatluste 

poolt piitsutatud ja ei ole veel kuulnud oma südametunnistuse häält. Teie ülesanne on jõuda nende 

juurde ja olla neile teekonnal saagiks, kuni jõuate selleni, et nad järgiksid minu armastuse jälgi. 

24 Valvake, mu lapsed, Isa õpetusi, et teiegi saaksite neid valvata. 

25 Ma olen andnud teile keha, et te saaksite täita rasket ülesannet maa peal. Hoidke seda keha 

armastusega, hinged, sest suur on teie valu, kui te ei järgi Minu käsku. 

26 Sa pead juhtima oma keha, ja see ei ole see, kes sind kuulekuse teelt eemal hoiab. 

27 Külvake seeme ja hoolitsege selle eest, et see idaneks, nii et see jõuab paljunedes tagasi Isa 

viljahoidlatesse. 

28 Minu tahe on näha teid alandlikuna. Kuid paljud teist on oma otsustusvõime puudumise tõttu 

palunud minu abi. 

29 Ma näen, et te olete riietunud minu rõivastesse. Ma jätsin need teile, et kaitsta teid aja karmide 

katsumuste eest, kuid mitte selleks, et jätta neid pooleli. 

30 Alates 1866. aastast on teil olnud minu uus armastuse ilming teie seas: Kas olete midagi vahele 

jätnud? 

31 Õnnistatud on see, kes on kannatusega oma kannatuste karika ära joonud, sest tema valu 

muutub armuks. 

32 Kaunistage pühakoda, sest Isa on juba ammu tahtnud selles elada. 

33 Võtke oma koht ja kõik näevad, et Kristus on teie keskel. 

34 Minu tahe on, et te kuuletuksite minu sõnale ja oleksite inimestele heaks eeskujuks; selleks olgu 

minu jõud teie sees. Ma olen andnud teile tee ja see on täis valgust. Järgige minu jälgi ja ronige mäele. 

35 Mõned küsivad Minult raha, aga Ma ütlen teile: Esimesel ajastul oli teil maa peal suur rikkus, kuid 

te ei kuuletunud Minu Seadusele. Täna ei ole teie laual puudust leivast, kuid teie missiooni täitmise aeg 

on lühike. Olge väsimatud Minu seemne edasiandmisel oma kaasinimestele, et te saaksite elutee lõpus 

näidata Mulle paljundatud seemet. 

36 Ära karda maainimest, karda minu jumalikku õigust. 

37 Te kõik olete Minu lapsed ja te kõik tulete Minu juurde, kui on õige aeg. 

38 Teie kaudu, kes te lähete Meistrile, annan ma kõigile, ükskõik kui kaugeks te neid peate. 

39 Kuni karjase poolt ettevalmistatud põldudele, mis on inimeste südamed. 

40 Kui karjane märkab, et üks lammas kaeblikult viriseb, tormab ta selle juurde ja toob selle 

lambakarja. 

41 Teid ootavad ees rasked katsumused, "Iisrael". Aga Isa annab teile jõudu, et te saaksite neist 

mööda minna. 

42 Kui te täidate oma ülesande maa peal, ootab teid suur rõõmustamine tulevases elus. 

43 Taevariigi uksed on avatud ja kutsuvad kõiki, kes tahavad seal elada. Te leiate need uksed oma 

südametunnistusest. 

44 Täna istutan teid oma armastuse laua taha, et anda teile Vaimu pidusöök. 

45 Minu Jumalikkuse lapsed, Meistri jüngrid, laske sõnumi valgusel, mille minu Armastus teile 

saadab, tungida oma hinge sisimasse ossa. 

46 Tere tulemast, inimesed, kes te tulete Minu juurde väsinud, haigete ja vaevatud hingedega. 

47 Võtke vastu minu jumaliku kiirte valgus, sest selles leiate jõudu, tervenemist ja rõõmu. 

48 Miks on teie seas mõned, kellele tundub kummaline, et ma niimoodi tulen? 
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49 Ma ei ole teile öelnud, et ma olen selles kehas. Ei, ma olen teile ainult öelnud, et see mõistus saab 

Minu inspiratsiooni. Ma annan praegu inimestele uue sõnumi, mis on võrreldav suure allikaga, mis valab 

oma sisu üle januste põldude ja aedade. Pidage meeles, et teie mõistus on Minu tarkuse varjupaik, kuhu 

Ma valan oma valgust. 

50 Olen pannud oma mõtted sõnadesse, mis kiirgavad armastust ja südamlikkust, et te leiaksite neis 

palsamit, mis ravib teie hinge ja keha. Samuti olen õpetanud teid kummardama oma Jumalat tõe altaril, 

mitte varjude, ebajumalateenistuse ja fanatismi altaril. 

51 Valmistage end ette, et te saaksite vastu võtta selle rikkuse, mille ma teile toon. Lubage sellel 

looril täna rebeneda, et te saaksite mõista minu uue sõnumi täielikku tähendust. 

52 Ma annan teile aru ilma raamatuteta ja ainult vaimuga. Ma õpetan teid tõlgendama kõigi 

ilmutuste tähendust. Sel viisil ei lange te enam ebajumalateenistusse, sest te ei piirdu enam ainult 

allegooriaga, vaid oskate tungida õpetuse põhja, et tõlgendada selle tõde. 

53 Te olete kuulnud, et inglid taevas kuulavad igavesti jumalikku kontserti. Kui te mõtlete sellele 

sümbolile, siis hoiduge uskumast, et ka taevas kuulete te samasugust muusikat, nagu te olete harjunud 

kuulma maa peal. Kes nii arvab, on allunud täielikule materialismi veale. Teisest küljest, kes mõtleb selles 

jumalikus kontserdis Jumalaga harmooniale, kui ta kuuleb taevamuusikat ja inglite õndsust, kui nad seda 

kuulevad, on tões. 

54 Aga kuidas on võimalik, et mõned ei tajuta seda nii, kuigi igaühel teist on oma hinges universaalse 

kontserdi toon? Kuidas on võimalik, et mõned, kes seda sõna kuulevad, ei mõista seda, ei tunne seda või 

tõlgendavad seda valesti? 

55 Oo armsad lapsed, teie, kes te olete nõrgad oma mõistuse poolest, otsige valgust palves. Küsige 

Minult oma mõtisklustes, sest ükskõik kui suured teie küsimused ka ei oleks, Mina tean, kuidas teile 

igavesest ajast ja arust vastata. Mina omakorda esitan teile küsimusi, et tõe valgus saaks Meistri ja 

jüngrite vahel särada. 

56 Taevane muusika on Jumala kohalolek teie sees ja selle kontserdi keskel, kui olete saavutanud 

tõelise kõrguse, mis on vaimne ilu, kõlab teie toon. See on taeva muusika ja inglite laul. Kui te kogete ja 

tunnete seda sel viisil, siis kiirgab tõde teie olemuses ja te tunnete, et Jumal on teie sees. Elu pakub teile 

igavest ja jumalikku kontserti ning igas selle helis avastate te ilmutuse. 

Te ei ole veel kuulnud kauneid helisid nende täiuslikus harmoonias - mõnikord magusaid helisid, 

mõnikord võimsaid. Kui te juhtute neid kord tajuma, siis tunduvad nad teile ebamäärase toonina, mida te 

ei suuda ühendada. Te ei ole veel täielikult teadvustanud nende ilu. Te peate jätma maha meeled, kired 

ja materialismi varjud, et kuulda Jumala kontserti oma hinges. 

57 Miks te peate minu dialoogi teiega võimatuks, kuigi te saate universumi ilminguid? Kuidas võib 

teile tunduda võimatu minu Vaimu vibratsioon inimliku mõtlemisvõime kaudu, kuigi te kõik olete täis 

Jumala mõtteid? Kuidas peaks olema võimatu, et Jumal sinuga salaja räägib, kuigi inglid, maailmad, 

maailmaruumid ja kõik loodud asjad on Teda täis? Miks ma ei peaks sinu hinge enda valdusesse võtma 

või miks ma peaksin selle iseendale jätma? Kas te ei ole saanud aru, et see oleks tõepoolest võimatu? 

58 Kuulake mind hästi: Ma olen Meister, see planeet on hingekool. Elu ja Minu õpetused on täiuslik 

teema. Kas te tõesti usute, et ma loobuksin oma kohustustest ja et ma võiksin unustada oma jüngrid? 

59 Inimesed, ma kordan teile, et jumaliku kontserdi helid kõlavad teie ümber ja et on hädavajalik, et 

teie hinged tõuseksid, et tajuda nende harmooniat. Kui see ei ole nii, siis lubate neil helidel jätkuvalt 

maailma ruumides resoneerida, oodates teisi, kes teavad väga hästi, kuidas neid tajuda. 

60 Ma tahan, et te omandaksite vastuvõtlikkuse vaimse jaoks, et te saaksite oma sünge olemise siin 

maa peal, kus te nii palju nutate ja kannatate, magusaks muuta. 

61 Ärge kuulake neid, kes eitavad tõde, et ma olen teie sees ja teiega. Ärkke ja kuulake seda osa 

Minu kontserdist, mida Ma annan teile täna kuulda. Teie kõrvad on olnud valmis kuulma ainult selle 

inimkonna kaebuste kaja ja sõdade möllu, mis on parimaks tõendiks teie lõhestatusest ja harmoonia 

puudumisest. Seda tõestust võite leida kõikjalt ja kõigis teie inimelu valdkondades. 
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62 Vennastevaheline sõda ja ideoloogiasõda on jõudnud oma haripunkti. Suured ja väikesed, 

tugevad ja nõrgad, usklikud ja uskmatud triivivad segaduse meres. Aga kärpimine on käes, ja tõesti, ma 

ütlen teile, iga puu, mis ei kanna head vilja, tuleb kärpida. 

63 Valu, aeg ja tõde on halastamatu sirp, mis lõikab umbrohu juurtega ära, mis hiljem visatakse 

tarkuse tulle, kus kõik vale hävitatakse. 

64 Selle kaose keskel on ka neid, kes kahtlevad Minu armastuses. Selle kohta ütlen ma teile: Kuidas 

peaksin ma selle maailma hülgama, kui ainult mina saan rahustada selle rahutu mere laineid? 

65 Ärge unustage, et kui te olete pimeduses, tulen ma teile appi, sest ma olen maailma valgus. 

66 Tormide põhjuseks on inimesed, kuid minu kohus on õpetada neid rahu sõlmima. Ja just seda 

teen ma praegu oma õpetusega, mis on alati tulnud alla kui magus ja harmooniline kontsert, kui sõnum, 

mis on tulnud sellest armastuse ja õigluse kuningriigist. 

67 Ma jätkan teie südamesse rääkimist. Taevas tahab end ka teie maailmas teatavaks teha. Lase tal 

seda teha oma intellekti kaudu. 

68 Looja ja Tema loodu lahutamine on võimatu, Kristuse ja inimeste vahel ei saa olla distantsi, nii 

nagu ei saa ükski keha eksisteerida ilma peata ega päike ilma planeetideta. 

69 Kui te armastate tõde, siis on ilu, mida te oma eksistentsis naudite, suur. Ja kui te saavutate selle 

püha vabaduse, mida ma teie hingele pakun, siis rändate oma mõtlemisvõime abil läbi taevaste, avaruste 

ja maailmade. 

70 Ma lohutan teid sellel viletsuse ajal, mida prohvetid juba ammu ette kuulutasid. Roque Rojas, 

minu sõnumitooja sel ajal, rääkis teile katsumustest, mis peagi saabuvad, ja minu esimesest 

häälekandjast andsin teile teada, et ettekuulutused lähevad nüüd täide. 

Need, kes kuulsid Mind juba neil päevil, mäletavad, et Meister ütles teile: "Vaata, elu muutub ja 

inimkond joob väga mõru karika. Rahvad ei arvesta üksteisega. Vanemad hindavad oma lapsi valesti ja 

lapsed hindavad oma vanemaid valesti. Mees lükkab oma naise tagasi ja naine omakorda patustab 

elukaaslase vastu ning paljud lapsed, kuigi neil on vanemad, kasvavad üles nagu orvud. Leviva kõlvatuse, 

nälja ja patu suurenemise tagajärjel surevad paljud inimesed. 

71 Ja vaata, mõne aasta jooksul pühivad kõik need katastroofilised sündmused elusid, kodusid, 

inimesi, uskumusi ja institutsioone nagu tormiline oja. Ikka ja jälle ütlen ma neile, kes mind kuulavad, et 

nad jälgiksid ja palvetaksid, et nad ei laseks end selle hoovuse poolt kaasa haarata. 

72 Valvuge oma perekondade vooruse ja kodurahu üle. Vaadake, kuidas isegi kõige vaesemad võivad 

olla selle aarde omanikud. 

Tunnistage, et inimperekond on Vaimse Perekonna kehastus: selles saab mees isaks, olles seega 

tõeliselt sarnane oma Taevasele Isale. Naine, kelle emalik süda on täis õrnust, on Jumaliku Ema 

armastuse kujutis ja perekond, mille nad koos moodustavad, on Looja Vaimse Perekonna kehastus. 

Kodu on tempel, kus saab kõige paremini õppida täitma minu seadusi, kui vanemad oleksid valmis 

enda kallal tööd tegema. 

73 Vanemate ja laste saatus on Minus. Kuid üks ja teine peavad üksteist abistama oma ülesannetes 

ja lepituskohustustes. 

74 Kui lihtne oleks rist ja eksistents talutav, kui kõik vanemad ja lapsed armastaksid üksteist! Kõige 

raskemaid katsumusi leevendaks armastus ja mõistmine. Nad näeksid, et nende alistumine jumalikule 

tahtele oleks tasutud rahuga. 

75 Esimene institutsioon maa peal oli abielu, sest selle liidu pühitses Looja alates esimesest naisest ja 

esimesest mehest. Minu seadus ja minu ilmutused on teile alati rääkinud selle ülesande suurusest. 

Kui ma olin teiega maa peal, meeldis mulle külastada abikaasasid ja perekondi. Minu kohalolek 

kodudes pühitses selle liidu ja õnnistas selle vilju. Ma rääkisin laste, noorte ja täiskasvanutega, ma 

rääkisin majapoisi ja pereisaga, teenijatüdrukuga, koduperenaisega ja emaga. Sest oli vaja taastada kõik 

ja anda uusi valgusi elu teele selles maailmas, mis on vaimse elu arenguetapp. 



U 199 

146 

Minu sõna oli mõeldud kõigile. Nii et alati, kui ma rääkisin, tulid emad kiiruga oma lastega käest või 

süles. Kui need lihtsad südamed kuulsid, kuidas Jeesus neile ütles: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa", 

tundsid nad, et nad kuulsid selles sõnas Jumalat, ja nad ütlesid Meistrile südamest: "Halleluuja, Sa oled 

Messias, keda me oleme oodanud! Au olgu Temale, kelle nimel Sa tuled". 

76 Minu tulekuga on nüüd alanud uus ajastu, kuid minu sõna on sisuliselt sama. See tuletab teile 

meelde, mida olete unustanud, õpetab teile uusi õppetunde ja tõstab teie elu kõrgemale, lähendades 

seda täiuslikkusele. 

77 Kui te elaksite minu seaduses ─ kas te arvate, et ma oleksin materialiseerunud, avaldudes sellisel 

kujul? 

78 Ma toidan oma sõnadega seemet, mille ma muul ajal külvasin. Kuid sellisel kujul räägin ma ainult 

kuni 1950. aastani. Pärast seda jätkan ma teie hinge toitmist, kuid Minu ilmutus on peenem ja kõrgemal. 

Täna olen tulnud teile meelde tuletama mõningaid põhimõtteid, mida inimesed on jalge alla tallanud. 

Oma taevaste nõuannetega õnnistan ma nüüd uuesti abielu ja perekonda. Aga et laiendada teie vaimset 

silmaringi ja hoida teid egoismi langemast, õpetan teile, et hakkaksite selles rahvas moodustama tõelist 

vaimset perekonda, mille Isa te näete lõpmatuses, ja maailmas peate te siis kõiki oma naabreid 

vendadeks ja õdedeks. 

79 Kas te ei arva, et see, kes on täitnud oma kohustuse oma lähedaste ees, tunneb end tugevamana 

ja väärikamana, et lahkuda oma kodust, oma rahvast ja isegi oma rahvast, et oma sõnade ja eeskujuga 

levitada minu õpetust? 

Ärge muretsege, sest ma ütlen teile, et te peate lahkuma oma kodust ja kodumaalt. Ma ütlen teile, et 

ma valvan selle üle, mida te maha jätate, ja teist reisipakki ei ole vaja võtta. 

Ma valmistan ette teed, uksed ja südamed, et te saaksite oma missiooni täita. Teid ei oota vereohvrid, 

kuigi peate ohverdama mõned oma rahuldused. Perekond, millest üks tema lastest lahkub provintsi 

minema, saab õnnistatud. 

Ma räägin teile nendest tulevastest asjadest, sest on jäänud vaid kolm aastat, mille jooksul ma annan 

teile oma sõna, ja ma jätan teid valmis, et keegi teid ei petaks. Teie intuitsiooni anne juhatab teid neil 

aegadel, nii et te teate, kuhu ja millist teed mööda minna. 

Jüngrid ei käi üksi, nende kohal käib suur valguse vaimude leegion, kes neid toetab, ja üle kõige 

valgustab Eelija, vaimne karjane, teed ja valvab oma lambaid. Minu Tahe avaldub teie töödes. 

80. Te ei ole ainsad, kelle peale see töö jääb. Sealpool on juba need, kes kehastuvad pärast teid, et 

jätkata teie külvamist. Maailm muutub, kuid see ei toimu hetkega. 

81. Mõtisklege minu sõna üle, et see saaks valguseks teie mõtetes. Teie, inimesed, kui te teate, 

milline on teie koht Isa loomingus ja milline on teie ülesanne, siis teate, et teie saatus on igavesti 

armastada ja õnnistada. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 200 
1 Taevariigi väravad on avatud kõigile, kes soovivad selle hüvesid saada. See kuningriik on inimese 

vaimus. 

2 Teie ja minu vaimus on pidu, kui te valmistute minu valgussõnumite vastuvõtmiseks. 

3 Tere tulemast, haiged, vaevatud inimesed, kes vajavad vaimset armastust, sest Minu juures leiate 

te tervendavat palsamit, valgust ja jõudu, millest teil on nii palju puudust olnud. 

4 Ma armastan teid ja seepärast saadan teile oma valguse, et see kõrvaldaks teie kannatused, 

mured ja hirmud ning et te tunneksite, et olete ümbritsetud minu armastusega, kaitstud ja kaitstud 

paljude ohtude eest, mis teid varitsevad. Minu halastuse allikas voolab üle, et tervendada teid hinges ja 

kehas, aga mida ma teen teiega, seda teen ma selles maailmas ja kõigis maailmades. Sest Minu 

Lohutusvaim on laskunud kõikidesse maailmadesse, kus Minu lapsed elavad. 

5 Kui te toidate end Minuga, kui te oskate Mind vastu võtta, siis ei suuda te enam Mind eitada, te ei 

kahtle ega eita enam seda leiba, mis on teile elu andnud, ja teie eksistents muutub pidevaks tänulikkuse 

ja armastuse tunnistuseks. 

6 Kas teil on ettekujutus tõotatud taevariigi rõõmudest? Te tahtsite oma peas kujundada pilti 

sellest, milline võiks olla täiuslike olendite elu, ja te räägite lauludest, ilust, puhtusest ja armastusest. Kuid 

nüüd ütlen teile, et selles maailmas valitseb täiuslik harmoonia. 

7 Te peate teadma, et lõpuks saate kõik osa sellest kontserdist, et saate osa sellest õndsusest, kui 

olete end täiustanud ja tulete Minu juurde. 

Siis kohtute minuga ja ma olen troonil, mille au te mulle annate. 

Aga see taevane muusika hakkab teie hinges kõlama, kui te siis avastate Minu kohalolu enda sees ja 

olete vaimustuses Minu töö, Minu loomingu vaatlemisest, mille Ma toon teie silme ette, et teha teid 

sellest osavõtjateks. Kui te olete Minuga koos, tajute kõige ilusamat harmooniat ja kõige magusam laul 

tõuseb teie vaimust Minu juurde. 

8 Siis, kui te tunnete, et Minu Kohalolu särab teie sees, avastate kontserdi igas sammus, ilmutuse 

igas helis, ja te olete Minule nii lähedal, et lõpuks peate Mind oma eksistentsi ainsaks põhjuseks ja 

eesmärgiks. Ma võtan teid vastu, nagu võetakse vastu rändaja, kes jõuab oma rändamise viimasesse 

etappi ja on teadlik oma saavutustest ja sellest, mis teda ootab. 

9 Inimesed, te ei ole veel kuulnud seda ilusate toonide muusikat, sest te ei ole veel suutnud oma 

hinge dematerialiseerida. Kontsert kõlab kaugemal kui see maailm, milleni te olete suutnud jõuda. Kuid 

ma valmistan teed, et te peagi minuga koos kohale jõuaksite. 

10 Miks te peate Minu ilmutamist inimintellekti kaudu keeruliseks? Kas sa kahtled, et ma võin alati 

sinu hingega ühenduses olla? Kui 

Mina toidan loodut ja kõik hinged on nagu puu oksad, kes elavad sellest ja toituvad selle mahlast ─ kuidas 

saate te arvata, et ma olen kaugel või et ma olen ükskõikne teie kannatuste suhtes, kuigi ma olen teie 

Meister, teie arst ja teie Isa? 

11 Kuula: Läheneb maailmavaadete lahing. 

Kehastunud ja kehastamata hinged segunevad segaduse meres. Kõik esitavad oma valu ja kurja saagi. 

Kõik püüavad üksteist vigastada ja tappa, kõik teevad hävitustööd; kuid valu on tabanud ka neid. 

Praegusel ajal on lõikur kohal, kelle ülesanne on raiuda maha iga puu, mis ei kanna head vilja. Selles 

suures lahingus võidavad ainult õiglus ja tõde. 

Paljud kirikud kaovad, mõned jäävad. Mõnes paistab tõde, teistes pakutakse ainult pettust. Aga 

õigluse sirp jätkab lõikamist, kuni iga seeme, mis on maa peal, saab kohut. 

12 Neil aegadel saavutavad need, kes on end vaimseks muutnud, ideaali, kõrguse, ja see teadmine 

annab neile tõelise tarkuse. Te ei vaja inimteadusi, et teid juhendada. Sest minu õpetuste kaudu piisavalt 

ettevalmistatud hing suudab teile avaldada kõik, mida teil on vaja teada. 

13 Seadusetundjad, filosoofid ja preestrid tulevad Minu juurde ning Ma vastan neile ja pööran nad 

ümber oma Sõnaga. Mõned ei suuda Mind mõista ja on segaduses. Teised paluvad Minult alandlikult 
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andestust. Nad ei küsi Minult tõendeid. Aga ma annan seda neile, sest ma armastan neid ja tahan, et nad 

mind ära tunneksid. 

14 Kui teadlased ei suuda inimestele vastata, kui nad ei suuda lahendada oma probleeme ja kahtlusi, 

siis tulevad nad Minu juurde. Siis saavad nad teada, et ma olen neid oodanud, et neid õpetada ja 

lohutada. Nad õpivad, et see sõna pärineb Kristuse poolt, Tema poolt, kes oskab hellitada kõiki 

kannatanuid ja räägib kõigiga selles keeles, mis on nii armastav ─ seesama keel, milles Meister õpetas 

teile seda ülevat käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist." See sõna tuleb Kristuse poolt, Tema poolt, 

kes teab, kuidas hellitada kõiki kannatanuid ja räägib kõigiga selles keeles, mis on nii armastav. 

15 Te elate puhastuse ajal ja valupalveid on juba kuuldud. Aga just see valu teenib teid selleks, et 

puhastada end ja saada templi sammasteks. Ja pärast teid tulevad uued apostlid. 

16 Ma olen teiega, et teid lohutada ja anda teile kindluse, et te saaksite edasi liikuda parandamise 

teel. Ma tahan, et te muudaksite oma vaenlased sõpradeks, nii et te suudaksite oma võitluses võita 

taevariigi, kus te saate kõigi oma tegude vilja. 

17 Ma räägin teile sel viisil, et te muudaksite oma südameid, sest teie saatus on armastada ja 

õnnistada. Elage nii, nagu Jeesus elas, alati ühenduses Isaga, täiuslikus harmoonias kõigi loodu 

olenditega. 

18 Kui teete midagi head, kui hellitate hüljatud last, toetate abivajajat või kaitsete kaitsetut olendit ─ 

kas te ei ole kuulnud, et teie sees on hääl, mis teid õnnistab ja julgustab teid sellel teel jätkama? Kelle 

hääl see on? See on südametunnistus. See on Isa hääl, kes premeerib last selle eest, et ta võtab temast 

eeskuju. 

19 Kui te tahate saada minu Jumalikkuse väärilisteks lasteks, minu hiilguse esimesteks pärijateks, 

peate kõigepealt puhastuma, ja te teate nüüd, et parimad puhastavad veed on head teod. Ma räägin 

teile nii, et te tunneksite, et ma ootan teid oma Kuningriigis, et täna olete te teel, mis viib Tema juurde, 

kuid teil on veel pikk tee käia. Ma tahan teha igast teist apostli ja igast apostlist meistri. 

20 Märgin, et inimkond praktiseerib oma jumalateenistust erinevates vormides. Kuid ma ütlen teile, 

et ma ei pea ühtegi usukogukonda tähtsamaks ega vähem tähtsaks. Ma olen õpetanud teile armastust ja 

on ainult üks tõde. 

Ärge arvake, et see on kirik, preester või paljud preestrid, kes peavad inimkonna lunastama. Mina, 

tark ja armastav Karjane, olen see, kes teid varjab, lohutab ja armastab teid nii väga, et ma panin oma elu 

teie eest, et õpetada teile tõe ja elu teed. 

21 Kui tolle aja inimesed uskusid, et nad saavad Mind näha, kui 

nad tahtsid võtta Minu elu, hävitada selle ja põhjustada Minu Õpetuse kadumist, nad ei teadnud, et nad 

saavutasid ainult selle, et anda Mulle rohkem elu ja kõrgemat au, mis saadi ohvri kaudu. Oma ristilt 

õnnistasin Ma oma kõigi aegade apostleid ─ kõiki, kes järgisid Mind samal teel. 

22 Samamoodi õnnistan teid, kes te olete Mind praegusel ajal vastu võtnud ja valmistute Minu töö 

jätkamiseks. 

23 Iisrael, väsinud rändaja, sa tuled, soovides Minu sõnu, et täita oma saatus kolmandal ajastul, ja sa 

jõuad Minu juurde kibedus huultel ja valu südames. Teie ja teie lapsed olete läbinud ohtliku tee ja täna, 

kuuldes Minu Vaimu kutset, kiirustate te kindluses, et saate julgustust. 

24 Mõnega kohtun ma alandlikult minu korraldusi oodates. Teised tunnevad minu juuresolekul 

kahetsust pärast seda, kui nad on palju pattu teinud. Ja veel teised uurivad uudishimulikult minu õpetust 

ja otsivad sellest mingit viga, et neid hukka mõista. Ma tunnen teid ja armastan teid ja võtan kõik vastu 

sel päeval. 

25 Ma kasutan tagasihoidlikke, et tuua lühikese aja jooksul rõõmusõnumit südamesse, mis Mind 

ootavad. Ma puhastan patustanud inimese Minu Sõnaga, mis on kristallselge vesi. Kui ta saab teada, et 

ma annan talle andeks ja teen ta oma jüngriks, siis ta teeb meeleparanduse ega tee enam pattu. Ja 

sellele, kes küsib ja kahtleb, ma valgustan ja annan talle tunnistust, et ta saaks teada tõde ja tunnistaks 

Minust. 
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26 Siis, kui olete kõik valmis, saadan teid nende juurde, kes on harjutanud oma meelt ja on kõnekad. 

Kuid te ei tunne end nende suhtes halvemana ega kadesta neid, sest ma olen andnud teile suured 

vaimsed võimed. 

27 Teadus peagi peatub. Paljud õpetlased on häiritud ja peavad oma teadmisi kasutuks, sest nende 

omandatud teadmised ei ole viinud neid hinge heaolu ja rahu juurde. Kui nad jõuavad sellele järeldusele, 

siis nad otsivad Mind, nad tahavad teada saada vaimse elu olemust ja eesmärki ning paluvad Mind 

alandlikult lubada neil tungida Minu saladustesse, ja Ma luban neil tungida nii kaugele, kui see on Minu 

tahtmine. 

28 Need, kes järgivad Mind kõige rohkem, on vaesed, ilma pärandita. Siis, kui nad on saanud selle 

suure vaimse teadmise aarde, mida Minu Sõna külluses jagab, lähevad nad täis armastust, et viia 

tunnistust Minu tulekust maailma sel ajal. Mõned ilmuvad kui prohvetid, teised võidavad südameid Sõna 

andega ja kõik teevad inimeste seas armastuse tegusid. 

29 Need rahvad, keda on põlatud, need rahvad, kes on end rättidesse mässinud, ärkavad üles, 

armastavad Mind ja teenivad inimkonda. Nende seas on suured hinged, kes on valusalt puhastatud. 

Nende olendite keskmes on peidetud Minu saadikud, Minu apostlid. Ma kutsun kokku kõik rahvad, ja 

lühikese aja jooksul tulevad need, kes mõistavad Minu sõnade inspiratsiooni, Minu juurde, et olla Minu 

pioneerid. 

30 Iisrael, seal on teie relvavennad, kes ootavad minu käske ja elavad kaoses. Samal ajal kui nad 

paluvad rahu, kutsuvad teised üles hävitama. Nad igatsevad näha uusi horisonte, uusi maid, nad 

igatsevad emigreeruda teistesse soojematesse maadesse, et seal oma kodu rajada ja oma hinge 

jumalikke seadusi täites avaneda. 

31 Ebatäiuslikkus inimeste usupraktikas kaob niivõrd, kuivõrd ver- 

Vaimsus tungib südamesse ja hing, väsinud oma valedest ebajumalatest, igatseb Minu kohalolekut, Minu 

sõna. Nad ei hüüa mind jõgede kaldal, mägedes, orus ega kõrbes. Nad otsivad Mind oma hinge põhjas ja 

ehitavad sinna templi, kus nad hakkavad Mind armastama. 

32 Te näete, kuidas paljud inimesed, kes olid maapealsed võimsad, langevad oma sotsiaalsest 

tasemest alla, ja selles seisundis, pärast suuri katsumusi, mis on nende hingele nagu proovikivi, soovivad 

nad Minu õpetust ning tõusevad oma vooruste tõttu üles ja tunnevad nende annete tõelist väärtust, 

mida Ma olen inimesele andnud. 1950. aastal näete, et paljud ennustused lähevad täide. 

33 Paljud südamed, mis olid nagu kuivanud põllud, kannavad vilja. Aga teile, keda ma olen päevast 

päeva hooldanud, ma ütlen: valmistuge ja olge valmis minu seemet laiali ajama. 

34 Pärast seda aastat tekib "Iisraeli rahva" seas tüli ja ainult need, kes on jäänud valvsaks ja 

palvetavaks ning töötavad minu seaduste järgi, saavad teiste eest kaitset. 

35 Ma olen andnud teile valguse, et te saaksite turvaliselt kõndida ja õpetada oma kaasinimesi. 

36 Olge õnnistatud kõik ─ nii need, kes mind praegu kuulavad, kui ka need, kes on Minu ilmumisest 

veel kaugel. 

37 See aeg, mida te praegu elate, on võitluse aeg, vaimse võitluse ja maailmavaatelise võitluse aeg. 

38 See vihje on vajalik, sest te peate seisma nende ees, kes püüavad lakkamatult tungida õpetuse 

saladusse. Samamoodi seisate te erinevate usutunnistustega meeste ja naiste ees ja avastate siis, et igas 

kirikus või konfessioonis on hea tahtega inimesi, kes pingutavad, sest nende tegemised sisaldavad 

täiuslikkust. 

39 Minu arm on kõigi jaoks, sest ma olen näinud, et inimeste maailmas on kõigi südamed, isegi kui 

see on vaid hetkeks, süttinud armastusest Minu Jumalikkuse vastu. 

40 Üle maa on laiali need, kes ikka veel püüavad head teha ja otsivad võimalust olla oma ligimestele 

kasulik. Tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kellel on see otsus, on minuga. 

41 Ma olen teile öelnud, et tuleb aeg, mil valgus ilmub kõikjal, kõikides riikides, kõigil mandritel. See 

valgus paistab vastavalt inimese vaimsele väljaõppele. Kuid selle kaudu kujuneb uus ja täpsem 

ettekujutus loomisest, uus arusaam vaimsusest. Nii algab uus vaimse arengu etapp. 
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42 Kui kõik intelligentsed inimesed lõpuks ühinevad, selgub nende arusaam jumalikust, igavikulisest 

ja vaimsest. Inimesed lähevad läbi paljude katsumuste. Aga kui see on möödas, tuleb tõde veelgi rohkem 

päevavalgele. Ja tõde, mis on alati kristallselge ja valjem, saab kõigile arusaadavaks. Nii saab vaimne 

ühinemine reaalsuseks. 

43 Õpetus, mille olen teile ilmutanud, ja reeglid, mille olen teile andnud, saavad üldtunnustatud. 

Kuid pidage meeles, et te peate edasi andma Minu Sõna tähendust, mitte selle väljendusviisi. 

44 Ärge muretsege ka selle pärast, et teie jumalateenistuse väline vorm muutub. Sest tõesti, ma 

ütlen teile, et tuleb aeg, mil te mõistate, et ainult teie tegude olemus ja puhtus jõuab Isa juurde. 

45 Paljud teie kaaslased tulevad teie juurde, kes, kui nad mõistavad sügavalt spiritismi, sunnivad teid 

loobuma isegi viimastestki kultusfanatismi jäänustest, mis teil võib-olla säilinud on. 

46 Kui ma tulen teile lähedale ja teen ennast teatavaks häälekandja kaudu, avastan ma need, kes 

kuulavad ilma mõistmise ja tundeta. Ka need, kes on tulnud ainult uudishimust ajendatuna. Mõned on 

püüdnud vaimset maailma proovile panna. Paljudel ei ole vajalikku austust. Aga kuidas nad saavad nii 

uskuda üleloomulikku, mis nende silmade ees kinnitust leiab? Kas nad võiksid anda endale mõistliku 

seletuse toimuvale, kui nad ei omistaks seda imet kõrgemale jõule? Millise selgituse selle töö kohta 

võiksid nad anda sellele, kes neid küsitleb? 

47 See, kellel on usk, võtab neist kohtadest õnnistatud vett ja teeb sellega imesid. Kuid Meister 

küsib: Kas selles vees on tõesti üleloomulik jõud? Tõesti, ma ütlen teile, jõud ei ole vees, vaid see on teie 

endis, usus ja teie tegude aususes. Sest Issand on sinus nagu looduses ja kogu loodu. Tuletage meelde, et 

ma ütlesin teile omal ajal: teie usk päästab teid. 

48 Ma olen igavene ime, mis annab valgust teie mõistusele ja liigutab teie tundeid, et suunata need 

hea teele. Kuid inimene on nõudnud oma Isalt enamat ja tahtnud näha, kuulda ja käega haarata seda, 

mida ta peaks tajuma ainult oma hinge tundlikkuse kaudu. Aga armastusest olen ma oma lastele järele 

andnud, sest ma mõistan neid ja kohtun nendega. 

49 Seepärast olen ma sel ajal lubanud oma Vaimse Maailma teile läheneda ja andnud teile selle 

avaldumise kingituse teie intellekti kaudu, et te kõik saaksite vahetult tunnistada nende imede toimumist 

ja uskuda minu kohalolusse. 

Vaimsete olendite ilmumine julgustab minu Töö skautide pahatahtlikke tõlgendusi, nad kasutavad 

seda relvana, et teile haiget teha, teid laimata ja teid võluritena hukka mõista. Kuid pärast seda, kui see 

kuulutus on oma seemned külvanud, kaob see ära. Siis näete, et minu poolt teile antud anded jäävad 

püsima ja imed jätkuvad, sest siis suunate oma samme intuitiivselt, püüdes alati minu õpetuste abil 

praktiseerida aktiivset heategevust kõige paremal viisil. 

50 Uurige Minu Sõna, et te mõistaksite, et Ma ei kirjuta teile ette kindlaid käitumisviise. 

51 See on minu armastuse põhiolemus, mida te peaksite säilitama ja laiali pillutama mööda eluteed. 

Sest tuleb tund, mil te ei vaja enam neid kohtumispaiku. Ma teen ennast teatavaks teie teel, teie 

magamistoas, mägedes, igas kohas. Teie ala on piiramatu, et praktiseerida heategevust ja tõestada, et te 

olete Minu jüngrid. Sest igaühe olukord on samuti erinev, kuid need annavad teile alati võimaluse teha 

head. Te saate seda head teha nii mõtetega kui ka tegudega, sõnadega ja isegi pilguga. 

52 Harjutage, et teie südametunnistus on teie enda tegude kohtunik, ja see näitab teile, kuidas te 

peate töötama, et te väljendaksite kõike seda, mida ma olen teie sisse pannud. 

53 Kui te näete, et teie vennad ja õed minu töös ei suuda selgitada minu ilmingute põhjust, siis 

seiske püsti ja selgitage seda. Teil on selleks vajalikud teadmised. 

54 Ärge olge üllatunud, kui saabub hetk, mil Mind ümbritsevad ainult usu apostlid. Ma olen teile 

öelnud: "Paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud." Kuid see ei ole nii, et ma valin mõned ja lükkan 

teised tagasi. Ma kutsun kõiki. Aga kui mõned jäävad Minu juurde, siis teised lahkuvad. 

55 Paljud on tulnud ja tulevad veel Minu juurde. Kuid alles jäävad vaid need, kes kannavad endas 

ligimesearmastuse seemet. 

56 See sõna ei ole mõeldud mitte ainult inimestele, vaid ka vaimsetele vägedele, sest neil, kes on 

laiali üle kogu maa, on täita oma missioon. 
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57 Ma jätan teile oma vaba tahte. Mine sinna, kuhu tahad, ja sa tunned, et see meeldib sulle kõige 

rohkem seal, kus sa tunned armastust. Kui Minu Sõna ei veena teid häälekandja kaudu, otsige Mind sealt, 

kus te Mind täielikult tunnete. 

Sest igaüks, kes järgib Mind, tunneb Mind oma südames. 

58 Ma tahan teid omavahel lepitada, ühendada teid, mitte kunagi lahutada. Ma annan teile valgust, 

et kui tuleb hetk, te oskaksite vahet teha tõe ja vale vahel. 

59 Ma näen teid väikeste lastena, kes tulevad isaliku soojuse järele või kes tulevad tarkuse järele, mis 

võib neid elu teel juhatada. 

60 Te olete kindlasti tähtsusetu, kuid oma nõrkuse tõttu, sest te ei ole kasutanud õppetunde, mida 

ma teile oma eluteel mitmel viisil annan. 

61 Kes tunneb minu nime ja minu sõna, sellel ei ole õigust nimetada end teadmatuks, mõttetuks või 

nõrgaks. Kas ma ei öelnud teile kunagi oma Sõnas: "Mina olen tee, tõde ja elu"? Millest võiks teil puudu 

olla, kui te kõnnite sellel armastuse teel ja kui te toidate end minu tarkuse valgusega? Õigesti nutab 

inimene oma sünni hetkel! Hing teab juba, et teda ootab pisarate org. 

62 Miks te ei muuda seda pisarate orgu rahu maaks? Mõistke, et minu õpetuste mõte viib selle ilusa 

eesmärgini: "Rahu maa peal hea tahtega inimestele" ─ rahu, mis on taeva arm ja õnnistus, rahu, mida 

inimesed saavad, kui nad järgivad käsku armastada üksteist. 

63 See on rahu saavutamise saladus. Ma ilmutasin selle maailmale, andsin talle võtme, mis avab 

selle kuningriigi väravad. Inimene teab seda väga hästi, kuid ta ei ole tahtnud saavutada rahu, suurust ja 

teadmisi armastuse teel. Ta on eelistanud ehitada maailma oma ideede järgi ja rahu oma maitse järgi. 

64 Tema töö on hukkunud, sest ta ei rajanud seda Jumala vennaskonna alusele, ja nii on tänapäeval 

tema edevusmaailm lagunemas. Inimene tahaks oma teaduse edusammude üle uhkuses oma avastustele 

võidukäiku laulda. Kuid selle asemel kuuleb ta oma rinnast valutamist, õudust ja kahetsust, kui ta tunneb 

oma töö tulemust, millesse ta ei pannud armastust. 

65 Kas minu sõna tundub teile kibe? See ütleb teile ainult tõde. 

66 Minu sõna ei ole nõges, see on nisu, see ei ole pimedus, see on valgus. 

67 Tehke minu tahtmist ja te ei hakka nutma. Elagu minu õpetus ja sa tunned õnne. Armastage 

üksteist ja te elate täiuslikus rahus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 201 
1 Inimesed: Sel ajastul, mil Tõe Vaim valab oma valgust igale hingele, tahan ma, et need, kes on 

määratud Mind sellisel kujul kuulama, keskenduksid ja mõtiskleksid, sest ainult nii saavad nad aru 

Jumalikust sõnumist, mille ma teile sel ajal toonud olen. See sõnum on raamat, mille ma teie hinge 

sissepressin, see on Seaduse Jumalik tõlgendus, mille inimkond sai juba esimestel aegadel, see on 

"Seitsme pitseri raamatu" sisu, mille saladuse ma teile järk-järgult paljastan, valgustades teie hinge Minu 

Sõna valguse kaudu. 

2 Homme, kui te olete minu õpetusest aru saanud, algab lahing. Te ei saa enam minu sõna sellisel 

kujul, kuid te tunnete minu kohalolekut oma südames. 

3 Esimesel ajastul kirjutas Jumal Moosese kaudu seaduse kivisse. Jeesuse Sõna on kirjutatud verega 

inimese südamesse. Ja sel ajastul kirjutan ma oma ilmutused teie hinge inspiratsiooni valguse kaudu. 

4 Kui te kahtlete nende saatjate ebatäiuslikkuses, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, siis ärge 

jääge sellesse ebakindlusse. Mõtisklege, rahunege ja liigu edasi, sest Minu soov on, et te saaksite 

teadlikuks sellest suurusest ja tõepärasusest, mida Minu ilmutus sisaldab. 

5 On vaja, et see rahvas oleks tugev ja vaimulik, kui nad lähevad provintsidesse, hõimudesse, 

küladesse ja isegi rahvastesse, et kuulutada rõõmusõnumit. Täna olete veel teadmatuses lapsed, kes 

igatsevad oma missiooni täitumise hetke, kuid ei tea veel, millised lõkked ja katsumused teid sel teel 

ootavad. Kuid igaüks, kes on täis usku ja armastust, suudab trotsida tormi ja on tuim oma valu suhtes, 

kuid ei ole ükskõikne inimeste vajaduste suhtes. 

6 Minu õpetus sel ajal on olnud pikaajaline, sest Ma tahtsin anda paljudele võimaluse Mind kuulda, 

täites sellega lubaduse, mille Ma teile minevikus andsin, et iga silm, olgu ta siis patune või mitte, vaatab 

Mind vaimselt, elustades nii teie lootust ja usaldust Minu vastu. 

7 Minu tahe on olnud, et Sõna, mille ma teile üle annan, kirjutatakse üles, sest selles on ennustusi, 

teateid, sõnumeid, mis saavad teada homsetele inimestele. Sest sageli jätab teid mälu hätta. 

8 Minu Sõna moodustab valgustatud rahva, mis hõlmab mehi ja naisi üle kogu maailma, ja nende 

tugevus põhineb nende vaimsusel. Sellele rahvale usaldan ma rahu taastamise maailmas, õigluse, moraali 

ja tõelise usu. 

9 Täna on inimkond ilmselt magama jäänud. Kuid te näete tõelise üllatusega, kuidas mõned 

kogukonnad, kui nad kuulevad Minu sõnumitoojate häält, avavad oma südame uksed nagu lilled, mis 

avanevad, et võtta vastu päikesekiirte soojust ja hellust. Teie, kes te mind praegu kuulate, olete juba osa 

sellest rahvast, kes tulevikus kasvab, kuni ta katab kogu maa. Teie ülesanne on manitseda inimesi 

hülgama oma materialismi, jutlustada dialoogi vaimust vaimule ja hoida oma kaasinimesi usus, kui 

suured katsumused on nende kohal. 

10 Need rahvahulgad, kes on kuulnud minu sõna sel ajal, on vaid väike osa inimestest, kes homme 

üles tõusevad. Tema kohus on jääda ühtseks, hoolimata katsumustest ja tormidest, mis võivad teda 

räsida. Kui ta hajuks laiali, oleks lahing kaotatud, täht, mis on teda seni juhtinud, oleks kadunud ja ta 

oleks kadunud kõrbe tohutus üksinduses. Milline oleks see tunnistus minu tõe kohta? Millise eeskuju 

annaks ta oma kaasinimestele? 

11 Armsad jüngrid, pidage meeles: kuna Ma olen tulnud alla, et teiega rääkida, tehes oma Jumaliku 

Kohaloleku ja Sõna teie kaudu tajutavaks, peab teie Meister kavatsema suurt päästetööd. Aga teie, keda 

Ma olen õpetanud ja armastanud, ei tohi mingil juhul võtta Minu Jumalikku Õpetust selle jõust. 

12 Jüngrid, kui te tahate omada vaimseid andeid, laske armastusel ja soovil head teha olla see, mis 

annab teile selle soovi. Ärge püüdke omandada minu armu ainult selleks, et meelitada oma edevust, sest 

siis tunnete end mõnevõrra oma kaasinimestest kõrgemal. Ärge püüdke nende kingituste kaudu oma 

varandust teenida liigkasuvõtmise abil. 

Tõesti, ma ütlen teile, niipea kui armastus ootab mingit tasu, lakkab see sellest hetkest alates olemast 

armastus. Ja niipea, kui kasu, mida inimene teeb, on mõeldud selleks, et saada selle eest tasu, ei ole see 
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enam kasu. Seepärast juhin teie tähelepanu sellele, et kui te tahate omada ühte neist andidest, peab see 

olema armastus, mis seda teile sisendab. 

13 Igaüks, kes tahab Mind sellel teel järgida, peab vabastama oma südame igasugusest isekusest, 

egoismist ja edevusest. Ainult puhta südamega saab tunda Minu armastust. 

14 Kui Ma avastan, et keegi teist on hõivatud hea teoga, paludes palves üles tõstetud abivajaja eest, 

ja Ma näen, et tema süda on täis kurbust oma ligimese valu pärast, siis Minu Jumalik armastus annab 

talle tilga Minu tervendavat palsamit ja Ma annan talle selle ime, mida ta on palunud. 

15 Sel hetkel on laps, kes vastutab oma 

Kui inimene on Isa eestpalveid teinud kaasinimese eest, siis on see suur rõõm, sest ta on andnud seda, 

mida temalt paluti, abivajajale, kes sai minu abi. Kui seevastu keegi, kelle ülesanne on praktiseerida 

aktiivset ligimesearmastust oma eluteel, kuritarvitab oma andeid egoistlikel eesmärkidel, siis on ta, ilma 

et ta seda mõistaks, röövinud end Isalt armu ja ei saa siis enam midagi anda; ta petab siis ennast ja petab 

oma kaasinimesi. See halb "tööline" külvab nisu asemel ainult umbrohtu oma teele. Kui ta on teinud oma 

halvad teod, jääb talle väga kibe maitse, rahulolematus, rahutus, ja ta ei suuda avastada oma Isa lahke 

nägu, seda armastavat naeratust, mis õnnistab ja kinnitab tema tegusid, ega panna oma venda tundma 

tema vaimsete annete mõju. 

16 Kui haige sai terveks või vaevatud inimene sai lohutust või juhtus ime, siis ei olnud see ime selle 

"töömehe" süü, vaid Isa lõpmatu kaastunde tõttu abivajaja vastu, kes oma teadmatuses pani kogu oma 

usalduse halva Issanda jüngrisse. Sellest hoolimata omistab halb sulane ime, kui see on juhtunud, tema 

eestpalvetele, tema vaimsetele andidele, ja kasutab seda tunnistust, et suurendada nende arvu, kes 

temasse usaldavad. Minu õiglus peab siis neid vaevama, et nad ohjeldaksid oma ekslikke samme, 

mõtleksid oma tegude valelikkuse üle ja pöörduksid tagasi õigele teele. 

17 Õndsad on need, kes minu õigluse esimesel külastusel on kahetsenud oma üleastumisi, 

otsustanud mitte järgida oma eksimuste teed ja püüdnud heastada kõik oma üleastumised, sest nad on 

sellega tõestanud, et hinge rahuldused on võrreldamatud maapealsete rahuldustega. Teised on pidanud 

alahinnatud rahu, mille hea töö südamesse jätab, võtnud vastu meelitamist või tühja tasu mündiga ning 

mõistnud liiga hilja, et esimene teeb hinge suureks, teine aga väikseks ja alandab seda. 

18 Igaüks, kes on "tööline Minu põllul", peab teadma, et ma saatsin ta tunnistama Minust. Aga et 

tema tunnistus oleks tõene, peab ta olema õigustatud oma tegude, heategude, heade sõnade ja heade 

mõtete kaudu, tagades seeläbi, et tema süda jääb puhtaks, et ma saaksin end temas tuntuks teha. 

19 Ükskord ütlesin teile: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa", millega tahtsin teile öelda, et Minu 

maapealsete tegude kaudu võite ära tunda armastuse, mida teie Isa on alati teie peale kiiranud. Nüüd ma 

ütlen teile, et ma tahan, et mind tuntakse minu jüngrite tegude järgi. 

20 Kui see rahvas lõpuks mõistab Mind ja suunab oma elu selle juhise järgi ning võtab oma risti 

tõelise armastusega omaks, siis inimesed ärkavad, saavad teadlikuks oma tegudest ja peavad end 

veenma, et see on tõde, mis neid juhib. Siis peavad nad minu tööd jumalikuks ilmutuseks, samuti 

nimetavad nad seda religiooniks, doktriiniks või maailmavaateks. 

21 Õppige ja mõistke, oo jüngrid, milles seisneb see missioon, mille ma teile olen näidanud. Pidage 

meeles oma vastutust ja uurige iga oma tööd, et need kõik oleksid kooskõlas Minu õpetuse tõega. 

22 Paljudes ühiskondades, ordudes ja kogudustes kutsuvad inimesed üksteist "vennaks". Nende 

huuled hääldavad armastavat sõna "vend", tavaliselt ilma seda südames tundmata. 

23 Tõesti, ma ütlen teile, kui te võtaksite aega, et süveneda selle sõna tähendusse, siis avastaksite 

elu allika, millest te olete välja tulnud. Te mõistaksite Minu jumalikku õrnust ja see kõik paneks teid 

kahetsusest värisema, kui mõtlete sellele, kui eemaletõmbunult te omavahel olete elanud, kui 

ükskõikselt te vaatate neid, keda te nimetate võõrasteks, ja kuidas te üksteist pidevalt solvate. 

24 Kui ma tulin maailma, et elada koos inimestega, siis tegin seda selleks, et õpetada teid olema 

vennad. Ma võtsin Maarja kehastust ja kutsusin teid oma vendadeks, et näidata teile, kuidas üksteist 

armastada. Kogu minu õpetus oli selleks, et näidata teile seda jumalikku ja ainsat seadust, mille alusel te 

saate Isa armastada ja ülistada. Kuidas te saaksite mind armastada, kui te ei armastaksite üksteist? 
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Tõesti, ma ütlen teile, et parem on jagada kõik, mida te mulle pakute, oma kaasinimeste vahel. Sest Isal 

on kõik olemas, aga teil puudub kõik. 

25 Inspireerige kogu oma elu ja tegemisi minu eeskujul, ja tõesti, ma ütlen teile, kui te seda teete, 

siis te ülistate mind kõikidel oma teedel ja annate tõelise tunnistuse oma armastusest. Kui inimesed 

ühendaksid kõik oma võimed oma eksistentsi tõstmise eesmärgil, tunneksid nad täielikult Minu 

kohalolekut nende keskel. Mõned pakkusid oma teadmisi, teised oma armastust, kolmandad oma 

abivalmidust, teadust, inspiratsiooni ja kolmandad oma võimu. Siis tekiks tugev ja ühendatud inimkond, 

nagu oleks selle loonud üks valgustatud, suur, hea ja seega võimas mees. See on mees, kellesse ma olen 

juba pikka aega oma armastuse seadust raiunud. 

26 Tema südame kalju on kõva, kuid ta ei pea vastu minu sõna jumaliku täägi teravusele. 

27 Ma kuulutan teile inimkonna harmoonia aega. Seda kuulutasid teile ka minu prohvetid juba 

ammu. Siis näete, kuidas rahvad vennastuvad, jagavad oma leiba, võimu ja teadmisi. Te näete, kuidas 

inimesed sõlmivad rahu seal, kus nad varem teadsid elada ainult sõdades ja vaenu. Te näete, kuidas nad 

tõeliste inimarstidena toovad haigetele lohutust. 

28 Kas te mõistate nüüd, et tegelikult ei ole teil veel õnnestunud elada kui vennad ja õed Minu 

Seaduse järgi? Kas te mõistate, miks ma juba omal ajal ütlesin teile, et minu kõrgeim käsk on: "Armastage 

üksteist"? 

29 Ma ei ole praegu tulnud, et kustutada seda ülimat käsku teie südamest ega asendada seda mõne 

teise käsuga. See on kõigutamatu ja muutumatu. Ma selgitan seda teile ainult selleks, et te mõistaksite 

selle ulatust ja tunneksite ära selle tähenduse, mis on minu tarkus. 

30 Millal mõistab see inimkond, et selle seaduse täitmises peitub rahu, mida ta nii väga vajab, tervis, 

mis tal praegu puudub, ja õnn, mida ta ei ole kunagi leidnud? 

31 Ma tean, et inimesed liiguvad, ilma et nad seda teaksid, selle punkti poole, kuhu jõudes nad 

lõpuks avavad oma silmad tõe valguse ees. 

32 Olles teile seda kõike rääkinud, tahan, et kui te kutsute kedagi oma naabritest vennaks, 

mõistaksite, mida see sõna tähendab, ja püüaksite tunda tõde selle kohta, mida ma teile täna ilmutasin. 

33 Ma võtan teid vastu oma isalikus armastuses. Kuigi nende arv, kes Mind kuulevad, on väike, ei 

lakka Ma siiski ennast armastusega teatavaks tegemast. 

34 Teie mõistus saab üle ujutatud minu valgusega ja see kõrvaldab kõik kahtlused, mis teil võivad 

olla. 

35 Väike on nende arv, kes mind järgivad, ja ma näen neid ikka veel jõuetuna. Kuid vaata, Minu Sõna 

muudab nad tugevateks sõduriteks, kes, kuigi väsinud ja haavatud, jõuavad ühel päeval eesmärgini, 

lehvitades oma paremas käes lippu, mis on rahu ja vendluse sümbol. Teie võidukäik peab julgustama 

paljusid teid järgima. 

36 Õnnistatud on see, kes mõistab ja täidab oma missiooni. Hing vajab oma arenguks kindlaid 

otsuseid, jõudu ja tahet. Kui see puudub, on areng aeglane ja selle täiustamiseks on vaja palju maiseid 

elusid. Inimesed peavad tundma kogu minu õpetust, mis on hinge tee täiuslikkuse poole. Intuitsioonist ei 

piisa, nad vajavad ka teadmisi, et nad ei peatuks kunagi teel, et nad tunneksid ära aja ja võimaluste 

väärtuse ning ei oleks enam hinge surnud inimesed. 

37 Elu peaks ilmnema rohkem hinges kui kehas. Kui paljud on elanud selles maailmas, kuid kui 

vähesed on elanud vaimselt, väljendanud seda armu, mis on olemas igas inimeses, seda jumalikku sädet, 

mille Looja pani inimesesse. 

38 Kui inimesed oleksid võimelised säilitama selgeltnägemist oma mõtetes, saaksid nad selle kaudu 

näha oma minevikku, olevikku ja tulevikku. 

39 Vaim on nagu minu Jumaliku Tarkuse raamat. Kui palju see sisaldab! See on ikka ja jälle midagi, 

mida teile avaldada ─ mõnikord nii sügavaid ilmutusi, et need on teile arusaamatud. 

40 See valguse säde, mis on olemas igas inimeses, on side, mis ühendab inimest vaimuga, on see, 

mis toob ta kontakti üleilmse maailmaga ja oma Isaga. 
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41 Kui olete tähelepanelik, mõistate, et kõik on seotud igavese eluga, mis ootab teid ja millele te 

lähete iga päev või iga mööduv hetk. 

42 Ma vajan oma põldudel töölisi, kes õpivad seda seemet külvama ja kasvatama, selgeid päid ja 

südamed täis head tahet. Sest paljud, kes said minu kingitusi, said "kadunud poegadeks", kes jäid oma isa 

juurde ainult mõneks ajaks ja püüdlesid seejärel naudingute poole. Aga minu sõna saab teoks ja nad 

pöörduvad tagasi. Oma teel kohtuvad nad Minu halastamatu õiglusega, kuid kui nad minu juurde tagasi 

pöörduvad, leiavad nad mind alati lahke isana. 

43 Teie, rahvahulgad, asuge te teele ja minge selle Töö sõnumitoojatena ning viige rõõmusõnumit 

kõigile oma vendadele. Uskuge minu sõnasse ja te saate teha imesid. See valgus äratab inimkonna unest 

üles. 

44 Minge samm-sammult edasi, et te seda tunneksite. See on minu seaduse lai tee. Võitlus selle üle 

jätkub ja jätkub. Mõnikord joote väga kibedaid karikaid, kuid kogete ka lõpmatut rahuldust, kui kogete 

Issanda rahu oma hinges. 

45 Ma juhin teed ja märgin teed. Te peaksite olema kuulekad nagu lambad, siis te ei komistaksite. 

Kui te küsite Minult, kuhu Ma teid viin, siis vastan teile: hinge kõrgeima õndsuse poole. Kes võiks elu teel 

hukkuda, kui ta kannab armastuse risti oma õlgadel? Ärge arvake, et Ma nõuan teilt, et te pühendaksite 

kõik oma elu tunnid Minule. Teil on oma kohustused maa peal, mida peate täitma, ja te peaksite teadma, 

et ka need on pühitsetud ja moodustavad osa teie vaimsest saatusest. 

46 Minu jaoks palun ma ainult lühikest vaimset palvet iga päev. Aga neil hetkedel, mida te pühitsete 

Minule, peaksite end vabastama kõigest inimlikust vaesusest ja viletsusest, et saaksite tõeliselt siseneda 

Minu ligiolusse ja nautida Minu hellust ja rahu. 

47 Teil kõigil on vaimselt erinevad ülesanded, mida täita. Mõned ei lahku piirkonnast, kus nad on 

elanud, teised aga lahkuvad ja suunduvad teistele maadele. Mõned lähevad oma sugulaste juurest ära, et 

oma tööd teha, teised saavad oma ülesande oma pere kätes. 

48 Mõned usuvad, et Meister on teile praegu usaldanud ainult vaimse ülesande. Kuid nad eksivad 

rängalt, sest teie hing on oma päritolust alates toonud endaga kaasa oma arengutee, mis on juba ette 

joonistatud. Seekord, nagu ka varasematel aegadel, olen ma teile ainult meelde tuletanud lepingut, mille 

teie hing sõlmis oma Isaga enne siia maa peale tulekut. 

49 Võtke oma ülesanne armastusega vastu, oo jüngrid, et te saavutaksite, et teie kaasinimesed 

järgiksid minu jälgedes. Te peate mõistma, et teil on olemas kõik vajalik, et olla selle seemne külvajad. 

Teie hinges ja kehas on teil kõik võimed, et vastu pidada katsumustele ja võita lahing. 

50 Lase oma hingel olla oma keha roolis ja lase oma vaimu valgusel valgustada oma teed ning 

valitseda liha kirgi ja impulsse. Siis on teie ülesande täitmine lihtne. 

51 Pidage meeles, et te peate tagastama vaimse seemne, mis on igale neist usaldatud, paljundatult, 

et seda hoitaks minu viljahoidlates. Sellega saate aru, et peate kasutama aega, mis on teie käsutuses. 

52 Õnnistatud on see, kes kannatlikult joob kannatuste karika, mida võitlus talle pakub, sest lõpuks 

muutub tema valu õnneks. Olge täis usku ja julgust, siis ei karda te inimeste otsuseid. Kartke ennast, sest 

üks nõrkus või viga võib teie jaoks kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Kui üks teie kaasinimene, keda maailma 

kattev pimedus on äsja pimestanud, haavab teie südant reeturlikult, siis andestage talle ja tulge Minu 

juurde, et Ma sulgeksin teie haava oma armastusega. 

53 Kandke kannatlikult oma ristikoormat ja teadke, et see eksistents ja teie raske vaimse missiooni 

täitmine aitab teil tõsta oma hinge kuningriiki, millele tal on õigus. 

54 Kui te täidate oma ülesannet maa peal, siis täidate seda ka tulevases elus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 202 
1 Vaadake oma vaimu pilguga tähte, mis viivad teid oma Isa juurde. 

2 Siin on Päästja, kes toob teile oma sõnaga jumalikku soojust, mida teie hinged, kes on mures elu 

palverännakul, vajavad. 

3 Kui te lähete Minu poole valu tõttu, võtab Minu armastus teid vastu. Uskuge ja võtke osa selle 

ilmutuse pidulikkusest. 

4 Ma tahan olla teiega, nii lähedal teie südamele, et te tõesti tunnete minu kohalolekut. Ma tahan, 

et teie ja mina oleksime üks selle öö harmoonias ja südamlikkuses; et te teadvustaksite, et mina olen teie 

esimene valgus, jumalik lubadus, väsimatu Meister, kes püüab muuta teie hinged täiuslikuks, Jumala 

vääriliseks. 

5 Ma tahan olla teiega koos, isegi kui see on vaid tund aega, kuid nii, et teil on võimatu end Minust 

eraldada. Vaadake, ma tahan teid täita südamlikkuse, lootuse ja tervendava palsamiga ning tahan, et te 

mäletaksite, et ma tulin sellisel ööl maailma, et näidata teile oma elu ja eeskujulike tegude kaudu teed, 

mis viib taevariiki. 

6 Tulge Minu juurde, et te saaksite oma südamesse selle Sõna olemuse ja et teie palve, mis vaikselt 

teie südamest lähtub, ühineks sel pühalikul tunnil kõigi taevalauludega. 

7 Palvetage kõik, palvetage vaeste, vaevatud, vangistatud, haigete ja orbude eest. Palvetage, et teie 

mõtted tooksid leevendust neile, kes kannatavad, rõõmustaksid neid, kes leinavad, ja kuivataksid nende 

pisarad, kes nutavad. 

8 Teie seas ei ole kedagi, olgu ta süda kui raske tahes, kes ei oleks neil hetkedel sisemiselt 

liigutatud. Kuid ma ütlen teile ka seda, et selleks, et mõelda teistele, tuleb unustada iseennast. Siis on 

nemad, teie ja mina selles vaimse osaduse tunnis üks. 

9 Ma olen külastanud teid teie üksinduses ja kui Minu tänane õpetus on lõppenud, jätan Ma oma 

kohaloleku jälgedeks lõhna, mis jääb sellele rahvale unustamatuks. 

10 Las Ma kogun need kuivanud lilled, mida teie kannatusi ja haavu täis südamed pakuvad Mulle, ja 

Ma jätan sinna usu ja lootuse lambi. 

11 Minu Vaim otsib täna teie südant, et tõusta uuesti inimkonna südames. 

12 Tõesti, ma ütlen teile, kui te teete minu laused oma seaduseks, kui te järgite minu samme ja 

võtate mind oma eeskujuks, siis hakkab teie südames õitsema see jumalik armastus, mis tõi teile 

surematuse seemne, kui ta sajandeid tagasi inimeseks sai. 

13 Ma ise tulen nüüd selgitama teile selle armastuse põhjust, sest te ei suutnud seda mõista. 

14 Sinu hing väriseb, kui ta kuulab Mind ja ütleb Mulle: "Issand, näib, et ma olin sel ajal Sinuga. Sinu 

Sõna tuletab mulle kõike meelde. Kas Sa vabastad mind sellest ebakindlusest, Isand?" 

15 Tõesti, ma ütlen teile, neil päevil olid vaimud ja inimesed tunnistajateks Minu tulemisele ja Minu 

tööle maailmas. 

16 Teie hing on sama, isegi kui ta on elanud teises maailmas või elanud teises kehas. Täna nutab ta 

teistsuguste silmadega, kuid tema olemus on sama ja tema küsimused on samad. Ka tema küsib Minult, 

püüab Mind näha või avastada. Siis ütlen talle, et ta ei tohi karta, peab olema rõõmus, mõistma, et elu 

lõpmatuses on pidev küsimuste esitamine ja et jumalike õppetundide mõistmiseks on vaja olla alandlik, 

järjekindel ja suure usujulgusega. 

17 Sageli tahetakse kõigepealt mõista suurt ja seejärel väikest. Alustage siiski sellest, et tunnete 

iseennast. Uurige ennast, esitage endale küsimusi ja te saate kogeda, kuidas te hakkate toituma oma 

olemuse tulest. Sest Jumal süütas selle oma Püha Vaimu tulega. 

18 Te mõistate seda õpetust ebamääraselt, sest te teate, et teil ei saa olla rohkem teadmisi kui see, 

mis vastab teie arengule. Kuid ma kinnitan teile, et need, kes oskavad Mind otsida oma sisemuses, oma 

hinge templis, saavad peagi vastuse neile küsimustele, millele nad ei ole sajandeid suutnud leida seletust. 
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19 Kui inimeses on mässu vaimse vastu, siis on loomulik, et tema väikemeelsus ei suuda hinnata 

Lõpmatut. Ja nii palju kui Meister teile Isa suurusest räägib, ei suuda inimene mõista, mida see tõde 

sisaldab. 

20 Ma pean teile ütlema, et ma räägin teile just sellest teadmisest, mis teil peaks olema Jumalast. 

Sest kõike haarata, kõigesse tungida ja kõike teada, nagu te tahaksite, seda ei saa te saavutada. 

21 Ainult Jumal üksi tunneb Jumalat, ütleb teile Meister. 

22 Inimesed, saage teadlikuks sügavast vaikusest, millega universum tervitab ja kummardab oma 

Issandat sel tunnil. Kõik on uppunud armastavasse pühendumisse, ülevasse kontemplatsiooni, sügavasse 

kummardamisse. 

23 Selle põhjuseks on see, et kõik olendid ja kõik loodud asjad teavad, et ma annan just nüüd oma 

Sõna, sama Sõna, mis tuli Jeesuse huultelt, kellele inimesed ja looduse kuningriigid kuuletusid, kellele 

paranematud haigused andsid teed ja kelle poolt surnud tõusid üles. 

24 Sel vaimse püha ööl, mis on mõeldud sellele, kes oskab end ette valmistada ja ülendada, on teil 

nähtamatus, puutumatus, nende olendite, keda te nimetate ingliteks, kohalolek ja külastus. Kui te tõesti 

suudaksite oma hinge oma kehast eraldada, näeksite, et põllud, linnad, kodud ja maailmaruum on 

valgustatud lugematute olendite, valguse, rahu ja armastuse sõnumitoojate taevase kiirgusega. 

25 Taevas läheneb maale ja tema valgus otsib nii seda, kes võtab aega mäletamiseks, kui ka seda, kes 

on vaimse tõe unustanud. 

26 Rõõmustage, inimesed, rõõmustage vähemalt sel ööl, sest te ei ole veel võimelised seda rahu 

igavesti hoidma. 

27 Olge rõõmsad loomuliku rõõmsameelsusega, mis on südamlikkus ja tagasipöördumine headuse 

poole. Jah, olge rõõmsad vaimust, mis on igavene valgustatus. 

28 Te nimetate seda ööd "Püha ööks" selle mälestuseks, mil Rabi tuli maailma. 

29 Nende mälestuste jumaliku mõju all tulevad inimesed teineteisele lähemale, mäletatakse 

puuduvaid inimesi, andestatakse süütegusid, perekonnad tulevad kokku, sõbrad külastavad üksteist, 

südamed täituvad lootusega. Tundub, et kõik ootavad midagi üllatavat, mida nad ei oska päris täpselt 

sõnastada ─ sel õhtul, kui inimesed lasevad oma südame kõhedusse veidi soojust ja mõned lasevad oma 

materialismi veidi vaimsust. Aga ma küsin teilt: kas te arvate, et ainult see öö on väärt, et inimesed seda 

"pühaks" nimetaksid? Kas te ei võiks väikese armastusega muuta kõiki oma eksistentsi öid ja päevi 

"pühaks", nii et te kogeksite, et elu on püha igal hetkel? 

30 Sa ütled mulle: "See on öö, mil me igal aastal mälestame seda ööd, mil Sa tulid meie maailma, et 

tuua meile armastuse sõnum." Kuid ma vastan teile, et see tund tähistas hetke, mil sündis see inimene, 

milles "Sõna" sai inimeseks, kuid et Minu Vaim oli siis sama lähedal inimestele, nagu Ta on olnud varem 

ja nagu Ta on ka praegu. 

31 Aga kui te ei ela igapäevaselt täiesti seadusele, tõele ja armastusele üksteise vastu pühendunud 

elu, siis tehke vähemalt jõupingutusi, et olla sel mälestusööl vaimselt ühtsed. 

32 Otsige Mind kõik, tulge kõik Minu juurde, kuid tulge kuulekalt ja alandlikult, oodates kõike oma 

Issanda halastusest. 

33 Ärge tulge keegi enesekesksuse või edevusega, sest Ma ütlen teile, et te olete Mulle kallimad kui 

abivajajad ja patused, kuid alandlikud, kes pesevad oma plekke Minu andestuse kristallvees. 

34 Oh, kui te vaid saaksite minuga vaimus kaasa tulla ja näha kogu inimkonna viletsust siit! 

35 Kui võimsad, rikkad ja need, kes elavad mugavustest ümbritsetuna, tahaksid sel ööl minuga koos 

olla, siis viiksin nad vaimus sinna, kus on valu ja vaesus, mida nad ei taha näha. 

36 Siis ma ütleksin neile: "Jätke hetkeks oma pidu ja külastame koos kohti, kus elavad teie vennad, 

vaesed. Vaatame, kuidas nad tähistavad seda õnnistatud ööd, mis on mõnede jaoks kurb ja teiste jaoks 

pidulik. Olge rahulikud, ütleksin neile, ma palun teid ainult mõneks hetkeks, pärast mida saate tagasi oma 

pidude ja pidutsemise juurde naasta. Siis viiksin neid ühest kohast teise ja näitaksin neile vana ema, kes 



U 202 

158 

oma viletsas öises laagris üksinduses nutab oma laste kaotuse pärast, kes olid tema lootus ja kelle sõda 

temalt ära võttis. 

37 See naine elab ainult mälestustest ja palvetest. Kuigi paljud joovad end naudingutest, joob ta 

kannatuste karikat. Tema hing ootab ainult seda tundi, mil ta lahkub sellest maailmast ja siseneb 

igavikku. Sest tema lootus inimkonna suhtes on ammu kustunud. 

38 Seejärel näitan neile lapsi, kes rändavad inimeste seas, kes ei austa oma ligimeste elu, kes ei 

armasta ega mõista abivajajaid. 

39 Ma tahaksin, et need inimesed kuuleksid laste nii sügavaid küsimusi, kes oma inimlikus 

teadmatuses küsivad, miks on nii palju ebaõiglust, nii palju pahatahtlikkust, isekust ja julmust. 

40 Siis viiksin nad nendesse kohtadesse, kus võis kuulda haigete lämmatatud kurtmist ja kaebusi, kes 

kogesid oma keha lagunemist, nagu oks murdub, kui torm seda piitsutab. Nad on haiged, löödud, 

unustatud. 

41 Hiljem laseksin karistusasutuste väravad läbi, et nad näeksid neid tuhandeid inimesi, kes 

armastuse, halastuse, valguse, õigluse ja rahu puudumise tõttu on langenud vangla pimedusse. 

42 Ja nii ma näitan neile ühest kohast teise kogu seda viletsust ja valu, mille on põhjustanud 

võimupüüdlikkus, ahnus, vihkamine, materialism ja valitsejate küllastamatu võimuhimu oma 

võltsvõimuga ─ nende, kes arvavad, et nad on võimsad, kuid ei ole seda, ja kes ei lase kellelgi omada 

seda, mis neile õiguspäraselt kuulub. 

43 Aga ma ei kutsu neid, sest ma tean, et nad ei taha kuulda Minu häält, kuigi see on nende 

südametunnistuses kuulda. 

44 Teie aga, inimesed, kes te kuulete Mind praegu ja kes te olete tundnud puudust, üksindust, külma 

ja ka orbust, ja kes te seetõttu tunnete nii palju kaasa neile inimestele, kes hüüavad näljast ja janust 

õigluse järele ─ tulge Minu juurde, ja koos külastame vaimus haigeid, kannatanuid, kõiki maailma vaeseid 

ja unustatud inimesi. 

45 Tulge, et te näeksite Mind, kuidas Ma oma mantli laiali laotan ja ühendan selle teiega, et katta 

armastavalt kogu inimkonda. Tulge, et te kuuleksite Minu vaimset häält, mis ütleb neile, kes nutavad: 

ärge nutke enam, ärge olge kurvad, äratage üles usk ja lootus, mis on valguse tee eluteel. Tõesti, ma 

ütlen teile, kui te palvetate ja "ärkate" taas tõelise usuga, siis lühenevad need inimkonna valupäevad. 

46 Jah, armsad inimesed, siit, sellest kohast, kus te puhkate, et kuulata Mind, võite lasta oma hingel 

läheneda Minu elupaigale, et ta saaks paremini näha, mõista ja tunda inimeste, oma vendade tragöödiat. 

47 Kas te näete neid rahvahulki, kes on täis õndsust? Nad on sõdurid, kes on võtnud lahingu ajal 

lühikese vaherahu, et pakkuda Mulle mõned minutid palvetamiseks ja mälestuseks. Kuid nende rõõm ja 

õndsus on petlik. Nad söövad ja joovad, et oma kannatusi leevendada. Nende südames on suur valu. Nad 

kannatavad, inimesed, nad kannatavad väga, ja eriti sel ööl, mis on nende jaoks piin. Iga mälestus on 

nõel, iga nimi või nägu, mida nad näevad, on haav. 

48 Samal ajal kui teie olete oma muredest hoolimata rahus, samal ajal kui te näete oma vanemaid, 

lapsi ja naisi, peavad nad taluma kibedust, et nad ei saa neid kallistada, ja hirmu mõtte ees, et nad ei näe 

neid enam kunagi. 

49 Paljud, paljud neist kannatavad, kui nad hävitavad elusid, hävitavad kodusid ja linnu, külvavad 

valu, leina ja pisaraid, ja siis usuvad nad, et nad on kaotanud igasuguse õiguse naasta oma perekonna 

juurde, rahu, omaenda põlve juurde. 

50 Ma tean, et paljud neist ei ole süüdi, nende südames ei ole ei viha ega hävitamistahet. Ma tean, 

et nad on ohvrid, orjad ja tõeliselt kurjade tööriistad. 

51 Ainult mina üksi saan neid päästa, ainult minu armastus saab neid kaitsvalt katta. Maailmas on 

nad hüljatud. 

52 Teie, inimesed, kes te ei suuda ette kujutada, mida see katsumus tähendab, kuid keda Minu Sõna 

on täna puudutanud nende südamete kõige tundlikumates lõngades ─ saatke neile oma mõtteid täis 

halastust ja valgust. Sest tõesti, ma ütlen teile, nad tunnevad end tugevdatuna ja julgustatuna, teadmata 
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miks, palvetama ja lootma, et lõpuks ometi saab mõrvarlik sõda lõppema ja nende kõrvad kuulevad taas 

lahingumürina asemel neid magusaid sõnu, mis ütlevad: "Rahu maa peal heasoovlikele inimestele." 

53 Palvetage, inimesed, ja panege seeläbi maailma ootama uue päeva valgust, et inimesed 

mäletaksid minu lubadust ─ seda, mis räägib parematest aegadest, vaimsusest ja heaolust. 

54 Ma ütlen ka teile: Pöördugem nüüd südamesse 

Lapsed ja otsime üles need, kellel on kõigest puudus. Vaadake neid: nad magavad, nende unenägudes ei 

ole kellelegi etteheiteid, kuigi nende voodi on väga kõva. 

55 Täna ei olnud leiba laual, kuid nad puhkavad uue päeva suhtes kindlalt. Neil on rätikud seljas, kuid 

nad ei tunne häbi, sest nad on süütud, ja nad naeratavad, kuigi nende kehal puudub soojus. Nad on inglid 

maa peal, sest nende argita naeratus peegeldab taeva puhtust. 

56 Oo süütus! Katke neid oma parima mantliga, sest nende päralt on taevariik! 

57 Te kõik kutsute seda ööd "Püha ööks" ja ma valan õnnistuste tulva kõigi oma laste peale. 

58 Tea, et mina olen sinu ja sina oled minu. Tuletage meelde, et ma tõestasin oma armastust teie 

vastu, elades teie, tavaliste inimeste seas, olles sündinud vaesuses, vaeveldes okastraadide vahel ja 

surresin puuduses. 

59 Te ei saa minu kohta öelda, et ma ei mõista teid. Sest ma ei ole mitte ainult näinud teie kannatusi, 

vaid olen neid ka ise läbi elanud. 

60 Ma räägin teile ka vanadest ─ neist, kes on juba ammu möödunud elu kevadest ja tunnevad nüüd 

talvekülma. Kui nad vananevad, jääb neil puudu jõust, energiast ja tervisest. Töö muutub raskeks, 

jäsemed muutuvad kohmakaks ja neilt ei nõuta enam koostööd. 

61 Nii näevad eakad end teiste eluvõitlusest kõrvalejäetuna, nad näevad end üksijäetuna ja nende 

alandlikud südamed peavad vajuma kurbusse ja tundma raskusi, viletsust, nälga, üksindust. Ma räägin 

neist, sest ka nemad vajavad teie abi ja lohutust. Armastage neid, inimesed, ja teil on õigus istuda suure 

vaimse pidusöögi laua ääres, kus ma ütlen teile: Õndsad olete teie, kes te, järgides Meistrit, olete 

suutnud mõista kõiki, kes kannatavad. 

62 Seega hakake endas kaastunnet arendama. Siis ma kasutan teie käsi, et anda nende kaudu edasi 

oma õnnistusi, ja te ei pea enam kunagi vastu, et ma kasutan oma käsi, et anda oma vennale, nii et kui te 

ütlete mulle: "Issand, kõik, mis on minu, on sinu", siis ütlete te seda südamest. 

63 Kui olete oma elus tegelenud aktiivse heategevusega, siis jätkake seda ka edaspidi. Aga kui mitte, 

siis alustage esimesest abivajajast, kes koputab teie uksele, olgu see siis hingelt või kehalt haige, hüljatud 

südamega inimene, lesk, vana inimene või laps. 

64 Pidage meeles, et tõeliselt abivajajad esindavad Jeesust, et Ta tuleb igaühes neist, et öelda teile: 

"Ma janun", janun, et te üksteist armastaksite. 

65 Kas on võimalik, et inimeste südamed ei kõigutaks nende suure valu ja viletsuse piltide ees, mida 

see inimkond pakub? Jah, jah, see on võimalik. Ma näen neid, kes ei kannata raskusi ja hellalt hellitavad 

oma pilguga neid aardeid, mis neil on, rohkem kui inimestel, Jumala lastel. 

66 Armsad inimesed, te olete Mind saatnud nendel lühikestel hetkedel, et külastada abivajajaid. 

Olge selle eest õnnistatud. Ärge arvake, et ma unustan rikkad ja võimsad. Sest kuigi nad ei näi Mind 

vajavat, tean Ma kõige paremini nende viletsust, nende kannatusi ja ka nende õnnetusi. Kuid tänapäeval 

arvavad nad, et neil on kõik olemas. Miks siis Minult abi paluda, sest nende arvates olen Ma haigete, 

paaria, vaevatud inimeste Kristus? Nad ei tea, et Minu ülesanne on päästa nad vales hiilgusest, et anda 

neile tõeline ja igavene õndsus. 

67 Kas sa tead, kes peale sinu on veel kuulnud minu sõna innukalt ja tundnud, kuidas tema vaim 

väriseb armastusest? See on Maarja, armsad inimesed, emalik vaim, kes elab Looja süles ja kelle sisemine 

olemus on alati ühendatud Jeesuse mälestusega. 

68 Tema teekond läbi maailma oli lühike, kuigi pikem kui minu oma, sest ta tuli varem ja lahkus 

hiljem. Tema lühikesed ja armastavad sõnad olid taevane hellitus. 
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69 Tundke teda vaimus, armastage teda ja pöörduge tema poole vaimselt. Teadke, et iga kord, kui te 

teete halastustöid, on ta teiega, hoides oma eestpalve ja emaarmastuse mantlit kannatava ja veritseva 

maailma kohal, ning igas teie kaebuses või kurbuses võite kuulda häält, mis teile soojalt vastab: Ärge 

kartke, ma olen siin, uskuge. 

70 Inimesed, te olete olnud Minuga, Minu hingeõhk on sisenenud teie südamesse sel õnnistatud ööl 

ja pannud teid unustama kõik raskused. 

71 Palvetage, et teie Päästja valgus oleks teie teejuht ja juhiks teid läbi selle tormise mere, mida te 

täna ületate. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 203 
1 Tere tulemast, te, kes te soovite laiendada oma teadmisi, et avastada oma kõrgeimat olemust. 

2 Õnnelikud ja õnnistatud on need, kes soovivad selgelt näha. Aga tõesti, ma ütlen teile, et te ei saa 

seda saavutada enne, kui te võtate vaevaks eemaldada sideme, mis teie silmi katab. 

3 Inimene on olnud kahekordselt süüdi: mitte ainult sellepärast, et ta ei tee mingeid jõupingutusi, 

et lasta maha see side, mis takistab teda tundmast kõrgeimaid õpetusi, vaid ka sellepärast, et ta ei ole 

vabanenud aine ahelatest, mis on teda ahvatlenud ─ vastupidiselt hinge rõõmudele ─ füüsiliste 

naudingute poole. See on põhjus, miks ta on orjastanud end kirgede võimu alla ja laseb oma hingel 

sarnaneda lonkava mehega, kes ei tee midagi, et terveks saada. 

4 Kõikides valdkondades näen ma enamikku inimesi ebastabiilsena, kõikjal kohtan ma ainult nõrku 

inimesi. Ja millest on see tingitud? Et teil ei ole julgust ja piisavat tahtejõudu, et tulla välja saastast, milles 

te olete kinni, et ületada inertsust, mis seob ainega seotud ahelad, ja see on kõigi pahede, kõigi vigade 

algpõhjus. 

5 Kuid inimene ei taha kasutada seda jõudu, millega ta on varustatud, milleks on tahe. 

6 Tahtele, mis peab olema piiramatu seaduseandja, mis peab saama ülemjuhatajaks ja mõistuse 

toel võitlema ─ võim võimu vastu, domineerimine domineerimise vastu: ühelt poolt kired ja ihad, teiselt 

poolt mõistus ja tahe, kuni viimased võidavad lahingu ja te võite öelda, et olete vabanenud. 

Siis saate te olla suured prohvetid, suured valgustunud, "üliinimesed". Siis saate elada koos 

metsloomadega ja mängida roomajatega. Sest tõesti, ma ütlen teile, et just teie üleastumised, mis teid 

vaevavad, panevad teid kartma neid teie väikevendi, ja see on ka põhjus, miks nad teid ründavad. 

Aga kui te võtate aega ja jälgite inimesi, siis avastate, et on inimesi, kes on metsikumad kui tiigrid ja 

kellel on rohkem mürki kui kobral. 

7 Ärge arvake, et antiikaja prohvetid võisid teha imesid, sest nad olid selleks ette määratud. Ei, vaid 

sellepärast, et nad võitlesid, kuni nad olid võitnud ja said tõelisteks templi teenijateks. Aga tõesti, ma 

ütlen teile: See, kes püüab kõige rohkem tõe saavutamise nimel pingutada, on allutatud üleastumistele ja 

kirgedele. 

Kuid te omate valgust, mis valgustab teid, mis on jumalik jõud, surematu ja puhas loomus, hävimatu 

essents, mis elustab kõike ja viib inimese kõrgeimale õndsusele. See hävimatu olemus on puhas element, 

mida iga inimene omab. Kuid inimene on end mürgitanud maiste naudingutega, ja seetõttu kattis see 

hävimatu substants, see surematu olemus, end sureliku rõivastusega ja ohverdas end vabatahtlikult. 

Kuid selle väe abil, mida ta omab, taastab ta järk-järgult sureliku inimese väärikuse, ja ta hakkab siis 

ihaldama surematu vilja rõõme ja loobub igaveseks püüdlustest nende rikutud naudingute järele, mida 

halb vili annab. 

8 Kuid mida on vaja, et seda kõike saavutada? ─ Teadmised sellest, kuidas kasutada oma jõudu ja 

energiat, et töötada tõeliste templitöötajatena, et te oleksite võidukad ja võtaksite ära silmaklapi, mis 

katab teie silmad, et te näeksite selgelt ja ei teeks eksimusi ega torkaks pimeduses ringi. 

9 Ma olen rääkinud teile sellest, mida te nimetate saladusteks. Aga te peate minu sõna põhjalikult 

uurima, et tajuda kogu valgust. 

10 Ma tahan, et te mõistaksite seda suurt tõde, et ei Jumal ega loodus ei ole inimese jaoks saladusi. 

See, et inimene ei ole võimeline järgima tõelist seadust, on tingitud jumalike õpetuste nõrgast 

mõistmisest. Seepärast rändab ta siit ja sealt, ühelt poolt teisele, ilma midagi mõistmata, midagi 

tundmata, mõistmata, et Jumal on inimese vaimus ja teeb end alati tema heaks teatavaks. 

11 Tõeline seadus tähendab täiuslikkust. Sest mis kasu on sellest, kui öelda, et te praktiseerite üht 

või teist usku? Mis kasu on sellest, kui te ütlete, et usute Jumalasse, kui teie teod, teie mõtted ütlevad 

hoopis vastupidist? Tuleb päev, mil ma annan teile oma taevariigi, nii et te näete, et mina olen Isas ja teie 

minus ja mina teie sees. Seda lepingut nimetatakse rahulepinguks. Siis täidate te seadust. Te tunnistate 

Teda ainukese Issandana, te ei eelista kedagi teisele, sest te kõik armastate üksteist kui ühte, kui ühte 

olendit. 
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Aga kui te tahate, kui te, mu armsad, pingutate, kui te tahate olla tõelised templi teenijad, siis võime 

sõlmida selle rahulepingu juba täna. 

Ärge arvake, et peate selle lepingu sõlmimiseks siit planeedilt lahkuma. Ei. Mida te vajate, on tahe. 

Laud on kaetud ja ma kutsun teid istuma. Tulge ja võtke oma kohad, laske Minul teid juhtida, teid 

teenida. Võtke koos Minuga tõe leiba, valgustage endid armastuse tõrvikuga, laske lahti sidemetest, mis 

teie silmi katavad, murdke kirgede ahelad, valgustage endid kõrgeima valgusega kui Jumala lapsed, kes te 

olete. 

Ma kutsun teid, tulge minuga, ühinege minuga ülistuslaulus: "Au Jumalale kõrgel, ja rahu leping olgu 

nüüd maa peal. Halleluuja, halleluuja Issandale." Võta vastu Minu heategevuslik kaste, Minu rahulolu. 

Andke mulle oma kannatused üle, andke mulle oma kannatused ja ärge neid enam mäletage. Laulge koos 

minuga: "Alleluuia, alleluuia Issandale!". ─ Ärge muutuge liiga valjuhäälseks, mu armsad, sest ma olen 

teiega. 

12 Kui te oleksite harmoonias taevase kontserdiga, ei oleks teil vähimatki soovi enam mürgitatud 

vilja süüa. Sa laseksid alati surematul olendil endas särada. Kas te tahate tulla laua taha, mu armsad 

lapsed? See on seatud ja ma olen teie server, ma juhin teid. Tulge, sest ma ootan teid. 

13 Ärge olge nagu variserid, kes näitavad end templis, sünagoogides, kahvatu näoga, et inimesed 

ütleksid, et nad on paastunud, ja pärast lasevad oma kurjuse ja impulsiivsuse ohjad tulistada. Ei, mu 

armsad, te peaksite olema samasugused koosolekute saalis, tänavatel ja kodudes, alati valjemini kui selge 

vesi, et need, kes tahavad Jeesuse õpetust rünnata, näeksid seda ja ütleksid, et minu õpetus on tõesti 

hea, sest te olete oma avalikus ja eraelus vooruse elav peegel, sest te jätate kõikjale armastuse, tõe ja 

headuse. 

14 Sel hetkel lähen ma, et vaadelda oma rahvast ja kirjutada oma Sõna nende südamesse. Ma jätan 

teile mälestuse Minu ilmumisest nende häälekandjate kaudu. Kui te mõtlete, siis mõistate, et ma ei ole 

hetkekski vaikinud, et mina, Sõna, olen alati teiega rääkinud. Minu hääl, mida ma saadan inimestele 

mitmel viisil, olgu see siis nende mõtetele, vaimule või südamele, on julgustus, tugevdus, lootus, 

inspiratsioon ja mõnikord ka kohtuotsus. 

15 Ma ütlen ka teile: Igal ajal on inimesed Mind vaimulikult otsinud ─ mõned suurema innuga kui 

teised. 

16 Sest kõike ei leia te maa peal. On teadmisi ja ilmutusi, mida ma hoian enda jaoks, nii et kui te neid 

otsite, siis leiate mind. Ma ei ole kunagi keelanud teile oma armastust, oma halastust, mis läks nii 

kaugele, et andsin teile isegi seda, millest te teate, et see ei ole teile hea, nii et kui te seda palusite, siis 

veendusite oma eksimuses. 

17 See vaimsete ilmingute ja jumaliku sõna aeg on olnud pidu, pidusöök, kuhu teid on kutsutud, et te 

end selle toiduga täidaksite. Need, kes tulid "alasti", leidsid korralikud riided, et end katta. 

18 Pärast pikki rännakuid ja pingutusi suutsid sa siseneda võimsa puu varju, kus sa said taas jõudu ja 

õppisid võitma kiusatuse sosinaid, mis kutsuvad sind igal sammul õigelt teelt lahkuma. Nii õpite 

vähehaaval olema head jüngrid. 

19 Olles andnud teile oma juhised, leian teid seetõttu entusiastlikena ─ valmis jätkama oma 

pühendumist sellele asjale. Te olete mõistnud oma vastutust, oma kohustust teha seda tööd teatavaks 

sellele omase puhtuse ja siirusega. Te mõistate nüüd, et kui te töötate innukalt, õpetlikult ja 

armastusega, siis eemaldate inimeste teelt palju okkasid ja okkaid. Erinevatest punktidest maa peal olete 

te järginud seda kutset, et saada sõduriteks ja jüngriteks. 

20 Täna tulete te näitama Mulle oma ustavust, järgima Mind, pakkuma Mulle oma töö vilju, mida Ma 

üksi tean. Ainult mina üksi tean, kes te olete olnud, kes te olete ja kes te homme olete. Te tulite näljasena 

heade tegude järele, janunesite armastuse ja armastuse järele, ja Isa võttis teid vastu, rahuldas teie nälja 

ja tegi teid oma sulasteks. 

21 Kui sa olid ära tundnud ja tundnud Minu jumalikku armastust, usaldasid sa kõik, mis su süda oli 

maailma eest sulgenud ja varjanud, põhjaliku ülestunnistuse kaudu Minule. Teie kahetsus teie 

üleastumiste pärast oli tõeline, sest teie hinge oli eelnevalt valgustanud Minu valgus. 
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22 Ma tahan, et te oleksite varustatud, et te austaksite seda armastuse lepingut, mille te olete 

sõlminud Minu Jumalusega oma tegude ja pühendumise kaudu, kui te Mind uuesti kuulete. Sest kuigi te 

kogete Mind nüüd Isana, pean Ma tulema teie juurde ka Kohtunikuna. 

23 Ma ei taha kedagi unes üllatada, sest siis ärkab ta liiga hilja ja peab pisaraid valama. 

24 Ainult veel kolm aastat saate te seda sõna kuulda. See on teid lakkamatult õpetanud. Millal te 

saate meistriteks? Kas te suudate minu asemele asuda, et jätkata rahvahulkade toitmist? Täna on minu 

sõna nagu äratuskõne, sest nüüd on minu sõna kulminatsiooni aeg teie jaoks juba kätte jõudnud. 

25 Ma olen teie juurde tulnud, et te saaksite vaimus ühineda, et te saaksite kindlalt otsustada, et 

täita oma missiooni ja võtta üksteist omaks kui vennad. 

26 Mõistke, et te kõik olete võrdsed, et teie seas ei ole meistreid ega ülemusi. Ma tahan, et te kõik 

oleksite minu asja teenijad. 

Vaadake, Minu Sõna ajalugu on kirja pandud nende poolt, keda ma olen nimetanud "kuldsulgedeks", 

ja ma ei taha, et tulevased põlvkonnad avastaksid nende kirjutiste kaudu teie seas lahkarvamusi. Ka teie 

peate seda tahtma. Jätke neile oma eeskuju, mis on kirja pandud teie tegudega, ja nad hakkavad teele, nii 

nagu te olete leidnud julgustust omaenda usuvendades. 

27 Ma olen tulnud alla, et kõiki hellitada, et katta neid oma mantliga. Kuid see inimkond on jäänud 

tundmatuks ja kurdiks. Ma olen sellega rääkinud läbi imede, kuid ta on jäänud kangekaelseks. Ma olen 

pannud nad tundma Minu õigust, kuid nad on põgenenud Minu õiguse eest. Ma olen teile rääkinud 

armastuse sõnadega, et te saaksite tunnistust anda, kuid te ei ole andnud rõõmusõnumit, ega need, kes 

on aimanud aega, milles nad on. Teil kõigil on vaimult samad omadused. Aga mõned valmistan ma ette 

kui sõnumitoojad ja teised valmistan ette, et nad saaksid neid vastu võtta. 

28 Minge välja "töötajatena", alludes alati minu tahtele. Hoidke endid varustatud, sest kui te seda ei 

tee, siis tulete tühjade kätega, kuigi minu Jumalikkus on neid täitnud. 

29 Ma olen andnud oma täiusliku töö patuste kätesse. Kuid see ei ole põhjus, miks te ei tohi seda 

avaldada. Kui te olete väärilised, siis minu armastus teeb teid vääriliseks ja annab teile vahendid üksteise 

armastamiseks ja päästmiseks. 

30 Kuna Ma olen võimas, tahan, et Minu loodud olendid ei oleks abivajajad, ja seepärast annan oma 

aarded ja varad patuste kätte, et nad omakorda avaksid end ja annaksid rohkesti teistele. 

31 Õnnistatud on see, kes on suutnud edasi anda kõik, mis ta on oma hinges kaasa toonud. Sest see, 

kes on olnud uskmatu, isekas või teadmatu, ei ole isegi ära tundnud seda, mis tal endas on. Olge usklikud 

inimesed, et te äratate Laatsaruse surnuist üles ja annate pimedatele nägemise. 

32 Kui te tahate teada, millist suurt tõde minu sõna sisaldab, siis järgige seda, et seda proovile 

panna. Aga mitte see ei ole see, mida te proovile panete, vaid teie ise. Sest kui teil ei ole usku sellesse, 

mida te ütlete või teete ─ millist usku võiksid teised teie vastu omada? Te peate olema nagu peegel, 

milles teie kaasinimesed saavad end näha ja tunnistada, et te olete minu sõnumitoojad. 

33 Täitke oma ülesanne, ja kui olete lõpetanud, leiate end suure suletud värava eest, mille teie käsi 

saab avada, sest tal on võti. Selle värava taga ootan teid. Võõras võti ei aita teil väravat avada, samuti ei 

pääse te trepi esimeselt astmelt kolmandale astmele, ilma et oleksite eelnevalt olnud teisel astmel. Sest 

need seitse sammu tähistavad vaimse täiuslikkuse teed, mida te kõik peate läbima. 

34 Ma teen teid kõiki üheks südameks, et ma saaksin teid jätta ühe tahte ja ühe ideaaliga. 

35 Tema, kes on andnud teile seadused ja käsud aegade algusest peale, et te käiksite õiglaselt ja 

kõrgel ja ulataksite oma käe neile, kes on nõrgad, räägib praegu. Kuid teie viljad on kasinad ja te ei ole 

veel toitnud end selle leiva sisuga, mida ma olen teile alati pakkunud, mis on armastus, headus ja 

halastus. Te varjate Minu ilmutusi ja hoiate oma kingitusi enda jaoks. Aga inimese hing on vaene ja ühel 

päeval kutsub ta teid vastutusele ja ma ei taha, et te tunneksite selle kohtu karmust, kui nad teie 

vastutusest teada saavad. Pingutage ja ma paljundan teie seemne. 

36 On tõsi, et te kannate väga rasket risti oma õlgadel ning et te olete süüdi, kahetsusväärne ja 

hukkamõistetud. Aga kui te ei täida oma ülesannet, tunnete oma vastutust palju tugevamalt. 
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37 Nüüdseks oleks pidanud hea uudis juba levima ja minu jüngrite arv oleks pidanud olema palju 

suurem. Kus on need haiged, keda sa oled tervendanud, ja need patused, keda sa oled pöördunud? 

Ülesanne, mille ma teile annan, ei ületa teie jõudu ja võimeid. Teie rist on nagu minu oma, see on 

loobumise, ohvri ja armastuse rist. Igaüks, kes selle tõelise mõistusega vastu võtab, tuleb Minu juurde 

südamega, mis on läbilöödud tema kaasinimeste mõistmatusest, kuid on minuga rahus ja rahul oma 

tööga. 

38 Teie poolt vaadeldavate kirikujuhtide kohal, kes on teie vennad, tõuseb Eelija, kes valgustab ja 

innustab teie hinge. Ja Maarja, teie Jumalik Ema, esitab ka oma loodud olendid ja toob nad Minule 

lähemale, et Isa ja lapse vahel oleks alati osadus. Maarja on teie pidev eestkõneleja. Tema silmis olete 

kõik väikesed ja õrnad lapsed. Kui palju pisaraid ta valab, kui tema armastatud lapsed pattu teevad. 

Tegelikkuses te ei tunne tema armastust ja pühendumist ning te ei ole tema emalikku hinge lohutanud. 

Minu õiglus on tema eestpalve kaudu mitu korda tagasi hoitud. Kuid ärge arvake, et temas on tahtmine, 

mis on Minule vastandlik, sest ta on osa Minu Jumalikust Vaimust. Maarja kehastab minu õrnust ja on 

emaarmastuse eeskuju. 

39 Igaüks, kes valmistab end sel ajal ette palvete ja minu õpetuse hea praktika abil, leiab end 

päästetud loodusjõududest säästetuna. Ma kutsun teid üles palvetama ja annan teile kõigile võimaluse 

end päästa. 

Samal ajal, kui looduse elemendid puhastavad ja vähendavad sõnakuulmatute ridu, peate te jääma 

"valvsaks ja töötama" ning palvetama oma kaasinimeste eest. 

40 Ma olen korduvalt palunud teil ühineda, et te saaksite tuua maailmale ühe õpetuse. Sest kui te 

jagunete, siis on teil suured katsumused ja teie heastamine on suurem. Sest kuigi te tunnete Minu tahet 

ja oma rasket missiooni, olete te siiski Minu ettekirjutustest kõrvale pöördunud. Ühendage end, jääge 

üheks Vaimuks ja ühiseks Tahtejõuks. Armastage üksteist. 

41 Te olete Minu Kohalolu ja häbenete oma missioonipuudust. Te tulete ilma heade tegudeta ja 

olete kaotanud armu rüü, millega ma teid ehtisin. Te ei ole kuuletunud Minu käskudele ja olete 

omistanud Mulle ebatäiuslikkust, sest Ma olen andnud teile oma juhised inimese kaudu. Te olete 

arvamusel, et inimene ei ole võimeline edastama jumalikku Sõna. Kuid ma tõestan teile praegu, et minu 

otsus on õige. 

Inimene omab Minu vaimu ja on võimeline Mind mõistma. Seepärast olen teinud temast häälekandja 

ja kasutan teda selleks, et edastada Mind maailmale. 

42 Te kannate oma hinges raamatut, millesse olete kirjutanud oma teosed erinevate kehastuste 

jooksul, mis teil on olnud maa peal. Ja praegusel ajal, kohtumõistmise ajal, olen ma saatnud mõned 

lepituseks ja teised raske ülesande täitmiseks. Olen valinud teid suure hulga inimeste hulgast, et viia läbi 

puhastustööd, uuendustööd ja vaimset tõusu inimkonna seas. 

43 Maailm imestab, miks ma valisin teid, harimatuid ja patuseid. Ma ütlen teile: Kõigi olendite saatus 

on Minus. Ma töötan praegu teiega, et teha teist Minu apostleid, ja kui see õnnestub, siis lõpeb 

puhastusaeg. 

44 Eelija on treeninud teie tajusid, et te näeksite selgelt kuuenda etapi algust, lahti lastud kuuendat 

pitserit, mis on toonud igale hingele armu ja valguse. 

Te olete saanud minu lihtsa ja arusaadava sõna, mis selgitas saladusi, avas teid ja süütas valgust igas 

olendis. Te olete näinud, et paljud ettekuulutused on täitunud, ja nii suure katsumuse ees olete te ärkvel 

ja valmistute minu õpetuse elluviimiseks. 

45 Ma annan teile armu kuulda Mind kuni 1950. aastani, mille lõppedes lõpetavad Minu 

häälekandjad Minu Sõna edastamise. Ma palun kõigilt teist vennalikkust ja püsivust oma ülesannetes, et 

nad saaksid edastada ilma eksimusteta ja et minu õpetus oleks kõigis kogukondades sama sisuga. Sest 

see on üks Meister, kes teiega räägib. Maailm ootab rõõmusõnumit, ja minu tahtmine on olnud valida 

teid selle toomiseks. 
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46 Teie rahva juhid ei tea, et selles on minu poolt valitud usklik rahvas, kes palvetab ja "valvab" rahu 

ja hea mõistmise eest inimeste vahel. Ma valmistan neid ette ja luban neil tulla teie keskele, et hinnata 

Minu ilminguid ja teie religiooni praktiseerimist. 

47 Olge ettevaatlik, et tõlgendada minu sõnu õigesti ja järgida minu käske. Ärge andke inimestele 

teadmatuse või fanatismi vilju. Parandage oma puudused, tehke oma süda tundlikuks, siis peatan ma teie 

kuulekuse nimel loodusjõud, mis hävitavad teie kaasinimeste ja ka teie enda elu ja rahu. 

48 Lühikeseks ajaks annan ma teile ikka veel oma sõna. Minu määratud aeg läheneb ja te peate siis 

olema ühel meelel, koguduse juhid ja "töötajad". Võtke Mind oma eeskujuks. Pidage meeles, et Meister, 

et viia lõpule oma töö Teises Ajastikus, kannatas risti ja kandis seda oma õlgadel Golgatale. Olge 

alandlikud ja võtke oma missioon vastu. Teie valu jõuab Minuni ja teie pisarad segunevad Minu omadega 

─ armastuse ja valu pisarad inimkonna nimel. 

49 Tehke armastuse ja halastuse tegusid, juhtige rahvahulki innukalt ja õiglaselt, nagu on minu 

Will on. 

50 Valmistage end ette, et pärast 1950. aasta lõppu saaksite viia minu õpetuse rahva südamesse ja 

rahvas hajub laiali kõikidesse rahvastesse. Ma annan teile julgust, sest pärast seda aega, mil te kuulete 

minu Sõna, muutub teie tee konarlikuks. Ma õnnistan teid. 

51 Minu rahu on teiega sel hetkel, kui te Mind vastu võtate. 

52 Ma jätan teile kustumatu mälestuse sellest ilmutusest ja sellest sõnast, mille ma olen teile pikka 

aega andnud. 

53 Minu Sõna on teid kaunistanud, kuid ärge kunagi uhkeldage. Ainult mina üksi tean, kes te olete 

olnud, kes te olete ja kes te saate olema. Need, kes tulid siia näljaga ja januga oma hinges, rahuldasid 

oma soovi, kui nad kuulsid Minu Sõna, ja täna on nad Minu sulased. Need sulased on jüngrid, kellele ma 

olen näidanud kuuenda pitseri valgust. 

54 Sel päeval tulete kokku erinevatest piirkondadest, sest minu häält on kuuldud kõikjal, mis kutsub 

teid kogunema. 

55 Ma ei tule teie üle kohut mõistma ega teid vastutusele võtma. Teie südametunnistus ja 

intuitsioon ütlevad teile kõige paremini, milline on teie vastutus ja teie tööde väärtus. 

56 Ärge arvake, et ainult teie armastate Mind. Kõikidel maailma teedel on neid, kes otsivad Mind, 

järgivad Mind ja armastavad Mind. Kuid ma tahan, et te harjutaksite end Minu õpetuses ja oleksite 

seeläbi eeskujuks neile, kes armastavad Mind ebatäiuslikult või ebatruult. Tõesti, ma ütlen teile, kogu 

inimkonnas on jagatud prohvetlikkuse, inspiratsiooni ja (sisemise) sõna andeid. 

57 Ärge magage, sest on vaid kolm aastat, kuni te ei kuule Mind enam sellisel kujul. Millal te olete 

selle õpetuse õpetajad? 

58 Ma olen teid täna ühendanud, et kutsuda teid üles ärkama, et saaksite ühineda tõelise vaimse 

armastuse mõistmises ja mõista, et Minu Tahte kohaselt ei ole teie seas ei isandaid ega alluvaid. Minu 

sõna jääb kirjutatud. Kuid pidage meeles, et minu tahe ei ole, et teie puudused oleksid sellesse 

raamatusse kirjutatud. 

59 Kas te tahate jätta oma üleastumiste ajalugu halva eeskujuna tulevastele põlvedele? 

60 Minu töö on püha, on jumalik, ja ometi olen ma selle pannud patuste kätte, sest kui patused 

tunnevad, et nende Issand neid armastab, austab ja armu annab, siis on nad need, kes järgivad Mind 

suurima armastuse, lojaalsuse ja loobumisega. 

61 Veelgi enam, kus on selle maa õiged? 

62 Teile, jüngrid, ütlen: Kasutage kogu oma head tahet, et Ma jätaksin teid täiuslikuks Minu õpetuste 

kaudu. 

63 Ärge kahelge endas oma kohmakuse tõttu, sest ma võin isegi kivid kõnetada. 

64 Teie teedel, teie elus on redel, mis algab inimesest ja lõpeb Jumalaga. Kõndige seda samm-

sammult, kuni jõuate oma Isa enda sülle, kui teie hing on saavutanud täiuslikkuse kõrgeima astme. 
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65 Eelija on nagu majakas, mis valgustab teie teed sel ajal. Ta tugevdab teid katsumustes ja kuulutab 

teile neid, mis veel ees ootavad. 

66 Õndsad on need "töölised", kes neil hetkedel oma vaimust juhindudes kuulevad minu sõna. Sest 

nemad on need, kes on osanud oma teel külvata tervist, rahu ja rõõmu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 204 
1 Ma võtan teid vastu, inimesed. Minu kuningriigi väravad avanevad, et teid vastu võtta ja valada 

teie peale oma armastust. Ma annan teile praegu seda, mida te vajate, vastavalt mõnede usule ja teiste 

vajadusele. 

2 Ma otsin teie südame pühamu, ma annan teile tõe valguse, mis on armastuse valgus, mille 

võimas jõud liigutab loodut ja hoiab kõike selles korras, harmoonias, tasakaalus. Seepärast õpetan ma 

teid armastama, et te tunneksite elu saladust. Olge helde, et teie armastus oleks nagu laul, mis 

rõõmustab kannatanute südant. 

3 Teie ülesanne on teie kätes ära tunda ja täita oma ülesannet. Teie saatus on lasta hingel 

triumfeerida iga viletsuse ja patu üle, ülendada kogu teie olemust, vääristada teid ja teha teid vääriliseks. 

Ma tahan, et te kontrolliksite oma keha ilma vägivallata, et te teeksite seda targalt ja samal ajal 

halastusega. Kui inimesed minu seaduste üle arutlemise asemel täidavad neid armastavas kuulekuses, siis 

teevad nad sellest maailmast sellise paradiisi, nagu seda nautisid esimesed inimesed oma süütuses ja 

kuulekuses, enne kui nad seda rüvetasid ebapuhaste mõtete ja tegudega. 

4 Kui inimene elaks Taevase Isa tahte järgi, oleks see maailm materiaalsete hüvede ja vaimse tõusu 

org. Ta ei kurtnud loodusjõudude ebameeldivuste üle, sest ta elas nendega ja kõigi olenditega 

harmoonias. See oleks jumalik kontsert, kus iga inimene oleks üks noot. Kuid inimene ei ela kooskõlas 

jumalike seadustega ja seetõttu on ta muutunud valu vangiks, iseenda orjaks. 

Inimene lohistab ahelad seljas, kannatab, valab pisaraid ja on meeleheitel, mõistmata, et ta võlgneb seda 

kõike omaenda tegudele. Kui ta mõistaks, et ei ole ühtegi pisarat, mis ei ole õigustatud, saavutaks ta 

varsti oma päästmise. 

5 Tõesti, ma ütlen teile, et päästmine kõigist hädadest, mida inimkond kannatab, on inimese käes. 

Ta võib olla oma arst. Seepärast ütlen ma teile, et teie hing tõuseb Minu juurde, kui te kõnnite seda teed, 

mida südametunnistus ette näeb. 

6 Milleks te seda elu tahate, kui see ei ole teie hinge hüvanguks, mis kuulub igavikku? ─ Te olete 

tulnud siia haiguse, pisarate ja valu maailma ning te ei taha teada, et te muudaksite oma elu väikese 

headusega. 

7 See, kes mind tõeliselt armastab, on tark, kes kõigepealt hõlmab maailma ja seejärel kogu 

universumi. Vaata, kuidas sinu Jumala armastus ilmneb kogu loodu kaudu. See on tark tegevus, täiuslik 

sõna, on võti taevariiki. Armastus, mis on universumi süda, tõstab teie eksistentsi, kuni saavutatakse kõigi 

olendite osadus mõtte kaudu. 

8 Inimesed: Aasta kestab 365 päeva, kuid kui palju teete te selle aja jooksul armu ja armastuse 

tegusid? Miks te ütlete mulle, et armastate mind, kui te ei tee midagi oma abivajajate heaks? Kui ma 

ütlen teile, et ma armastan teid, siis tõestan seda tõeliste tegudega. 

Inimesed väidavad, et armastavad Kristust, kuid nad vigastavad Mind igal hetkel, mõistavad Minu üle 

kohut, hävitavad endas Minu mälestuse ja eeskuju ning keelduvad järgimast Minu tegutsemisviise. Kas te 

ei arva, et see kõik võrdub okaskrooniga ja uuendatud ristilöömisega? Kui Ma aitan vaimselt haigeid, 

vaeseid, vaeseid, vangistatud ─ miks te ei ole Mind sinna saatnud? Miks te keeldute pisutki halastusest 

neile, kes teid paluvad? Mõistke, miks ma ütlesin teile, et te olete Mind taas risti löödud. Sest kes eitab 

armastust, see eitab Mind. 

9 Ma olen teile öelnud, et Jumala lastena peaksite käituma nagu Tema. Miks te ei aita oma vaimse, 

moraalse või vaimse loominguga Isa loomingut kaunistada? 

10 Tõeline Jumala teenija on see, kes jagab inimestele armastuse palsamit, kes teostab südamest 

tulenevat halastust. 

11 Minu valu, mida sa põhjustasid, on kestnud kaua ja see valu on tingitud sinu mõistmatusest ja 

armastuse puudumisest. 

12 Sel kolmandal korral pöördun ma tagasi, et armastavalt korrata seda fraasi: "Armastage üksteist". 
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13 Inimesed, valmistuge vastu võtma minu tervendavat palsamit. Igaüks, kes on valmis vastu võtma, 

saab terveks, igaüks, kes on nõrk, saab tugevaks. Keskenduge oma südamele, tõstke oma hing Minu 

juurde ja lootke. Ma annan teile rohkem, kui te olete arvanud. Võtke vastu vaikides, sest vaikides annan 

ma teile. Ma olen teie lootuse päike, armsad lambad. Aga nii nagu mina annan teile, annate ka teie. Ärge 

olge kitsarinnalised. Kui te annate, ärge mõelge sellele, mida te oma lastelt ära võtate. Sest kui see, mida 

te annate, on teie jaoks raske, siis on parem seda mitte teha. 

14 Ärge mõistke oma kaasinimeste elu hukka, sest siis ei määrida te mitte ainult oma huuli, vaid ka 

oma südant. Te peaksite siiski olema valmis oma iga tegu hukka mõistma ja kuulama oma 

südametunnistuse ettekirjutusi. 

15 Elage puhtamat elu, ja siis, kui te lähendate end harmooniale kõigi Jumala lastega, hakkate te 

tundma seda rahu, mida te nii väga igatsete. 

16 Tõesti, Meister ütleb teile: Alates sellest hommikusest pühendumisest on võrdlus kolme ajaga 

muutunud reaalsuseks, mis sümboolselt esindab kolme aastat, mille jooksul ma veel annan teile oma 

sõna. Seepärast on minu õpetus nüüd sügavam, kui minu valgus on avanud teie mõistmise ja tunginud 

teie hinge. 

17 Te ei ole enam Esimese ajastu inimesed, kellel oma primitiivses olekus ei olnud täielikku teadmist 

vaimse seaduse kohta, mis neid juhiks. Isa saadetud prohvetid pidid tunnistama Jumala olemasolu. Nad 

kõik rääkisid ühest ja samast Jumalikust olendist ja nii hakkas inimkonnas kujunema usk elavasse ja 

tõelisse Jumalasse. Aabraham oma armastusega oma Issanda vastu, Jaakob oma vankumatusega 

katsumustes ja Mooses oma innustustega ning Seadus kinnitas ja suurendas inimese teadmisi Jumalast. 

18 Need inimesed olid ühe ajastu pioneerid, nii nagu teie peate olema ühe teise ajastu, 

spirituaalsuse ajastu, pioneerid. 

19 Sel aastal 1948, mis tähistab Esimest ajastut, saate te minu Sõnas teada palju õpetusi, mis on 

seotud selle ajaga. Te saate teada Iisraeli ajaloo tähendust, kes ei olnud ainus rahvas, kes päästeti 

esimesel ajastul ja keda lunastati vaimselt teisel ajastul. Te võite leida, et usklikud inimesed on kõigi 

rasside südames. Iisrael on avastatav ka kõigis religioossetes kogukondades, sest see rahvas on valitud 

vahendiks, et anda eeskuju ja õppetund kogu inimkonnale. Seepärast ütlen ma teile, et Iisraeli ajalugu, 

kuhu te vaimselt kuulute, peaks olema kõigile teada, sest selles sisalduvad suured ilmutused, mis ma 

andsin esimestele. 

20 Te imestate, kui leiate neil aegadel sellised suured vaimud nagu Aabraham, kes armastas oma 

Issandat puhta armastusega rohkem kui kõike muud loodut. Mõelge selle mehe elu ja tegude üle ning te 

avastate, et tema usk, tema tugevus, tema kuulekus ja armastus on Iisraeli puu tõelised juured. 

21 Neil aegadel olid ebajumalateenistused ja paganlikud rahvad, kes kummardasid loodusjõude kui 

jumalusi, kellele nad pakkusid ebapuhtaid kultusi. Sel ajal ilmus Aabraham ja tegi teatavaks 

inspiratsiooni, mille ta oli saanud oma Issandalt, mis oli tõe ja õigluse valgus. Kuid rahvas, kes oli 

kõvasüdameline ja ebausklik, pani patriarhi proovile. Ta pääses kõigist lõksudest ja tagakiusamistest, 

pöörates neid hea õpetuse poole, kuni ta viis neid tunnustama Aabrahami Jumalat kui kõigi aegade 

nähtamatut, kuid elavat Jumalat. 

22 Vaadake, kui kaua on need vaimsed võitlused inimeste seas kestnud. Kuid mõistke, et pärast neid 

on tõe valgus alati säranud. 

23 Mõistke, et Ma ei tee teie elu raskeks oma Sõna kaudu, vaid lihtsustan teie jumalateenistust ja 

jumalateenistuse tegusid. Ma õpetan teile, et selleks, et olla Mulle meelepärane, ei ole vaja keelduda 

maailma hüvedest ega jätta oma kohustusi täitmata. Niikaua kui te olete kehas, olete allutatud inimlikele 

vajadustele. Kuid ma õpetan teile ka seda, et te ise kasutate seda, mis tuleb maalt, järgides seadust oma 

hinge hüvanguks. Kui te elate nii, siis täidate te minu seadust. 

24 Juba esimesel ajastul andsin teile juhatajaks vaimse karjase, kes oli samal ajal minu tuleku eelkäija 

minu rahva seas. Te ei olnud neid õppetunde täielikult mõistnud ja sattusite teadmatusest 

valekultustesse, kummardades loodusjõude või kuldvasikat. 
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25 Tõe Jumal on alati ilmutanud end teie olemasolus, olenemata sellest, kas ma olen teid rikkustega 

üle ujutanud, valgustanud teie intelligentsust või andnud teile võime valitseda maailmas. 

26 Minevikus olite te isandad, elasite külluses, kuid lasite oma isekuse ja edevuse tõttu teha 

tavainimestest sulased ja orjad. Kuid ma olen teile andestanud, ma olen tulnud kui Isa ja olen taastanud 

selle, kes oli langenud, ning õnnistanud kõiki. Ma olen olnud teie teenija, sest ma olen andnud teile kõik, 

mida te minult palusite. Kuid ma olen kannatlikult oodanud seda tundi, mil te hakkate täitma missiooni, 

mille ma teile aegade algusest peale usaldasin. 

27 Ma olen õiglus. Kuid ma ei karista teid. Sest ma ei ole teid isegi selle eest vastutusele võtnud, et 

olete Mind risti löödud. Seepärast on teie raskused ja kannatused ainult selleks, et teid puhastada. Just 

teie sõnakuulmatus Minu Seaduse vastu nõuab puhastamist, heastamist, teie vaimse puhtuse algse 

seisundi taastamist. Kuid te olete kindlal teel, mis viib teid edasi ja päästab teie hinge. 

Kuid te peate olema teadlikud oma missioonist ja ajastust, milles te elate. Sest kui te küsite oma 

südametunnistuselt, mida te olete teinud inimkonna hüvanguks, kas minu seadus on juba maailmale 

teada ja kas minu töö on edenenud, siis see ütleb teile: ei. 

28 Nüüd, kui ma teiega räägin, hakkate te harjuma Minu Sõnaga. Mõistke, et usu leidmiseks olen 

valinud lihtsad ja harimatud südamed, et teha ennast nende vahendusel teatavaks. Ometi olete te 

kahelnud ja isegi jõudnud uskuda, et see on inimene, kes teiega räägib. Seepärast olen lubanud teil 

uurida inimesi, kelle kaudu ma avaldan ennast nende normaalses olekus ilma vaimustuseta, et te saaksite 

end veenda nende teadmatuses ja harimatuses. 

Ma olen õpetanud teile alandlikkust ja halastust, ma olen teid ette valmistanud ja jaotanud korraldusi 

oma rahva seas. Kuid paljud neist, kes on need juba saanud, on muutunud enesekindlaks, on teinud end 

meistriteks ja tahavad olla esimesed. 

29 Mina üksi olen Esimene, kuid ma ei alanda teid ega tee teid Minu orjadeks, vaid annan teie kätte 

kõik, mis teil puudub. Ma olen Isa ja ei saa olla ükskõikne teie kannatuste suhtes. Ma olen Jumal ega saa 

teid pimedusse jätta. Seepärast ilmutan Ma ennast teile, et te mind ära tunneksite ja teaksite, kellega te 

koos olete ja keda te kuulete. 

30 Te ei ole andnud eeskuju ühtsusest ja seetõttu näete, kuidas puudub vendlus ja harmoonia 

kirikute ja sektide vahel, kelle tülid ja lahkhelid toidavad üleolekuhimu ja kes valmistuvad uueks 

"lahinguks". 

31 Te ei ole veel suutnud minu seadust täita. See tee on täis valgust, kuid sageli olete te käinud 

pimeduses. Te saate pidevalt Meistri armastust, kuid siiski õhutate vaenu. Te saate pidevalt õpetusi 

moraali ja vooruse kohta, kuid siiski on teie seas halbu tegusid ja mõtteid. Seepärast need, kes on tulnud 

viimasena, pilkavad, sest nad näevad minu jüngrite ebaausust. Samuti ei usu teadlased, kui nad on 

tunnistajaks minu ilmingutele, et minu universaalne kiir avaldub inimliku mõistmisvõime kaudu. Te peate 

andma suuri autoriteeditõendeid, äratades Laatsaruse hauast üles, taastades pimedatele nägemise ja 

lonkadele liikuvuse, kõik need tõendid, mida inimene peab nägema, et uskuda minu tulekule teie keskele 

sel ajal. 

32 Teie keha on see, mis osutub hingele takistuseks tema ülesande täitmisel ja mis seisab Minu 

Tahte vastu. Kuid ma olen varustanud teie hinge mõõgaga, et ta saaks olla võitja võitluses oma keha 

kirgedega ja omandada teened, sest hinge tahtmatu keha toimib lepituskivina või katsekivina. 

33 Seepärast olen ma tulnud teid abistama. Ma olen teie Päästja ja pakun teile võimalust tundma 

õppida ja elada "tõotatud maal". 

34 Kasutage aega, mille ma olen teile andnud. Te ei tea, millal ma teid kutsun. Vabastage endid 

materialismist, praktiseerige aktiivset heategevust, olge tõelised apostlid ja ma avaldan inimestele teie 

vahendusel jumaliku halastuse väe. 

35 Teid ootavad ees suured katsumused. Valmistuge! Ma ei taha, et te homme ütleksite, et teid ei 

ole õpetatud, ja ma ei taha ka näha teid degeneratiivsena või abitusena, kuigi teie käsutuses on tohutult 

palju jõudu. Mina, kes andsin teile nii palju armastust, kes panin teid nautima toitu ja veini Tema 

pidusöögilauas, ei taha, et te pärast seda lohistaksite viletsuse ja kannatuste ahelaid enda järel. 
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36 Kui te ei täida oma missiooni, valmistate endale valusat tulevikku ja selle asemel, et olla esimene, 

tunnete end viimasena. Te näete, kuidas teie lähedased hukkuvad, te näete, kuidas teie igapäevane leib 

muutub napiks. Sõda röövib teie lähedased ja seda maad, mille ma olen valinud, et armastada oma 

valguse ja rahuga, näete te määritudena süütute verega. Te tunnete võõrast ikke, te olete nende orjad ja 

olete kaugel tõelisest teest. Siis ei kuule te enam minu häält. 

37 Mina, Looja, ei sunni teid ega suru teile peale oma seadusi. Ma tulen alla, et paluda teil seda 

järgida ja olla alandlik. 

38 Rahu olgu teiega, inimesed, kui te kuulete minu sõna hea tahtmise korral. 

39 Ma olen jumalik aednik, kes hooldab teie südamete aedu ja kastab neid taevase veega, ja ma olen 

valanud tilga jumalikku armastust maa kibedusele, mis on nii suur. Ma näitan teile teed, mis viib Isa 

kuningriiki ─ teed, millel te ei leia kunagi lõppu, vaid millel te saavutate alati edu ja tunnete uut hiilgust. 

40 Täna jahvatab minu sõna teid ja annab teile kuju. Ma töötan sisemise inimesega, hingega. Õppige 

end vormima ja andke endale ilusad vormid. Ma õnnistan teie tööd, nii et pärast seda saate te oma suure 

missiooni selles maailmas lõpule viia. 

41 Mina olen teie peremees, kuid ärge pidage Mind Isast eraldi, sest Mina olen Isa. Poja ja Püha 

Vaimu vahel ei ole mingit vahet, sest Püha Vaim on Üks ja see olen mina. Tunnistage Minu kõigi aegade 

ilmutustes ühte Jumalat, kes on näidanud end teile paljude ja erinevate õpetuste kaudu ─ kui ühte 

raamatut, millel on palju lehekülgi, kus on palju armastuse õppetunde. 

42 Pühitsege minu nime oma tegudega ja te leiate endas selle valguse, mis vabastab teid 

teadmatuse ja patu pimedusest. 

43 Kas te, inimesed, olete nõus sellega, millised te olite enne, kui teid kujundas minu Sõna? Kas te 

mäletate, et minevikus olite te võimeline paljudeks tegevusteks, mida te enam ei tee? Te ei saa oma 

tänast elu võrrelda oma eelmise eluga. Minevikus olite te üksildased rändurid, kes rändasid oma teed 

ilma valguseta, mis valgustaks eksistentsi ja sütitaks selles lootust. Täna olete te Jeesuse jüngrid, kelle 

armastuse allikas te olete oma janu kustutanud ja oma haavad ära pesnud. Minu armastus tõmbab välja 

sinus olevad okastraadid, ja kui su ristil on naelad, tõmban ma ka need välja. 

44 Ma olen selle maailma ja kõigi maailmade valgus. Ma tahan, et te riietaksite end selle valgusega. 

Minu Sõna on tervendav palsam, tervendage end sellega, kui te seda kuulete. Miks sa oled haige, 

kannatad ja nutad, kui sinus on Jumal? Uurige ennast ja parandage kõik, mis vajab parandamist. 

Puhastage kõik, mis vajab puhastamist. Ma ütlesin teile: "Puhastage anum seest ja väljastpoolt." See 

tähendab, et teie sisemine olemus on tahtes ja inspiratsioonis koos teie füüsilise või inimolendi osaga. 

45 Ma kujundan teie siseelu ─ seda, mida te inimeste eest varjate, mis on teistele nähtamatu, kuid 

mida te ei saa minu eest varjata. Kujundage oma välimus nii, et selle nähtav pool oleks teie hinge tõeline 

peegeldus. Siis on teie teod siirad ja tõesed. See on 

Selle põhjuseks on see, et inimesed näitavad maailmale ainult ühte nägu, kuid varjavad teist. 

46 Kas te olete juba oma haavu uurinud, kas te olete neid ravinud palsamiga, mida ma teile olen 

andnud? Kui te kahtlete minu palsamite tõhususes, ravige neid uuesti. Aga kui te usute, siis loobuge 

ravist ja te näete, kuidas minu armastus neid ravib, ja kui te neid otsite, siis neid enam ei ole. 

Teistel lasen ma leida oma tervise usus, palves, mõttejõu kaudu. Tulevad hulgaliselt vaimseid 

olendeid, kes ühendavad oma jõu ja jõu, ravivad teid ja tervendavad teid. 

47 Spiritist ütleb: "Kui ilus on elu!" Asjatundmatu, materialist ütleb: "Kui kibe, kui kurb ja sünge on 

elu!" ─ Inimene, kellel puudub sisemine ülestõusmine, komistab kõigest, kõik teeb talle haiget. Sisemiselt 

ülestõusnud inimene ei märka isegi mitte tee vasturääkivusi. Kui kõrgelennulised tegelevad teistega, siis 

kiidavad nad nende voorusi või vabandavad nende vigu. Nad ei mõista kunagi hukka ega mõista hukka. 

Madalameelsed seevastu mõistavad hukka, laimavad, avalikustavad teiste vigu ja leiavad sellest rõõmu. 

48 Neile, kes mõistavad hukka ja sekkuvad oma kaasinimeste asjadesse, küsin ma: Kas te arvate, et 

teie patukoormus on liiga kerge, sest te tahate seda teiste koormat suurendada? Kui te ei suuda 

vabaneda oma koormast, siis miks te suurendate seda teiste koormat? Miks te eelistate ennast saastaga 

koormata ja koormata, selle asemel, et otsida oma kaasinimestes vaimseid väärtusi, mis teid rikastavad? 
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49 "Minu Isa kojas on palju elamuid", kuid need, kes elavad kõrgetes vaimulikes piirkondades, 

aitavad inimestel vabaneda oma koormatest või aitavad neil neid kanda, kuid ilma neid hukka mõistmata 

ega nende viletsuse üle kurvastust tundmata. 

50 Ma olen näinud, kuidas te ühel päeval teotate ja teistel päevadel kahetsete. Ma olen näinud, et te 

eitate minu kuulutust ja seejärel tunnistate selle tõesust. Ma olen näinud, kuidas te ühel päeval laimate 

ja järgmisel päeval kaitsete seda, keda te laimasite. On hea, kui sa oma vigu parandad, kuid parem oleks, 

kui sa ei langeks uuesti kurja, et sul ei oleks midagi parandada. 

Ma nägin sind sel päeval andmas armastuse kingitust sellele, kes seda ei vajanud, ja ma nägin, kuidas 

sa keelasid selle tõeliselt vaestele. Kuid ma ei süüdista ega mõista teid hukka. Ma valgustan teid oma 

õpetuse valguse kaudu, et te ei teeks enam pattu. Kuid ma ütlen teile ka seda, et ma olen teid mõnikord 

näinud abivalmis, üllas, heategevuslikuna ja kaastundlikuna ning neid teeneid olen alati austanud ja 

tunnustanud. Kuid teie südames peaks juba praegu olema rohkem nisu kui umbrohtu. 

51 Ärge palvetage, liigutades mehaaniliselt oma huuli, ilma et tunneksite oma südames ja hinges 

soovi sisemiselt üles tõusta. Palvetage tundega, ilma et räägiksite. Nii kergesti kui te minevikus andsite 

valelikke vandeid ja andsite tarbetuid vandeid, peaksite nüüd rääkima tõtt. 

52 Ärge võtke midagi võõrast. Kes võtab ära selle, mis on võõras, peab selle valuga ja häbiga tagasi 

andma. Ma ei reeda kedagi, kuid ma tahan, et kõik võtaksid arvesse seda osa minu sõnadest, mis kehtib 

nende kohta. 

53 Ma ei süüdista teid ega kutsu teid vastutusele selle eest, mida te tegite, kui te veel kõndisite oma 

teed teadmatuse, ebaküpsuse ja materialiseerumise pimeduses. Aga kui te täna, olles täiesti teadlikud 

sellest, mis on minu seadus, jätkate seda, mis on keelatud, mis on ebaaus, siis peate te oma tegude eest 

vastutama Jumala ees, kes näitab end teie enda südametunnistuse ees halastamatuna teie suhtes. 

54 Te kõik olete minu seemne ja Meister lõikab seda. Kui umbrohi idaneb hea seemne seas, võtan 

ma ka need armastusega vastu, et muuta need kuldseks nisuks. Ma näen umbrohtu, mustust, 

kuritegevust, südametes kasvavat vaenulikkust, ja ometi võtan teid vastu ja armastan teid. Ma hellitan 

seda seemet ja puhastan seda, kuni see särab nagu nisu päikese käes. 

55 Kas te arvate, et Minu armastuse jõud ei ole võimeline teid lunastama? Kui ma olen teid 

puhastanud, külvan teid oma aeda, kus te kannate uusi õisi ja vilju. Minu jumalik töö sisaldab ülesannet 

muuta teid vääriliseks. 

56 Minu armastus õnnistab teid, annab teile andeks ja teeb teid vääriliseks, et kuulda minu sõna. 

57 Minu Sõna on tee. Ma õpetasin teile oma Seadust algusest peale, et teie sammud jääksid alati 

headuse ja õigluse teele. 

58 See õpetus on sama, mida ma teile varem andsin ─ õpetus armastusest. 

59 Teie vaimne hing on Looja täiusliku armastuse laps. Teie süda, see teie organ, milles on tunnete 

juured, on armastuse sümbol. 

60 Seepärast andke armastust, sest inimesed vajavad seda väga. Inimeste südames on nälg, vaimne 

atroofia, igatsus elu järele. 

61 Kuna teie, kes te olete Mind kuulnud, olete saanud eluleiva kaudu jõudu ja toitu, siis saate te 

anda toitu hingedele ja väsinud südametele. 

62 Kui te leiate vale uskumuse või vale idee, siis tooge minu valgus. Kuid mitte kunagi ei tohi ma oma 

õpetust jõuga peale suruda. Ärge kunagi tehke vahet rikaste ja abivajajate vahel, et neid erinevalt 

kohelda, siis näete nende kannatuste põhjas inimvenda, kes on langenud ja haigutab. Kuna teie süda on 

sellest valust liigutatud, siis otsite viisi, kuidas seda leevendada. Teie kaastunne katab paljastunud. Sa 

annad rahu sellele, kellel ei ole rahu. Sa oled nagu täht selle teel, kes kõnnib pimeduses eksinud. Kui te 

täidate oma ülesannet sel viisil, siis olete vääriline, et ma teid "Meistriks" kutsuksin. 

63 Minu õpetus ei nõua uute rahvahulkade kogumiseks kohtumispaikade ehitamist. 

Minu tahe on, et üks ehitab universaalset templit, mis ehitatakse südamete kaudu. 
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64 Järgige Jeesuse eeskuju, kes ei valinud oma sõna kuulutamiseks kogunemissaale, vaid otsis oma 

õpetuste ja tähendamissõnade jaoks sobiva koha koridoridest. 

65 Aga see, kes peaks kasutama kogunemissaale selleks, et teha inimeste teadmatusest või valust 

äri, ei saa nautida minu valgust ega saa end spiritistiks nimetada. 

66 Te peate võitlema ja teie võitluse koht on kõikjal ─ nii kodus kui ka füüsilisel tööl või teel. 

67 Seal valmistute te sobival hetkel ette ja räägite minu inspiratsiooni all, ilma et see, kes teid 

kuulab, teaks, kes on temaga oma südametunnistuse kaudu rääkinud. 

68 Ärge oodake, et inimesed unustaksid oma tavasid ühest hetkest teise. Ärge olge ka üllatunud, kui 

keegi nimetab teid petlikuks. Ka minu õpetus Teisel ajastul tundus paljudele eksitusena, kuid hiljem võeti 

see vastu kui kõrgeim tõde. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 205 
1 Võtke vastu minu õpetuse põhiolemus, vaigistage oma hing, vaigistage oma meel ja süda. 

2 Lähenege Minule nii, et tunnete end oma Meistri rahusse süvenenuna. 

3 Nii nagu te olete tulnud, nii näete ka oma vendi ja õdesid, kes tulevad kaugetest maadest, sest 

nad kõik igatsevad selle sõnumi valgust. 

4 Kõigile annan esimesed õppetunnid, mis valmistavad neid ette, et hiljem mõista hingele mõeldud 

õpetusi. 

5 Mõelge sõna peale, vaadake hoolikalt iga lauset ja otsige alati tähendust, minu õpetuse olemust. 

Mõistke, et teie, inimesed, peate järgima minu seadusi, mitte aga minu seadusi, mis peavad kohanduma 

teie ideedele ja teie mugavusele. 

6 Kui ma lubaksin teil rakendada oma õpetust oma elus vastavalt teie tahtele, mitte minu tahtele, 

siis, ütlen teile, te ei leiaks kunagi teed välja oma vaimsest stagnatsioonist ega lubaks oma hingel 

areneda, avaneda ja täiustuda. 

7 Seal näete inimesi, kes on muutunud oma religioonis loidaks, kes ei astu enam sammugi valguse 

poole, sest nad ei ole allunud sellele, mida jumalik seadus käsib, vaid on püüdnud seadust oma tahtele 

allutada, täites seda müütide ja ketserlustega. 

8 Paljudel selle aja inimestel on olnud vaja vabaneda igasugusest religioonist, et otsida Mind koos 

vaimuga ja et nad saaksid arendada kõiki neid omadusi, andeid ja võimeid, mida nad tunnevad oma 

olemuse sisimas. 

9 Need on need, kes on saanud vastu võtta sõnumeid, mis räägivad neile igavest elu. 

10 Ma pidin teid erinevatelt kõrvalteedelt, mida te kasutasite, kõrvale pöörama, et tuua teid sellele 

teele, kus Minu ilmutused säravad ja Minu sõnumid kõlavad. Sest ma tahan, et te kuuluksite nende hulka, 

kes vaatavad elu suurema vaimse kõrguse pealt. 

11 Mis on keha ilma hingeta? ─ Hingedeta rakkude föderatsioon. Hing on keha elu, kuid nii üks kui ka 

teine tuleneb Jumalast. 

12 Kas olete kunagi mõelnud, et ─ kuna kõik on pärit Jumalast ─ siis on Ta teie sees? Aga miks on Ta 

sinus ja milleks? Kas ta jääb sinna ilma ennast ilmutamata? Siis ei oleks Ta Jumal, sest Ta ilmub, räägib, 

valgustab, annab end tunda ja ilmutab end kõikjal. Nii et ärge arvake, et Jumal on teie sees peidus, ilma 

et ta teile oma sõnumit annaks. Ärge arvake, et Ta saab olla teie sees ilma ideedeta. Teadke, et Jumal 

tahab end teie kaudu täielikult ilmutada. 

13 Kas te suudaksite mulle vastata, kui ma küsiksin teilt, miks Jumal on teie sees? Miks, kuigi Ta on 

kõik, on Ta selles, mida te nimetate hingeks, selles teie olemuse osas? Miks Ta tahab, et sa oleksid valmis 

Tema ilmutuse vahendiks? Jüngrid, te ei saa veel vastata Mulle, sest keegi ei ole teid sisemisele 

mõtisklusele suunanud. Seepärast ei tea te, mil viisil te Isa ilmutate ja miks te väljendate Teda oma 

tegude kaudu. Aga kui te pühendute armastusega minu õpetuse õppimisele ja praktikale, siis ärge 

kahelge, et te suudate varsti vastata neile ja teistele veelgi sügavamatele küsimustele. Ja kui te olete selle 

teadmise valguse saavutanud, siis teate tõeliselt, miks ja milleks Isa elab igas oma lapses. 

14 Mõned ütlevad, et Jumalat ei ole olemas, ja teised tunnistavad küll, et nad usuvad tema 

olemasolusse, kuid ei ole sellest huvitatud. Kuid teadmatuses sellest, et neil on Tema endas, ei tea 

mõned, nagu teisedki, et nad ei saa elada ilma Temata. 

15 Kui te kõik olete sellest tõest teadlikud ja usute siiralt, et olete selle jumaliku olemuse vaimsed 

lapsed, siis imestate sageli, millisel määral olete lubanud Jumalal, kes on teie hinges kohal, end teie 

kaudu ilmutada. 

16 Ajad mööduvad, te läbite pika tee ja ühel päeval peatute, et imestades mõtiskleda nende tegude 

üle, mida Issand teie vahendusel tegi. Siis mäletate Jeesust, Meistrit, kes tegi oma Isa tahte teoks. 

17 Millal sa mõistad, et Jumal, kes andis sulle elu, tahab seda kasutada enda ilmutamiseks? Mõelge 

sellele, kuidas mõnikord piisab ühestainsast sõnumist siin, et te näeksite ja teaksite palju kaugemale, kui 
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te olete jõudnud. Ja see arusaam võimaldab teil imet teha. Sest te tunnete ennast ja seetõttu mõistate, 

kuidas rakendada oma vaimset pärandit. 

18 Oo armsad jüngrid, te peate õppima armastust andma, head tegema ja andma oma hingega. Ma 

ütlen teile, et see, kes ilmutab oma hinge väge maailmale ja ammutab sellest teadmiste allikast, et 

pakkuda seda teistele, täidab Isa tahet. 

19 Te peate tundma kõiki võimeid ja võimeid, mis teil endas on, nii et teie olemuse olemus hakkab 

ilmsiks tulema. Siis kogete, kui lihtne on lahendada eluprobleeme, kui rahulik ja õrn on võitlus ülestõusu 

eest. 

20 Õnnetus, valu ja haigus kaovad Vaimu jõul, kes ajab need palve kaudu minema. 

21 Valmistage end Minu vastuvõtmiseks valmis, sageli on teil hinge ettevalmistamise hetked, mil 

olete valmis suhtlema oma Issandaga. 

22 Kui te peaksite uskuma, et te tõesti kannate Jumalat oma olekus ─ siis võivad haigused teid 

vaevata või 

kiusatused, mis sind alla toovad? Kuidas saaks keha nõrk jõud sind kontrollida? 

23 Ma teen teid vabaks ja tugevaks, et te saaksite maailma ja liha vallutada. Sest ma juhatan teid ja 

toon teid lähemale täiuslikule osadusühendusele Isaga. 

24 Ärge arvake, et teil on juba täiuslik diskursus, mis teil on nende meelte abil. Samuti ei ole see 

lihtne intuitsioon, mis mõnikord valgustab teie meelt. Kõige kõrgem dialoog, kõige sügavam dialoog, 

mida te saavutate, ei toimu kunagi teie keha kaudu. 

25 Keha, õpilane, on ainult kest. Kuid selle sees on "lõhnapudel", mille parfüüm või essents on hing. 

Kas te ei arva, et on vale, et see parfüüm on lukus, kuigi selle lõhn võiks terve korteri lõhnastada? Täna 

võib "korter" olla teie kodu, homme on see maailm, hiljem on see lõputu maailmaruum. 

26 Inimesed: Avage oma sisemine tempel, et te saaksite selles vastu võtta selle Sõna olemuse. Kui te 

jääte väljapoole, kui te ei tee jõupingutusi, et siseneda oma pühakotta, siis hiljem ei taha te mind kuulda 

ja jääte eemale, kandes jätkuvalt õlgadel koormat, mida kandsite, kui tulite ─ raskuste, haiguste ja 

pettumuste koormat. 

27 Õppige neilt, kes juba valmistuvad Mind kuulama, sisenedes kõigepealt sisemisse templisse, mis 

on hinges olemas. Nad tugevdavad end ja tervendavad end Minu armastuse sõnumiga. 

28 Teil puudub usk, et tõsta oma nägu üles ja naeratada lootusrikkalt ning vaadata tulevikku ilma 

hirmuta, ilma usaldamatuseta, sest tulevikus olen mina. 

29 Kui sageli olete haige just sellepärast, et mõtlete seda; sest igal sammul arvate, et hukkumine 

jälitab teid ja valu varitseb teid. Siis tõmbate oma mõtlemise kaudu ligi tumedaid jõude, millega varjutate 

oma materiaalset elu ja oma vaimset tõusuteed. 

Kuid ma olen siin teiega, et taaselustada usku ellu, tõde, igavikku, täiuslikku rahu ja õpetada teid ka 

valgust ligi tõmbama. 

30 Jüngrid, jumaliku plaani eesmärk on olnud, on ja saab olema teie täiuslikuks tegemine. Aga kui 

Jumal on andnud teile täiuslikkuse idee teie kujunemiseks, siis miks varjata selle tõe valgust, mille Isa 

asetas teie olemusse, nagu ka kõigesse, mida Ta on kavandanud? Teadke, et inimene on nagu universum 

ja universum nagu inimene. Universum on Issanda laste suur kodu. Kuid selles on palju elupaiku, mille te 

peate läbima oma täiuslikkuseks, ja inimese hing on pühamu, milles teie Issand elab. 

31 Kui te mõistate minu sõna, siis ütlete varsti: "Isa, ava juba täna mu sisemise templi väravad, et 

sinu olemus, mis on elu ja tervis, tarkus ja vägi, saaks minusse siseneda." 

32 Ma ütlen teile: Kui te räägite Minuga niimoodi, siis see juhtub, sest hing on võtnud oma ülesande 

vastu. Siis näete, kuidas Ma ilmutan end teie kaudu, isegi teie keha kaudu, mis on tähtsusetu, kuid mille 

kujunemisel on siiski olemas suursugusus. 

33 Täna asute selles maailmas, homme asute teises, maapealses maailmas, ja igast maailmast 

kasutate seda, mis on vajalik teie täiuslikkuseks. 

34 Kõikjal kohtate oma vendi ja õdesid, sest universum on täis olendeid ja kõik on Jumala lapsed. 
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35 Päikesed, tähed, maailmad, looduse kuningriigid, igasugused olendid, aatomid, jõud, kõik, alates 

kõrgeimast inglist kuni tundmatu roomava olendini, kõik nad on Absoluutse Olemise lapsed, kõik pärineb 

Temast. Te teate, et ei ole olemas rikkust, millel pole omanikku, ja selle universaalse rikkuse omanik on 

Jumal. 

36 Nüüd ma küsin teilt, jüngrid: Kas on võimalik, et te olete haige? Kas on võimalik, et te olete kurb, 

kuigi see õpetus peaks teid vabaks ja õnnelikuks tegema? 

37 Minu poolt teile toodud ilmutuse jaoks on vaja vaimset valgustust, mille annan teile ainult mina, 

hinge Meister. 

38 Kui te olete alati tundnud end pigem kehana kui hingena, siis nüüd õpetan ma teid olema ja 

tundma pigem hinge kui kehana. See on pääste, pääste ja rahu. 

39 Mõnikord küsite endalt, miks te kannatate praegu rohkem kui eelmiste aegade inimesed ja miks 

pidite tulema täitma vaimset missiooni, mida teil varem ei olnud. Aga ma ütlen teile: See missioon käia 

vaimselt hea ja valguse teedel, et jõuda jumaliku mäe tippu, on alati olnud teie hinges. Ja teiselt poolt on 

praeguses eksistentsis kogunenud vanad võlad ─ lõpetamata tööd ja lõpetamata missioonid. 

40 Kes ei suuda mõista uue elu tähendust, mässab minu õigluse vastu ja näeb oma lepituskohustust 

karistusena. Teisest küljest, kes tunnustab uues eksistentsis võimalust võlgu tasuda ja plekke ära pesta, 

õnnistab Issanda nime. 

41 Te olete ikka veel väikesed lapsed ja väikeste lastena peaksite olema siirad. Ärge häbenege 

palvetes Minult väikseid asju paluda. Oluline on see, et te palvetate, et ma teid inspireeriksin ja 

õpetaksin. 

42 Palvetage, kasutage minu väljendeid, tugevdage ja tervendage usu ja nende levitatava jõu kaudu. 

43 Homme, kui teie palve ei ole enam mõeldud teie haiguste ravimiseks, vaid teie värskendamiseks 

ühenduses Isaga, rändab teie hing läbi mõistusele tundmatute piirkondade. Mõnele toite oma valgust, 

teistelt toite sõnumeid, teistelt saate julgustust ja õnne hingele. 

44 Jumal, kes on sinus, teeb oma sõnumeid teatavaks sinu suu kaudu, kui su hing ja keha oskavad 

neid edastada. 

45 "Kuidas on võimalik, et Jumal räägib inimese kaudu," võite küsida. Aga ma ütlen teile: sel ajal sai 

"Sõna" inimeseks, et rääkida Jumala Sõna. "Sõna, mis on tarkuse väljendus, võttis liha ja tema ihu oli 

inimene Jeesus. 

46 Miks te, kes te olete Tema jüngrid, kellest "Sõna" rääkis, ei peaks seda ilmutama hinge ja isegi liha 

kaudu? 

47 Täna olete te ikka veel õpilased ja te ei ole alati võimelised minu õppetunnist aru saama. Aga 

praegu rääkige Jumalale oma südamega, oma mõtetega, ja Ta vastab teile oma sisimas. Tema sõnum, mis 

hakkab teie hinges kõnelema, on selge, tark ja armastav hääl, mille te avastate vähehaaval ja millega te 

hiljem harjute. 

48 Alguses on vaja, et te mõtleksite nende sõnumite üle, mida te saate vastuseks oma palvele, et te 

tõesti tunneksite ära need, mida saate oma Isalt, ega ajaks neid kunagi segi nende häälte, ideede, mõtete 

ja isegi oma eksliku hinge ilmutustega. Ainult vaikuses ja meditatsioonis suudate ära tunda tee, mida 

mööda iga sõnum teieni jõuab. 

49 Milline inimene oskab öelda, millistesse vaimsetesse piirkondadesse tema hing tungib ja millisele 

valguse kõrgusele ta suudab tõusta? ─ Keegi. Seepärast on sageli eksinud see, kes ei tunne palve, 

Jumalaga suhtlemise ja vaimse kontemplatsiooni viise. Sest selle asemel, et minna valguse poole, siseneb 

ta pimedatesse sfääridesse, kust ta saab halbu inspiratsioone ja valesõnumeid. 

50 Pingutage, püüdke saavutada teadmised, mis viivad igavese vaimuvalguseni ─ sinna, kus on teie 

päritolu ja teie eesmärk. 

51 Tervisevoolud levitavad minu sõna. Kui te valmistute vastuvõtmiseks, siis saate terveks. Kui te 

suudate niimoodi saavutada tervise, tõestate, et olete end ise Vaimu kaudu terveks saanud. 
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52 Küsige, palvetage, pöörduge Minu poole. Ma annan teile ka mõned edusammud. Aga püüdke 

omandada teened. 

53 Laske oma elu muutuda üha harmoonilisemaks, moodustades ühe perekonna kõigi oma vendade 

ja õdedega ─ praeguste ja puuduvate, nähtavate ja nähtamatute ─. 

54 Siis saate nautida sisemist rahu, mida te pole kunagi varem kogenud, mis tuleneb sellest, et 

järgite jumalikku käsku armastada üksteist. 

55 Armsad "töömehed": ma näen teid, kes te viljelete usinalt põldu, valmistate maad ette ja panete 

sinna seemne, mis toob teile homme vilja ja tasub seega teie pingutuse ära. Valige seemet ja kaevake 

maad, sest nüüd algab aasta, mis on esimene kolmest viimasest aastast, mil ma teen ennast teie seas sel 

viisil teatavaks. Ülejäänud aeg on lühike ja te peate oma ettevalmistustega kiirustama. Sest ma ei taha 

jätta teid nõrkade väikeste lastena, vaid arenenud õpilastena, kes on juba lähedal sellele, et saada 

meistriteks. 

56 Pärast minu lahkumist vastutate te selle eest, kuidas te minu õpetust oma sõnade ja tööde kaudu 

tõlgendate. Inimesed otsustavad minu õpetuse üle teie tegude ja elu järgi. 

57 Minu inspiratsioonist ei jää teil puudu. Selle kaudu tunnete ära hetke, mil peate rääkima ja ka 

selle, mida peate ütlema. Selgete, täpsete ja lihtsate sõnadega teete teatavaks selle taga oleva 

olemasolu, mille ma teile olen ilmutanud, ja seega loote oma kaasinimestele tõelise armastusega vaimse 

tee, ning alati tugevdate oma sõnu tegude ja näidetega. 

58 Järk-järgult õpite tundma teiste inimeste kannatusi kui omaenda kannatusi. Selle põhjuseks on 

see, et kui teie hing küllastub minu õpetusega, siis tõuseb ta üles, ületab kaugused ja tungib kaugemate 

saladuste juurde, kus ta avastab, et kõigi olendite päritolu on üks: Isa, milles te kõik olete vennad ja õed. 

59 Kuid mitte ainult teie hing ei saanud minu töös oma edasiminekuks impulsse. Teie 

intellektuaalsed võimed on samuti arenenud, kuna te olete tundnud, et vaimne inspiratsioon teie sees 

kasvab üha tugevamaks, ja te olete avastanud, et arusaamine kõigest, mida te varem ei tundnud selgelt, 

kasvab ja saladused muutuvad selgemaks. 

60 Kui teil ei õnnestu täielikult tungida vaimsesse maailma, et mõista ja tunda kõike, mida see 

sisaldab, siis selle põhjuseks on see, et te allute ikka veel mateeria survele ja maailma mõjule. 

Ma olen teile paljusid asju ilmutanud, kuid tõesti, ma ütlen teile, et inimene ei saa isegi siin maa peal 

kunagi aru, milline on see maailm, mis teda ootab, kuidas hing seal elab, millist õndsust ta kogeb 

jumalikkuse ees ja kuidas see, kes on täis puudusi, saab oma puhastuse. 

61 Kui inimintellekt peaks mõistma puhta hinge õndsust sealpool, siis oleks sellel õndsusel piirid, 

nagu inimesel on. Seepärast ütlen teile, et te ei suuda seda siitpoolt mõista, kuid te võite seda aimata. 

62 Te ei suuda ka ette kujutada, kui suurt valu hing kogeb, kui tema südametunnistus toob ta Minu 

Jumalikkuse ette. Seepärast ütlen ma teile kogu aeg: Valmistage end ette ja äratage oma hing, sest 

õpetused, mida ta peab teadma, ilmnevad talle. Mõistke, et hinge ja intellekti vahel peab olema tõeline 

vastavus, nii et võite isegi siin saada aimu sellest tõelusest. 

63 Ma olen lubanud teie intelligentsusel kasvada ja otsida lõpmatusest valgust, mida ta vajab. Ma 

olen andnud teile tahtevabaduse, et te saaksite valida oma tee. Aga ma olen oma käsud seadnud teie 

tahtest kõrgemale. Selles seaduses suudate ära tunda õige tee, selles leiate teadmised oma tegude 

puhastamiseks. Kui te ei soovi seda teed järgida, võite sellest vabalt kõrvale pöörduda. Kuid te ei suuda 

enam end petta, teie südametunnistus hakkab teile pidevalt rääkima. 

Isegi siis, kui te tulete Minu ette ─ juba ilma maise kehata ─, mõistab teie südametunnistuse sisemine 

kohtunik teie üle kohut ja ütleb teile, millist puhastumise teed te peate järgima. See õigluse valgus on osa 

Jumalast endast, kes on teie sees ja kes õpetab teid armastama head ja tõrjuma kurja. 

64 Nendel ettevalmistusaastatel peate pühenduma minu õpetuse õppimisele. Sest paljud südamed 

vajavad sinu sõna. On väsimus nii suurest kõlblusest, on nälg elada vaimselt. 

65 Selle Töö jüngrid loovad vaimset toitu, parandavad väärarusaamu, mida inimkond on siiani 

kandnud, jagavad Head Uudised sellest ajast, milles te elate, kuulutavad maailmavaate ja elu 

edendamist, mida see aeg toob, on inimeste teenistuses ilma klassi, sekti, religiooni või rassi järgi vahet 



U 205 

177 

tegemata, rahuldavad iga vaimset või füüsilist vajadust. Need jüngrid on nagu tuletorn, mis valgustab 

laevahuku saanud paati, on täht, mis päästab selle, kes öösel segaduses tardub. 

66 Nad ei ehita kivist kirikuid ega püstita altareid, et oma tegusid teatavaks teha. Nad ehitavad suure 

vaimse katedraali, mille kivideks on inimeste südamed, mida ühendab armastuse jõud. 

67 Kuulake tähelepanelikult minu õpetusi viimasel kolmel aastal. Sest need jüngrid, kes neid õpetusi 

õpivad, saavad pärast 1950. aastat õpetajateks. Sel ajal, kui ma tahan, et te ühineksite ja tõeliselt 

tõstaksite end Minu juurde, valgustan teid oma inspiratsiooni valgusega, et te saaksite teha suuri ja 

põhjapanevaid tegusid. Aga valmistuge selleks, sest kui minu määratud aeg on saabunud, ei kasuta ma 

enam häälekandjat. 

68 Minu valgus hakkab särama igas minu lapses, kes valmistub otsese vestluse ajaks Meistriga. 

Aga see ei ole neis, kes müüvad Minu Töö ja muutuvad müügimeesteks. Valmistage end ette, et kui 

minu Sõna 1950. aastal lõpeb, oleksite mõistnud, kuidas edasi liikuda sellel teel. Sest ─ kuulake hästi!: 

Kõik need satuvad segadusse, kes ei ole end piisavalt ette valmistanud. 

69 Mõistke, armsad inimesed, kuidas te peate viima minu sõna rahvale minu tahte kohaselt. Et te ei 

ebaõnnestuks, ärge asuge ühest hetkest teise muutma harjumusi, mis on inimkonnal olnud sajandeid. 

Andke talle minu õpetus ja ta mõistab eksimusi, milles ta on elanud. Minu õpetuse veenmisjõud 

valgustab tema arusaamu ja tõde tunnistatakse ära. Siis hakkab see, mis kunagi tundus tema silmis vale, 

säravad lõpmatu valgusega. 

70 Minu lapsed, ma olen olnud teiega ja puudutanud teie südant, et te valmistaksite mulle selles 

koha, kus ma saaksin igavesti elada. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 206 
1 Minu kaastunne teie vastu lähtub Minu armastusest ja on lakkamatult valatud kõigi olendite 

peale. Minu armastus õnnistab ja andestab teid alati ning aitab teil endid oma arenguteel üles tõsta, nii 

et te tunnete end Mulle lähedal ja teete end vääriliseks, et tunnustada end Minu lastena. 

2 Ma olen andnud teile oma seaduse, et te käituksite selle järgi. See on tee, mille ma olen teile 

aegade algusest peale ette määranud, see on alus, millele te oma teosed ehitate. See seadus näitab teile 

vajalikke põhimõtteid, sest see sisaldab minu tarku käske. 

3 See Sõna, millega ma teid täna õpetan, on jätkuks sellele õpetusele, mida ma olen teile andnud 

esimestest aegadest alates ja mis ei lõpe, sest sellel ei ole ei algust ega lõppu. Ja kui teie hing areneb, 

mõistate üha enam ja enam minu tarku õppetunde, minu soovi teid täiustada. 

4 Ma innustan teid kõrgeima vaimsusega, et saaksite armastada Mind kõige väärikamalt ja et te 

oleksite vastuvõtlikud Minu ilmingutele ning tõlgendaksite neid õigesti. 

5 Kui te olete uurinud minu Sõna ja mõistate selle tähendust, siis tunnete end tugevdatuna, täiesti 

rahulolevana. Siis räägite armastavalt kogu inimkonnale, kes ei tea midagi Minu tulekust sel ajal, ja 

kaastunde tunne täidab kogu teie olemuse. Te pöördute oma kaasinimeste poole, et avaldada neile seda, 

mida ma teile olen rääkinud, ja annate neile kogu rikkuse, mille ma teile jätsin, nagu oleks see teie käes 

püha vara. 

6 Inimkond vajab valgust, et astuda sammu edasi. Kõigis elusolendites on usust lähtuvalt nälg, soov 

elada, soov saada teada tõde ja ka teada, kuhu teekond viib. Ma juhendan neid nende kaudu, kes on end 

ette valmistanud ja kes oskavad oma raskes missioonis armastusega parandada kõik vead, mida nad oma 

jumalateenistuses avastavad. Te alustate seda missiooni, püüdes võtta Minust eeskuju. Ärge tehke vahet 

rikaste ja vaeste vahel, kui püüate valu leevendada. Ärge suruge oma usku peale ega sundige kedagi oma 

teadmisi vastu võtma. Ärge jagage endid minu taas tulemise pärast ja ärge võitle nende vastu, kes 

omavad eelmisi testamente, kui nad ei tea või ei taha minu viimaseid õpetusi vastu võtta. 

7 Too valgus pimedusse, too rahu südamesse ja kustuta nende kannatamatus, kes on Mind 

oodanud. Tulge oma kaasinimestele appi ja ma hoolitsen teie perede ja kaupade eest. 

8 Kui te nii käitute, siis ehitate inimeste hingedesse templi, mis jääb püsima ja kus toimub see 

jumalateenistus, mida ma olen alati oodanud inimestelt, Minu palavalt armastatud lastelt. 

9 Veenduge, et teie tööd on siirad. Rääkige alati tõtt, olge Minu jüngrid. Nendes sõnades räägin ma 

tulevaste aegade inimestele, kõigile neile, kes tahavad mind järgida ja võtta minust eeskuju. 

10 Kui aasta 1950 on möödas, ärge küsige kindlat kohta, kus palvetada või minu sõna uurida. Valige 

kodu või vabaõhukoht või koht, kus te leiba teenite. Võtke näiteks minu kaksteist jüngrit, kes oskasid 

leida templi, kuhu iganes nad läksid, sest see oli neil endal, nende hinges, ja nende tegude suur ja ülev oli 

nende kõrgendatus ja osadus Minuga. 

11 Niikaua kui maa peal on kannatused, niikaua kui on viletsus, ei lõpe Maarja eestpalve hetkekski ja 

tema vaim valgustab kõigi tema loodud inimeste elu. 

12 Sa pakud Mulle oma südame elupaika, kust sa Mind kutsusid, ja Ma kiirustasin kohe 

kohtumispaika. 

13 Minu teel olete kogenud sellist meelerahu, mida te pole kunagi varem maa peal leidnud. Soovides 

magusat teie maitsele, olete te reisinud paljusid teid, kuni leidsite minu Sõna mee. 

14 Lapsepõlvest alates, noorukieas ja küpses eas olete väsimatult otsinud õiget teed, sest te eksisite 

teelt kõrvale ja udupilved takistasid teie samme. Aga minu Vaimu valgus ilmus teie ette, ja see päev oli 

teie ülestõusmise päev, mis on sama tähtis kui teie sünni päev. 

15 Ära unusta päeva, mil sa esimest korda minu sõna kuulsid, sest see oli hetk, mil sa naasid valguse 

elu juurde. 

16 Te olete tulnud vajaduses ja uurinud Minu Sõna, mõned alandlikult ja teised uhkelt, kuid kõiki on 

meelitanud ligi Minu Kohaloleku jõud. Sa pidid tulema Minu juurde. Teid ootas nii palju! Aga kui mõned 
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põlgasid Minu hellust, pöörasid Mulle selja ja läksid ebakindlat teed, siis teised on jäänud Minu juurde, et 

nautida Minu sõnu ja pühenduda Minu Töö teenimisele. 

17 Ma olen kõigis Minu lastes, isegi mõrvari südames. Ma ei eemalda ennast kellestki ja olen kõige 

lähemal sellele, kes peab end kõige vähem väärtuslikumaks. 

18 Neid, kes on tulnud, kutsutakse üles palvetama nende eest, kes on langenud. Kuid ärge olge 

nende üle kohtumõistjad, sest ka nemad saavutavad valguse. 

19 Ärge oodake, et inimesed uuendaksid end, ilma et te oleksite neile eeskujuks olnud. Ma ei taha, 

et te muutuksite parasiitideks. 

20 Te peatate inimeste ohjeldamatu liikumise selle Sõna ande kaudu, mille ma olen teile andnud. Ma 

usaldan inimesed teile nagu õrnad taimed, mis vajavad kastmist ja hooldust. Sest inimesed tulevad Minu 

juurde kõikidelt teedelt, ja isegi vanglatest tulevad inimesed, et saada Minu õpilasteks. Aga kui sa ei 

peaks täna oma ülesannet täitma, peab su hing tulema uuesti, et äratada ellu "surnud", kelle sa jätsid 

teele maha ─ sa pead tulema uuesti, et tervendada haiget, kellest sa ei hoolinud, sa pead püüdma leiva 

järele, et pakkuda seda näljasele, kellest sa ei hoolinud. Aga miks otsida sellist valulikku lepitust, kui te 

saate selle nüüd oma kohustuse kaudu täita? 

21 Inimteadus on suurepärane, kuid teadlase hing on magama jäänud ja laseb inimestel surra. 

Seepärast olen ma pannud tervendava palsami teie kätte, et te, kes te olete saanud inimeste arstideks, 

annaksite eeskuju abivalmidusest ja armastusest. 

22 Maailmas puhkevad epideemiad ja suur osa inimkonnast hukkub. Need on tundmatud ja 

haruldased haigused, mille vastu teadus on võimetu. 

23 Kogu maailm vabaneb umbrohust. Minu otsus kõrvaldab isekuse, vihkamise ja rahuldamatu 

võimuhimu. Ilmnevad suured loodusnähtused. 

24 Rahvused hävitatakse ja terved piirkonnad kaovad. See on häirekell teie südamesse. 

25 Tee on valmis. Ma olen teie teejuht, ma olen teie eluteel lahutamatu. 

26 Õnnistatud Iisraeli rahvas: olge teretulnud oma Issanda juurde, kes alandlikult ja alandlikult elab 

siin teie juures. Kuid see ei ole materiaalne koht, kus ma ennast näitan. Elupaik on teie südames, 

nähtamatu, see on see, mida te pakute Mulle oma vaimse tõusu hetkel. 

27 Ma tean, et teil puudub minu sõna. Mis saaks teist ilma selleta, Minu rahvas? Ma tean, et te 

vajate Mind, ja Ma tulen väsimatult, et teid tugevdada. Minu Sõna annab teile nõu ja tõstab teid üles ─ 

see puhas ja valgusküllane Sõna, mida te ei leia ühestki inimkätega kirjutatud raamatust. 

28 Teadlased, kes on Mind kuulnud, ei tunnista teie ees, et see Sõna ei ole võrreldav ühegi teisega. 

Kuid oma südame sügavuses tunnistavad nad seda. 

29 Ma olen lasknud teil sellel teel tunda hingerahu, mida te varem ei olnud võimelised maa peal 

leidma. Te olete läbinud mitmeid teid. Paljusid meeli oled sa proovinud lillest lilleks nagu teadmatu 

kolibri, kuid ükski neist ei olnud su maitsele magusam. Aga see sõna, mis on muutunud meeks teie 

huultel, on hävitanud kõik maitsed, mida te varem maitsnud olete. 

30 Te olete lakkamatult otsinud õiget teed ja leidnud erinevaid teid. Te olete võitnud pimeduse 

vastu, kuid teie kiire jooks oli muutunud aeglaseks ja väsitavaks. 

31 Kuid minu Jumaliku Vaimu valgus säras teile, ja see teie vaimule ja hingele unustamatu päev on 

kantud tulevase elu mälestusraamatusse, millest te peate oma vaimse silmaga lugema kõike, mida te 

maa peal tegite ja mida te Meistrilt kuulsite. See päev oli teie hinge jaoks ülestõusmise päev armuliku elu 

jaoks. 

32 Mõned teist tulid siia kui edukad inimesed, teised kui abivajajad. Mõne jaoks, nagu ka teiste 

jaoks, oli aeg fikseeritud. Te pidite tulema oma Isa juurde, kes ootas teid armastusega, kes võttis teid 

vastu ja äratas teid üles vaimsesse ellu. 

33 Minu sõnad täidavad teid rõõmuga ja te tunnete, et teid ümbritsev kehaline aine takistab teid 

täielikult minu õnnistatud Tööle pühendumast. Aga te allute ─ sest te teate, et õpilastel ei ole lubatud 
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sekkuda minu kõrgetesse nõuannetesse, et õpilane peab olema pühendunud ja kuulekas, et selle 

ainekeha kaudu saate teada nii valguse kui ka vale ja pimeduse teed. 

Sa naudid heaolu vilju võimsa puu varjus ja eemaldad ebakõla õuna. Te värskendate end rohelise 

palmi varjus ja jälgite, et selle lehti ei hävitaks roomajad ega röövlinnud ehitaks sellele oma pesasid. 

34 Olen jätnud teid oma teedele, et te tunneksite kõikide meeliikide maitset ja lõpuks valiksite selle, 

mis on teie maitsele kõige parem. Ma olen pannud teid tundma neid kahte äärmust, et te minu jumaliku 

aatomi hingusest juhindudes suudaksite teha vahet ja kalduksite alati hea poole. 

35 Meister on teile öelnud: selle ukse taga, mida te peate suletud olevaks ja mida te nimetate 

"surmaks", on elu. Elu on mina. Surm on see, mis annab teile kiusatuse, mis pimestab teie silmad ja ei 

lase teil elada Minu kõrval. Kuid teil on võimas relv, mis vabastab teid kiusatusest: see on palve. See on 

relv, mis annab teile tunde, et olete tugevad, mis toob teid lähemale Minu Jumalikkusele ja laseb teil 

minna koos Minuga oma teed vaimse arengu teel. 

36 Mina, Isa, ei ole kedagi oma armastuse ja andestuse palge alt välja tõrjunud, isegi mitte neid, kes 

on lasknud end ahvatlustest võrgutada ja langenud kuristikku. Ma ei ole kedagi hukka mõistnud. Ei maa 

peal ega "vaimses orus" ei ole kaitsetuid olendeid. Kes teie seast võiks olla välja heidetud minu palge alt, 

sest ta on patune ja minu halastuse saamise vääriline? Ma elan selle paadunud patuse südames, kes ei 

suutnud vastu võtta Minu Jumaliku Vaimu valgust, sest ta ei võtnud kuulda oma südametunnistuse häält. 

Kas te arvate, et ma olen ennast temast eemaldanud tema väärkäitumiste ahela tõttu? Ei, tõepoolest. Ma 

olen kõigi loodud olendite Isa, ilma et ma ühtegi oma last tagasi lükkaksin. Mina olen Armastus ja 

armastava Isana ei jäta ma kedagi hooletusse, oma rahvast. 

37 Teie ülesanne on palvetada eksinu eest, paluda, et minu Vaimu valgus valgustaks tema hinge, et 

ta ärkaks, murduks kiusatuse sidemetest ja hajutaks pimedus, mis on teda pimestanud. 

38 Kuid Iisrael on maganud. Iisrael ootab, et inimesed saavutaksid oma uuenduse omaenda teenete 

kaudu. Ta ei ole võtnud oma õiget kohta, sest tema ülesanne on olla teistele eeskujuks. 

39 Aga teile, inimesed, ma ütlen: kellega ma olen jätnud oma seaduse? Paadunud patuste käes? 

Seadus on teie käes. Kes siis vastutab selle eest, et Minu käske veel ei täideta? ─ Iisrael! Aga lisaks ütlen 

ma teile: Miks te olete teinud oma kasvust maa peal parasiitliku taime? Miks te ei ole asunud täitma 

minu antud korraldusi? Miks te lubate patusel oma teed ohjeldamatult järgida? Miks te ei too teda 

Minule lähemale selle Sõna andega, mille Ma olen teile usaldanud, ja miks te ei räägi temaga Minu 

nimel? Kas sa tahad, et pimedus jätkaks inimese silma pimestamist? Kas sa ei tea, et sinu vahendusel 

tuleb pimedus kõrvaldada? 

40 Tõuske, inimesed, ütleb Isa teile. Minge ja tõstke üles langenud. Uued korraldused, mida ma pean 

inimkonnale andma. Ma annan igale rahvale, igale tema valitsejale ja igale tema elanikule suured ja uued 

ülesanded. 

41 Teiega juhtuvad suured nähtused. Aastaajad muutuvad. Talved on karmid ja te ei tea, millal kevad 

saabub. Sest mehed on selleks aega määranud. Aga kes võiks minu tahtele vastu seista? Sademed 

pidurduvad ja ei jõua teie põldudele. Seepärast, rahvas, valmistuge, sest kaose aeg on teie seas 

lähenemas ja Iisrael peab oma võitlust mitmekordistama. 

42 Teie seas valitseb rahu. Hoidke seda! Ärge ajage seda rahu oma südamest välja. See rahvas on 

Minu poolt valitud ja see ei ole Minu tahe, et seda puudutatakse. Olge aga valmis, sest teie vaimse 

missiooni täitmise kaudu saab see rahvas ja inimkond valguse. 

43 Siin olen mina, Iisrael! Te ainult kuulete Minu häält, ilma et saaksite Mind näha. Aga olge rahul, 

kui kuulete taevase kellahelina kõla. 

44 Ma järgin sinu kutsumise häält sinu öise laagri nurka. Ükski teie kannatustest ei jää Minult 

märkamatuks, ja Ma annan teile kõik, mis on kasulik nii kehale kui ka hingele. 

45 Ma ei anna teile valerikkust, sest siis te hävitaksite ennast. Aga ma päästan teid, et tõsta teid 

pärast seda elu Minu paremale käele. 

46 Paluge Minult rikkust hingele ja Ma annan selle teile. Ärge ehtige oma keha, kui lasete hingel olla 

alasti. 
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47 Minu seadust, mis anti inimesele kahel esimesel ajal, ei ole veel järgitud. Seepärast olen ma taas 

teiega, et teid lunastada. 

48 Alates 1866. aastast on Minu Sõna kuulda olnud selles riigis, kus kristallselge vesi voolab oma 

allikatest nende peale, kes on vaimselt janused. Siia panen Ma ennast, et siluda oma armastatud laste 

kivistunud südamed. 

49 Oh, kui vaid kõik tuleksid Mind kuulama! Kuid mõned, kuigi nad on Mind kuulnud, valivad pigem 

konarlikud teed täis killustikku, kui kõnnivad Issanda valguse teel. Aga see on teie vend, tänamatu, 

sõnakuulmatu, kes igavese elu leiva asemel eelistab süüa kibedat maapealset leiba. 

50 Õndsad olete teie, kes te jääte Minu juurde, teades, et Ma olen Kristus, kes ootab "kadunud 

poega". 

51 Teie Isa on tulnud, et õpetada teid oma õpetuses ─ selles vaimses õpetuses, mis ei luba fanatismi, 

mis õpetab teid täitma täiuslikult jumalikku seadust ja inimlikke seadusi. 

52 Ma ei ole õpetanud teid kahjustama või tapma oma keha, et saada Minu andestust. Ainus 

patukahetsus, mida ma sinult vastu võtan, on see, milles sa loobud sellest, mis on kahjulik või 

Halb loobus, kuigi sageli valuga südames. Iga kord, kui te olete nii tegutsenud, on teie süda tundnud minu 

Vaimu rahu. 

53 Ma räägin teile sel viisil, sest ma ei taha, et teie hing lohistaks end üle maa tolmu, kuigi selle 

tegelik maailm on teine. 

54 Kas te teate, mis teid pärast seda elu ootab? Kuhu läheb teie hing? Ma ütlen teile ainult: Vaadake 

ja palvetage. Õppige ja tegutsege. Te olete rändajad selles maailmas, kuid varsti lõpeb see rändamine ja 

te olete Mulle lähemal. 

55 Kolme ajastu jooksul olen valinud inimkonnale erinevaid ilminguvorme: Esimesel ajastul Moosese 

kaudu, et suunata teie sammud vabaduse ja valguse poole. Teisel ajastul, inimeseks saades, kui "Sõna" 

sai inimeseks ja jättis maailmale lunastuse jälje. Täna olen ma tulnud "Valge Pilve" peal, kui Rahu 

Vikerkaar, et öelda teile: Tulge Püha Vaimu Valguse järele igatsedes. Ma ei taha, et te ootaksite uusi 

aegu, sest need, mis tulevad, toovad suuremat valu ja raskemaid katsumusi. 

56 Ma jätan nüüd Kolmanda Testamendi teile uurimiseks ja jälgimiseks. Sest aasta 1950 on juba 

lähenemas. 

57 Kui te ei kasuta minu õpetust, siis nutate kibedalt, kui kuulete, et Meister ütleb teile hüvasti. Kas 

see on see, mida te ootate? Kas te ootate, kuni epideemiad ja nälg levivad ning mure ja valu tungivad teie 

kodudesse? 

58 Ma tahan jätta teid ühtseks ja tugevaks. Ärge mõistke üksteist valesti, armastage üksteist ja rahu 

saab olema üldine. 

59 Kes teie seast homme merd, mägesid ja kaugele maale siseneb? Kes peavad jätma oma 

perekonna, oma lapsed, et viia minu sõna rahvastele? 

60 Vaata ja palveta, sest juba enne 1950. aastat sõite te üksi leiba, mille ma teile andsin. Sa sulgesid 

oma käe, et varjata selle toidujäägid, ja peitsid vee, mõtlemata neile, kes olid janused. Kuid asjad 

muutuvad ja pärast neid viimaseid kolme aastat, mille jooksul ma annan teile oma sõna, hakkate te 

meistritena juhendama uustulnukaid. 

Puhastage end paljudest oma puudustest, et te oleksite puhtad ja oleksite eeskujuks kirikutele ja 

sektidele. Valmistuge, sest paljud neist, kes praegu Mind kuulevad, pöörduvad Minule selja taha. Teised 

lahkuvad ja teevad oma tahtmist. Teie seas on see, kes mind reedab, kes annab mind üle ja müüb mind. 

61 Uurige Minu Sõna, et homme ei ütleksite, et Ta oli inimene, kes rääkis, mitte teie Jumal. Aga kes 

on võimeline sinuga nii rääkima, nagu mina seda tegin? Millisel inimesel on võime muuta ja uuendada 

rahvast nii, nagu mina seda tegin? 

62 Varsti te seda häält enam ei kuule, kuid te mäletate, et Ma olin teiega aastatel 1866-1950 ja et 

kuigi paljud kuulsid Mind, ajasid mõned neist Minu Sõna oma südamest välja. Teie, kes te olete olnud 

minuga, olete ka igavikuliselt Isa juures. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 207 
1 Olge õnnistatud, sest te ei vaja enam mingeid mind sümboliseerivaid kujutisi, et tunda Minu 

kohalolekut. See on samm, mille te olete astunud spiritualiseerimise suunas. 

2 Teie silme ees on lai valdkond, kus te võite õppida üht õpetust teise järel, ilma et jõuaksite kunagi 

lõpuni. Sest sellest elust, mis teil inimesena on, ei piisa, et kõike mõista. 

3 Kuidas on muutunud see, mis sind ümbritseb, pärast seda, kui sa minu häält kuulsid! Su silmi 

kattev loor on rebenenud ja sa ei saa neid enam sulgeda. Sest kes neist, kes näevad valgust, soovib taas 

pimeduses olla? 

4 Te ei suuda enam oma südames lämmatada imetlust, tänulikkust ja armastust, mida te Minu 

vastu tunnete, ning te tõestate seda Mulle oma vaimse palve ja tegudega. Te olete juba unustanud 

meeldejäetud palved, mis on täis kunstlikke ja valitud sõnu, mida teie mõistus ei mõistnud ega teie süda 

tundnud. Sel ajal ei olnud teil sobivat viisi, kuidas oma Jumalaga rääkida. 

5 Täna, kui te kohtate oma kaasinimeste häda, viletsust või valu, tunnete, et teie olemuse 

sügavusest tõuseb üles kaastunne, armastus, mis on keel, mis väljendab kõige paremini teie soovi oma 

ligimese heaks. 

6 Pikka aega olite te ehitanud templi, et ennast kummardada. Te imetlesite end teadmises, kui 

palju võimu ja võimu te võite teiste üle teostada. Te olete ennast armastanud, pidanud end tugevaks ja 

võimsaks. 

7 Ma olen painutanud teie ülbust ja pannud teid seega tundma alandlikkust, sest te tunnistate oma 

maist tähtsusetust. Ma olen teile ilmutanud, et teie sees on midagi, mis kinnitab teie väärtust ja jõudu, 

mille tõttu te ei saa muutuda tühiseks, ja et see miski on teie vaim; et selle suurus on kaugel sellest 

eneseväärikusest, mida te tunnete oma lihalikus olekus. Sest vaim on osa Jumalast ja on kõigest 

materiaalsest kõrgemal. See on tõeline suurus, mille ma olen pannud inimesele. Kuid te peate 

pingutama, et selle valgus ei tuhmuks, et te saavutaksite oma tõusu arenguteel läbi teenete. 

8 Varem, kui teie elus domineerisid kirged, tundis teie vaim end aheldatuna ja rõhutatuna. Nüüd 

õpite te neid kirgi kontrollima, sest minu jüngrite südames ei ole kohta uhkusele, isekusele ega 

vihkamisele. Teie vaim hakkab nüüd juhtima teie tegusid, mõtteid ja kõiki samme teie elus, ja see 

allumine on nagu vabatahtlik lepitamine, millele te allute, et puhastada toime pandud üleastumised. 

9 Nii saab vaim üha rohkem ja rohkem jõudu heas. Ja kui ta niiviisi jõuab oma inimliku elutee lõppu, 

on tema hiilgus nii suur, et sellest maailmast lahkudes astub ta täielikult vaimumaailma, ilma et tal oleks 

mingeid ülbuse jälgi või viletsuse märke. 

10 See, kes siseneb teise maailma sellise alandlikkuse ja ülestõusmisega, ei suuda unustada raskusi, 

mis ta siin maa peal maha jättis. Siis pöördub ta sinna tagasi, et saada nõrkade, haigete ja kadunud 

inimeste kaitsjaks ja valvuriks. 

11 Arendage oma vaimu andeid headuse harjutamise kaudu ja tõesti, ma ütlen teile: Õnnetused, 

katkud ja haigused taanduvad selle eest, kes hoiab vaimsust ja head ettevalmistust. See ei toimu nii, et ta 

saaks selle üle uhkust tunda. Sest ta ei ole seda saavutanud oma füüsilise jõuga, vaid vaimu kaudu, millel 

on vägi alandlikkuse kaudu. 

12 Ühinege Minuga ja kuulake Minu Sõna. 

13 Maailm vajab päästmist, vajab hea tahte inimesi, kes lähevad välja ja seisavad minu õpetuse eest. 

14 See on aeg, mil inimesel ei ole täielikku teadmist oma vaimsest olukorrast. 

15 Nende arv, kes on ärganud, sest nad on kuulnud minu sõna, on väga väike võrreldes nendega, kes 

ei tea minu ilmutusest midagi. On mõned, kes intuitiivselt tunnevad vaimse lähedust ja kohalolekut. 

16 Inimesed vajavad päästvat kätt ja päästvat sõna. See käsi ja see hääl on minu uute jüngrite käsi ja 

hääl, kes suurte pingutuste kaudu toovad vaimseid teadmisi, mis päästavad kadunud inimesed. 

17 Lähenevad katsumuste ajad. Ma olen teid treeninud, et teil oleks jõudu ja julgust kogeda kõike 

seda, mida ma olen teile kuulutanud. Selles konfliktis õpivad inimesed mõistma, et rahvastevahelise sõja 

ja maailmavaatelise võitluse põhjuseks on see, et nad elavad arusaamatuses ja võõrandumises Kristuse 
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õpetusest. Sest kui seda järgitaks, oleks maailm rahul. Aga kui armastuse asemel on isekus ─ kuidas saab 

olla selge meel ja vaimsus oma elutöödes? Kuidas saab vaim sellistes tingimustes lihaliku vastuseisu üle 

võitu saada ja oma olemust ilmutada? 

18 Selle asemel, et kõrvaldada viletsus, mis neid kõikjal ümbritseb, püüavad inimesed tänapäeval 

sellest võimalikult palju kasu lõigata. 

Miks ei ole inimesed arenenud ülespoole püüdluses ideaalide poole, mis annaks neile puhtamaid 

tundeid ja püüdlusi, mis oleksid vaimu väärilisemad? Sest nad ei ole tahtnud vaadata kaugemale sellest, 

mis on nende surelike silmade jaoks äratuntav, see tähendab, nad ei ole tahtnud vaadata kaugemale oma 

raskustest, oma maistest naudingutest ja oma materialistlikust teadusest. 

Nad on kasutanud ja ära kasutanud aega, mis neile on antud maailmas, et saada võimalikult palju 

rikkust ja rõõme ─ arvates, et kui keha saabub, on nende jaoks kõik läbi. 

Selle asemel, et areneda ülespoole ja pidada ennast Jumala lapseks, laskub inimene oma teadmatuses 

ülbuses madalama olendi tasemele, ja kui tema vaim räägib talle Jumalusest ja Vaimsest elust, võtab teda 

valdavaks hirm Jumala õigluse ees, ja ta eelistab seda sisemist häält vaigistada ega "raiska" ühtegi mõtet 

nende hoiatuste peale. 

Ta ei ole mõelnud ei enda eksistentsile ega oma vaimsele ja füüsilisele seisundile. Kuidas võiks olla 

teisiti, kui et ta on tolm ja viletsus, niikaua kui ta elab ja mõtleb sellisel viisil? 

19. Seepärast õpetan Ma teid, ja vaata, need, kes Mind kuulavad, on mõelnud teisiti ja mõtlevad 

sügavalt sellest kõrgemast elust, mis on hinge elu ja mis võib juba hakata tekkima maapealses elus, kui 

inimene mõistab, et inimeses on olemas midagi kõrgemat, mis on Minu Jumalik arm. 

20. Sellest näete, et kõike valitsev seadus või vägi on Jumal, kelle vägi ja tarkus ilmneb looduses, mis 

on tema täiuslikkuse peegeldus. Kui see inimkond tunnistab ja tunnustab oma Isa suurust, kui ta mõistab, 

et tema kummardamiseks ei ole vaja luua tema kuju, ja kui ta oskab teda avastada isegi näiliselt 

tähtsusetutes loodu olendeis, siis on ta heal teel ja teel Jumala tarkuse ja väe äratundmisele, mida kõik 

loodud asjad endas kannavad. Sel viisil muutuvad need, kes minu õpetust vastu võtavad, üha enam 

vaimsemaks, sest nende taju avaneb laiematele horisondidele. Müür, mis neid vangistas, variseb nende 

silme ees, nii et nad näevad maailma, kus nad saavad ühe õpetuse teise järel mõista ja mõista. 

21. Aga tõesti, ma ütlen teile: See, mida te olete õppinud, ei ole veel piisav, et mõista kõike, mis on 

Minu Tahe. Te peate veel kaua aega seda pikka teed käima. Kuid ma ütlen teile ka, et alates hetkest, mil 

te suutsite teadmatuse loori rebestada, ei saa te enam tagasi pöörduda. Kes on kuulnud seda taevast 

laulu, ei suuda enam sulgeda oma kuulmist minu inspiratsioonile ega lakka tema huuled ülistamast oma 

Issandat. 

22. Täna on teil võimalik öelda iga kord erinev palve, mis tuleb teie südame põhjast. Veidi aega tagasi 

sõnastasite veel kunstlikke sõnu, mis olid pärit meelest ja raamatutest. Nüüd ei ole teie palvetel enam 

piire, sest iga kord, kui te tõelise usuga sisemiselt tõuseb, tunnete, et te lähete lahingule üha lähemale. 

Seepärast ─ teie enda ja teiste valu ja tänusõnad ─ on huulil olevate sõnade asemel inspiratsioon, mis 

tõmbab teie hinge ligi, et viia see Issanda ette. Täna ei ole mitte teie huuled need, mis kiidavad Issanda 

au, nüüd on kogu teie olemus see, mis annab tunnistust Tema headusest. 

23. Tunnetage ennast ja kui olete oma vead avastanud, parandage need. Julgustage endid lootusega, 

et saate naasta sinna, kuhu iga hing peab minema. Võitle selle sooviga iseenda vastu. Tõestage endale, et 

te olete oma vaimse olemuse poolest paremad. Tõestage endale, et suudate end ületada, kui kired, 

halvad kalduvused püüavad teid valitseda. 

24. Kuid see pärand mineviku aegadest, mil te elasite keha rahulduste pärast ja ehitasite endale 

templi, et ennast kummardada, sest tundsite end igavikulisena, tugevana ja võimsana, eemaldatakse, kui 

te mõistate, mida tähendavad vaimne ja materiaalne väärtus. 

25. Veendumus teie tugevusest ja teie vaimsest väärtusest ei tohi olla põhjuseks edevusele. Sest 

vaimne suurus erineb väga palju maapealsest suurusest. 

26. Vaim on valguse säde, armastuse seeme, elu idu. 
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27. Mõistke, millisele valele teele läksite, kui suurust püüdes lasite ainult oma maistel ambitsioonidel 

ohjad enda kätte võtta. 

28. Vähehaaval mõistate nüüd vaimsust ja seetõttu on teie hingel valgus, teadmised ja arm, kui te 

jõuate selle elu lõppu, mis teile on antud. 

29. Kas te siis mõistate ajastut, milles te elate? 

30. Palvetage, et te aitaksite rahvaste esindajaid, kes tulevad kokku, et lahendada rahvaste vahelisi 

konflikte. Kas te arvate, et neil kõigil on iga lahenduse puhul erinev idee? Ei, inimesed, nad eksivad ─ 

sisemiselt, oma südametunnistuses on nad nõus. Need on materiaalsed huvid, mis panevad neid oma 

veendumusi eirama. Kui lihtne oleks lahendada kõik konfliktid, kui igaüks tegutseks oma 

südametunnistuse järgi. Siis oleks maailmas rahu. Mehed, kes juhivad rahvaste saatusi, mõtleksid siis ─ 

kaugeltki mitte omaenda suurusele ─ kõigi heaolule. Kuid sellest ei ole midagi näha ja usaldamatus hoiab 

inimesi pidevalt valvel. 

31. Ma ütlen teile veel kord: Kui maailm pöördub tagasi minu teele ja järgib minu õpetust, lahendab 

ta oma probleemid ja elab rahus. 

32. Sel päeval laskub minu universaalne kiir teie hinge, et toidaks teid igavese elu leivaga. See on 

minu hääl, mis on teid kutsunud. 

Ma näen teie seas neid, kes on tulnud viimasena, keda ma kutsun end värskendama Minu sõnas. 

Mõned on uskmatud, teised on ebajumalateenistused, mõned tulevad karja nagu õrnad lambad, teised 

kannavad silmakirjalikkuse maski oma näol. Nad kahtlevad minu kohalolus ja sisemiselt pilkavad nad mu 

õpetust, sest neile on võimatu, et Looja peaks end inimliku mõistmisvõime kaudu teatavaks tegema. 

33. Kui see ei oleks tõeline Jumal, kes teeb ennast teatavaks, ei tooks Ta esile neid tõendeid, mida ma 

teile annan, ega õpetaks vooruse teed. Kes ei usu, teeb seda seetõttu, et ta ei ole mõelnud. Tema süda 

on suletud ja ta on pimeduses. 

34. Hääl ütleb sulle: Mina olen tõeline Jumal, Isa, elu ja valgus. Ma tulen alla, et teha ennast selles 

vormis teatavaks, et kõrvaldada teie eksimused, eksimused ja algelised kired, mis takistavad teid tõe 

mõistmisel ja mõistmisel. 

35. Ma ei reeda kedagi teistele, sest te olete minu pidusöögil. Oma valguse kaudu, mis on teie 

vaimus, räägin ma teie hingega, et see raputataks ja ärkaks. 

36. Ma olen seesama Kristus, kelle te teises ajastus hukka mõistsite. Aga ajad on märgitud minu tahte 

kohaselt. 

37. Kui sa viisid Mind toona ristile, kus Ma armastusest sinu vastu ise valasin viimase tilga Oma verd, 

lasin Ma sind näida nagu süütu, kes ei tea, mida ta teeb, kuigi sa mõistsid Messiat hukka, teades põhjusi. 

Kuid ma jätsin teid kaheteistkümne mehe hooleks, kes Meistrit järgides levitasid Minu õpetust inimkonna 

seas. 

38. Täna avastan ma teie seast neid, kes teinekord hüüdsid täie kõrvadega: "Ristilöödi teda! Ta on 

nõid!" Ja kes seega hindas valesti kasu, mida ma jagasin. 

39. Need ajad on möödas ja teie hinged on tulnud elama sellesse riiki minu tahte kohaselt, et te 

saaksite kuulda "jumalikku Sõna", armastuse ja elu Sõna, teistmoodi. 

40. Siin ma olen teiega! Ma puudutan teie südant, et te saaksite Mind varjata. Ma tulen alla teie 

hinge pärast, mida ma väga armastan. Sest te olete selle aheldanud patuga ja seega pimendanud selle 

valguse. 

41. Kui teie intelligentsus on säranud, siis ei ole see olnud ligimesearmastus. Sest teie armastus on 

lõdvenenud mugavuste ja materiaalsete rahulduste elamises. 

42. Te unustate hinge igavese elu ja peate end lõpuks jumalaks selles maailmas. Te kahtlete järk-

järgult Minu olemasolus ja Minu õigluses, sest te näete, et Ma ei takista vere valamist inimeste seas, 

mõistmata, et Ma olen kohtunikuna järeleandmatu ja luban süütegude lepitamist ja puhastamist valu 

kaudu. 
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43. Avage oma süda! Tõstke oma hing üles! Las ta ütleb teile, et hääl, mida te kuulete, on sama, mis 

on alati rääkinud teile armastusest, halastusest ja täiuslikkusest. Kolmas kord on teid üllatanud! Ära soovi 

Mind vaadata inimesena, nagu te tegite Teisel ajastul! Tuletage meelde, et ma ütlesin teile, et ma tulen 

"pilve peal". Minu Jumalik Vaim laskub teie juurde, ja seepärast saadan Ma oma kiirte täiuslikkuse redelilt 

alla hääle kandjale, ja nii on Minu hääl kuulda isegi selle maailma rüveduses. 

44. Mitte ainult te ei kuule minu sõna. Mina, "Sõna", valan oma valgust maailma peale. Aga kui te 

küsite kõigilt, kas nad on kuulnud häält, mis tuleb ülaltpoolt, siis nad vastavad "ei". Miks? 

Sest inimesed kõnnivad kurtisilmselt maailma teedel, keda on haaranud patt ja fanatism, kuulmata 

kutset, mis tuleb nende südametunnistusest. 

45. Alates 1866. aastast olen andnud teile oma Sõna, mis on teie hingede päästeks ja mis näitab teile 

tee, mille kaudu te saavutate täiusliku rahu kogu maailmas. 

46. Ma olen usaldanud teie hingedele raske missiooni, millega nad peavad tasuma oma võlga oma 

Issanda ees. Ma kavatsen umbrohud välja tõmmata, et neid kimpudeks siduda ja tulle visata, kuni nad on 

muutunud tuhaks. Sest lõpuks paistab valgus ja minu õpetust tunnustatakse kogu maailmas. 

47. Inimene loob uusi õpetusi ja uusi seadusi, kuid see ei ole enam tema, vaid minu tahe. Siis saab 

olema rahu, harmoonia ja vendlus. Südamed ei toitu enam vihkamisest, ükski mõrvarikäsi ei tõuse. Kuid 

selleks, et see kõik toimuks, puhastan ma teid kõigepealt. Mõned teist näevad, kuidas need 

ettekuulutused Vaimse oru kaudu täide lähevad, ja need, kes jätkuvalt maa peal elavad, annavad neist 

tunnistust uutele põlvkondadele pärast 1950. aastat. 

48. Inimesed: Tee, mille ma olen teile märgistanud, et jõuda Minuni, on üks. Seda tähistab valgus. See 

on elu ja palve. See on hinge tee. Kui te sellel kõnnite, siis te ei hakka hukkuma. Kui te kõnnite sellel teel, 

kuulutage maailmale Vaimu õpetust, andke tunnistust Minu ilmutustest ja õpetage oma kaasinimestele, 

et nad tuleksid Minu juurde täiusliku palve kaudu. 

49. Tuletage meelde, inimesed, seda palve näidet, mille ma teile oliiviaias andsin, kui ma palusin Isalt 

andeksandmist inimkonnale. Jeesuse keha kummardus Taevase Isa ees, kuid mitte ühegi kujutise ees, ja 

ma suunasin oma sõnad Taeva poole, mille ma pärandasin inimkonnale. 

50. Taas kord valan ma oma halastuse teie keskele ja emban teid armastavalt. Elu rändajad, jüngrid ja 

lapsjüngrid: see on armupäev, kui Meistri hääl tuleb alla teid hellitama. Ma ei näita end karmi 

kohtunikuna, vaid õiglase Isana, ja oma sõnaga juhatan teid mööda teed, mille ma olen ette määranud ja 

millelt te eksinud. 

51. Te kõik olete võitlejad. Ma näen, et mõned saabuvad masendunult. Teised on saavutanud võidu, 

teised aga ei laula veel võidulaulu. Te olete ikka veel selle lahingu keskel ja ei tea selle tulemust. Põllud, 

mida te peate külvama, mida te veel ei tea, on väga suured. Aga teil on seemet küllaga ja te saate seda 

külvata. 

52. Kui mõned on oma ülesande täitmisel pühendunud ja tugevad, siis teised on väsinud ja lonkavad, 

kuigi nad teavad, et on olemas silm, mis näeb kõike, kõrv, mis kuuleb kõike, ja käsi, mis kirjutab kõike 

üles. Mõelge, et lasete mööduda väärtusliku aja, mille te täna läbi elate, ja et homme ei avane teie silmad 

ilma valguseta. Siis tõuseb teie hing kurvalt üles, sest te ei tahtnud minu sõna kuulda. Teie hinges tekib 

tohutu soov Mind kuulda, nagu praegu. Aga ainult karm hääl jõuab teieni, südametunnistuse hääl, mis 

paneb teid värisema. 

Seepärast ütlen ma teile täna: ärge eemalduge Minu Sõnast, ärge olge kurdid Minu juhistele. Võtke 

sellest õpetusest selle tähendus nagu püha kirjasõna, mille eest te peate minu ees vastutama, sest see on 

seadus. 

53. Inimeste pimedus minu õpetuse suuruse mõistmisel on nende patu ja valu tulemus. 

54. See essents, mille ma teile annan, on elu hingele ja palsam igale vaevatud vaimule. See on nagu 

kaste viljatutel põldudel. 

55. Kui te ei ole veel häid vilju lõiganud, siis küsige oma südametunnistuselt selle põhjust ja see 

vastab teile, et heade tulemuste saavutamiseks tuleb tööd teha ja vaadata. Külva head eeskuju maale, 
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külva voorust, ilmuta võimeid, millega ma olen loonud su hinge. Võtke see lahti halbadest kirgedest ja 

riietage see heade tegudega. Siis olete maa peal minu tõelised lapsed ja minu Jumalikkuse kehastus. 

56. Ma olen pannud igaühele teist vastutuse teha teatavaks Minu Kolmainsuse-Maariumi Vaimne 

Töö, mida inimkond arutab ja mis põhjustab mõtetes revolutsiooni ja ajab segadusse kõik need, kes ei 

suuda mõista selle Töö algust ja veel vähem mõista selle lõppeesmärki. 

57. Minu külvajad magavad ja ei tee minu tööd, mis on puhas ja valjem, teatavaks, sest nad 

tunnevad, et nad on seganud sellega oma halvad teod. Teil on vaid lühike aeg jäänud, et maailm saaks 

kuulda minu sõna selles kuulutuses. Kui te magate, siis homme on teil valu ja kibedus südames. Kuid see 

ei ole Isa, kes teie üle kohut mõistab, vaid teie südametunnistus. 

58. Teil on vaid lühike aeg, et seda toitu nautida. Kes on minuga koos 1950. aasta lõpus? Kes teist 

saab viljaka nisu oma saagi? 

59. Maailm magab oma sügavas letargias ja ootab, et sa tuleksid ja ärataks ta ellu. Te ei ole veel 

"surnute" juurde läinud, sest teil puudub usaldus Minu vastu. Mida te kardate rahva ees? Kas sa kardad 

nende õigust või surma? Ma olen teile öelnud, et ma vabastan teid surmast. Pidage meeles, et ma olen 

teile andnud igavese elu. 

60. Ma ei ole väsinud teiega rääkimisest, sest ma olen "Igavene Sõna". Minu Sõna on tisler, mis 

töötab ja silub kivisüdameid, millest ma teen kristallselge vee allikaks. 

61. Sel valu ja tragöödia ajal tahan, et võtaksite minust eeskuju. Aga usaldage kogu oma usaldus Minu 

vastu, siis saavad teie kaasinimesed teada spirituaalsuse sära. Te võite teha sama minuga, ärge olge 

ebakindel. Ristikoormus ei ületa teie jõudu. 

62. Inimesed, tasuks teie suurte katsumuste eest on teil minu sõna. Teie sugulased on teid minu Töö 

pärast valesti hinnanud ja halvustanud. Kui paljud teist olid pühendunud maailma orgiatele ja 

naudingutele ning viisid seeläbi oma hinge degeneratsioonini, mille jaoks oli iga lõbutsemine löök. Aga 

kes teid lõpuks sellelt teelt kõrvale juhatas? ─ Teie peremees. Te olete mõistnud Minu armastust ja 

tänate Mind selle eest, teades, et Ma räägin teile tasu eest teie loobumiste eest. 

63. Te uskusite, et ükski pilk ei saa teada teie minevikku. Ometi olen ma siin ja loen teie eluraamatut, 

et te ei kahtleks minu olemasolus ja kohalolus. 

64. Sel ajal olen teid pannud oma jüngrite asemele, nii nagu ma kogunesin oma apostlite ümber 

Teisel ajastul. 

65. Minu sõna viib teid teele, mille minu jälg jättis. Te olete pikka aega reisinud, kuid teie huultelt ei 

kostu ikka veel ühtegi võiduhüüdu. Te olete veel keset võitlust ja saate tasu alles siis, kui olete jõudnud 

elutee lõppu. Mõnda näen tugevana, teisi kurnatuna. Ma annan teile puhkepausid, et te saaksite neis 

mõtiskleda. Sest nüüd on väärtuslik aeg, mida keegi ei tohi raisata. 

66. Ärge jätke minu juhiseid tähelepanuta ja ärge olge minu hääle suhtes kurdid. Kuulake seda sõna 

ja võtke sellest selle tähendus. Puhastage oma meeled ja puhastage oma süda, et te saaksite ära tunda 

selle suurust. Selles on see, mis annab teie hingele elu. See on kaste, mille ma lasen langeda kuivale 

põllule, ja see on seeme, mille te peate inimkonnale viima. Kui mõned minu lapsed ei suutnud pärast 

külvamist vilja lõigata, siis selle põhjuseks oli see, et seeme ei olnud puhas. Külva hea seeme ja oota head 

vilja. 

67. Heitke oma südamest välja hirm inimeste ees, mis on alati takistanud teid oma missiooni 

täitmast. Vabastage oma hing igast plekist, kuni see on alasti, ja siis hakake seda riietama oma heade 

tegude valgusega. Siis tunnete end sisemiselt väärikana, et levitada minu Seadust. Selgitage minu 

doktriini ja laske inimestel seda uurida. Kui nad tungivad minu Teosesse, ei leia nad selle algust ega näe 

selle lõppu. 

68. Minu õpetus on nii puhas, et teil ei ole midagi vabandada ega häbeneda inimeste ees. Kui te 

peaksite sellegipoolest häbenema, siis sellepärast, mida te olete sellele lisanud, või sellepärast, et teie elu 

ei ole kooskõlas sellega, mida te õpetate. Tihti tahaksite läbida seda tunnustamata, kuid see ei ole 

võimalik, sest ma saatsin teid, et te jagaksite seda head sõnumit oma heade tegude eeskujul. 
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69. Maailm saab teadlikuks, et tema jaoks on ootamatult alanud uus aeg, ja ta pöördub nende poole, 

kes oskavad talle neist asjadest midagi rääkida. Aga kui sa magaksid ─ kui suure valuga sa ärkaksid! 

70. Ainult "hetked" on jäänud teile, et kuulda seda Sõna. Kes on minuga, kui see lõpeb? Kes hoiab 

Minu Seadust puhtana, nii nagu Ma olen selle teile andnud? 

71. Pidage meeles, et sellest ajast alates hakkate te kindlameelselt oma õilsat missiooni täitma. Te ei 

peaks kartma surma, sest ma ütlen teile, et surma ei saadeta teile. Kuid te peaksite andma surmahoobi 

kiusatusele, mida te oma kehas kannate, et te ei langeks. Hea jünger peab õppima ennast ületama, et 

õpetada teisi oma nõrkusi ja kirgi ületama. 

72. Kas te ei tunne ära seda lihtsust, milles ma teiega räägin? Tõesti, ma ütlen teile, see on sama, mis 

ilmnes teisel ajastul, kus ma piirasin ennast, et olla inimese sarnane ja tõsta teda oma Sõna ja eeskuju 

kaudu, et ta saaks Jumala sarnaseks. 

73. Olge Minu tööriistad, kuid ärge kunagi takistage Mind, et jõuda südameteni. Miks te kahtlete, et 

te suudate sama teha? Te ei ole õpetusest hästi aru saanud. Kuna te olete Minu lapsed, siis olete pärinud 

midagi sarnast oma isalt, ja teie isa on hea. 

74. Te olete tulnud maa peale vaimsest maailmast, et otsida Jumaliku Meistri jälgi, mis on kaugemal 

kui kõik saatuse löögid. Ja nüüd, mil Ma teen ennast teie kaudu teatavaks, jätate te maha kõik, mis teil 

on, et mind kuulda. Kas te arvate, et Ma ei tasu teie loobumisi ja ohvreid? Ärge unustage oma saatuse 

lõppeesmärki ühelgi päeval, et saaksite iga päev sammu edasi astuda. 

75. Pea meeles, et sa ei anna mulle midagi. Kõik, mida te saate, on teie päralt. 

76. Miks ma kummardun ja mõnikord isegi laskun kõige sügavamasse kuristikku, et teid päästa? Sest 

ma armastan sind. 

77. Selles õpetuses on teil siin alus, lühike ja kindel tee, kuidas naasta oma isamaale. See on 

spirituaalsuse õpetus. Kui te seda mõistate ─ kui palju valgust on teie mõtetes, sõnades ja töödes! Ärge 

lihtsalt korrake huultega, et olete spiritistid. Kui te tõesti olete, siis ei pea te seda trumpama. 

78. Mõelge nende õpetuste peale, mida ma praegu teie südamele ja hingele annan. Homme peate te 

neid sealt otsima, et neid oma kaasinimestele õpetada. 

Minu rahu olgu sinuga! 



 

189 

Teave sisu kohta 
Salm nr. 

Juhend 175 

Võitlus spiritismi ja  

 egoistlik materialism 4 

 Jumal õnnistab hästi rakendatud teadust 8 

 Jumalik õiglus annab reinkarnatsioonidele 11 

Jumal seab oma õigluses piirid, mis puudutavad 

 inimese kurjus 15 

 Valu kaob, kui mõistus tõuseb 16 

 Kus on surm, igavene hukkamõist ja põrgu? 17 

 Iga vaim on osa Jumalikust Vaimust 22 

 Vaimne elab väljaspool aega 27 

 Materialism ja fanatism kalmistutel 29 

 Tööd, sõnad ja palved 36 

 Kolm tahet, mis on ühendatud üheks 49 

 "Kuldne vasikas 55 

 Tabernaakel ja laegas 56 

 Taaveti ja Saalomoni õppetund 62 

 Uus Iisrael vaimus 68 

 Prohvetid, mis on täitumas 70 

 Vaba tahe ja südametunnistus 76 

Juhend 176 

 Jeesuse piiritu armastuse näide 1 

 Rahu tingimused maailmas 15 

 Saadikute töö 18 

 Harmooniline areng 25 

 Missioonide täitmine vaimses valdkonnas 33 

 Suurte vaimsete ilmutuste aeg läheneb 38 

 Maailm on täis orje 50 

Juhend 177 

 Võitlus rahu ja vaimse tõusu eest 1 

 Jumalas ei ole viha 19 



 

190 

 Jumal ei karista 21 

 Palve ja sisemine rahu katsumustes ja võitlustes 39 

 Puhastamise eelis 44 

 Paljud nimetavad end kristlasteks 46 

 Igal jumaliku suhtluse vormil on oma lõpp 50 

 Suhtlus meelteltele 68 

Juhend 178 

 Mida sa külvad, seda sa ka lõikad 2 

 Vaim inimeses 7 

 Ettevalmistused täitmiseks 14 

 Tõeline spiritist 30 

 Jumalal ei ole vormi 39 

 Ilmutused vaimsest elust 45 

 Vaimne võitlus on universaalne 64 

 Vaimne kommunikatsioon  72 

 Ilmutus vaimse tõusu kohta 74 

Juhend 179 

 Vaimse Iisraeli igavene missioon 1 

 Ettevalmistus ja usk nendel katsumuste aegadel 15 

 Vaim on enne liha 35 

 Ennustatud kolmas tulemine  36 

 Meie vaim on osa Jumalikust Vaimust 49 

 Mehhiko ettevalmistamine vaimses ja materiaalses mõttes 52 

 Selle maise elu suur võimalus 64 

Juhend 180 

 Teadvuse valgus on jüngrite teejuhiks 1 

 "Rikkad noored mehed 8 

 Evolutsiooni seadus 29 

 Tuleb mõista vaimset sõna 34 

 Ennustus Mehhiko kohta 38 

 Golgata draama õpetus 48 

 

 Ettevalmistused siit maailmast lahkumiseks 52 



 

191 

 Hingede kehastumise põhjus 63 

Kui me kontrollime kirgi, siis me ei ole 

 riskida ühe või teise poolele asumisega 77 

Pärast 1950. aastat 84 

Juhend 181 

 Universaalse kiirte kõikehõlmavus 1 

 Jumalas ei ole ei viha ega karistus ega kättemaks. 6 

 Vaimsus, mitte mõistus, avastab jumalikku 14 

 Leiva ja veini tähendus 18 

 Halastuse teod, sõnad ja mõtted 22 

 Ülestõusmine ja elu 33 

Issanda tõotatud tagasitulek pilvel on 

 ülestõusmine sel ajal 52 

 Vaimsete andide ilmnemine 2000. aasta paiku 56 

 Iga inkarnatsioon kujundab redelit 63 

 Issanda uus tulemine 74 

Juhend 182 

Südametunnistus või intuitsioon on vahendid enda päästmiseks. 1 

Harjutamiseks ei ole määratud tundi. 

 jumalik näide 16 

 Materiaalne teadus ja vaimse maailma tarkus 19 

 Sa ei pea ennast kunagi vanglasse sulgema 23 

 Ennustused 34 

 Vaimne valdkond 40 

 Kurjuse impeerium 42 

 Mõiste põrgu 45 

 Inimkond ei ole tõepoolest kristlik 54 

Eelija teistel aegadel ja tänapäeval56 

 Ärkamine jumalikku valgusesse 60 

 Palve ilma sõnadeta 64 

 Vaimsete olendite vahelise harmoonia jõud 66 

 Tõde 77 



 

192 

Juhend 183 

 Jüngrite ettevalmistamine enne segadusi 1 

 Jumalikku sõna võltsiti 7 

 Kohtumises on õiglus 22 

 Suur Mehhiko missioon 33 

 Iisraeli reinkarnatsioon Vaimus 34 

 Deklaratsioon ülestõusmise kohta 35 

 "Kadunud poeg" (E1:61) xxx 40 

 Püha Vaimu ajastu 42 

 Kaos saabub inimese süü tõttu 48 

Juhend 184 

 Jumalik õiglus või inimlik rumalus 4 

Meile tundmatutest sfääridest pärit vaimsed olendid,  

 täidab ka ülesandeid 17 

Sõna tõlkimisel peab jumalik olemus olema 

 jäävad puutumatuks ilma vaimsete lisanditeta 20 

 Tõde on väljaspool vorme ja sümboleid 28 

 Armastus on vaimu tee oma Looja poole. 38 

 Vigased ettekujutused taevast ja maast 40 

 Vaimu areng ühest sfäärist teise 44 

 Vaimu ja aine vahelise harmoonia suunas 55 

Juhend 185 

 Võime tasuta vaimse tõusu saavutamiseks 1 

 Sõna levik kolmandat korda maailmas 17 

 Kui mõistus areneb, kustutab ta ekslikud arusaamad. 29 

 Meie vaimsed vennad ja õed ümbritsevad meid 33 

 Vaimne kultus ilma materialiseerimiseta 37 

Inimese intelligentsust ei tohi võrrelda 

 ajab meeled segadusse 43 

 Täidetud ettekuulutused 46 

Juhend 186 

 Valguse suur lahing pimeduse vastu 4 

 Valgustus vaimu surematuse kohta 15 



 

193 

 Inspiratsiooni allikas on südametunnistus 20 

 

 Kolmanda aja ilmnemine 22 

 Valgus ja andestus karistuse asemel 28 

 Samm vaimsuse suunas 37 

 Evolutsiooni tee 43 

 Reinkarnatsioonid vastavad vaimsele arengule 45 

Juhend 187 

 Usaldusväärsed järgijad 3 

 Vaimu ja aine vaheline suhe 19 

 Vaim ei väsi kunagi armastamast 26 

 Kuidas luua parem maailm? 27 

 Ainult vaim saab kohtuda Jumalaga 31 

 Selgus ja tõde eristavad spiritisti 39 

 Ennustused tulevase rahu kohta 45 

Inimene vastutab oma 

 intellektuaalne mahajäämus 48 

 Südametunnistuse tähtsus 63 

 Meie enda teenete kaudu jõuame Jumala juurde. 66 

Juhend 188 

 Meel naudib täielikku vabadust valida tee 6 

 Reinkarnatsioon on heastamisvahend. 7 

 Vaimne äratundmine 16 

 Surma ei ole olemas 28 

 Kolmas Testament 29 

 Vaimsete olendite olemasolu 39 

 Spiritismi ohud 42 

 Iga vaim on igavene 43 

 Ennustused kohutavatest ideoloogilistest sõdadest 52 

 Jumalik seadus ja inimseadused 62 

Valgus, õiglus ja võimsad hoovused. 

 Isa armastus 69 

Juhend 189 



 

194 

 Eelija, ettekuulutaja 2 

 Õpilase vastutus 11 

 Spiritualism, õigesti mõistetuna 25 

 

 Ainult Jumal on eksimatu 31 

 Mehhiko ja tema vastutus 36 

 Üleskutse lastele ja noortele 47 

 Mehhiko saatus 57 

 Elu raamat 58 

 Kuidas vältida uusi sõdu 67 

 Arengu seadus 74 

Juhend 190 

 Eliase tähtsus 1 

 Jumalik suhtlus 1866-1950 10 

 Nn. rikaste edevus 18 

 Vaimu tõstmine "taevariiki". 27 

 Kehastunud inglid heaks 51 

 Saalomoni negatiivne näide 52 

 Vaimu elu on igavene 57 

 Materiaalse ahvatluse jõud on olemas 61 

 Vaimu ja keha vaheline suhe 65 

Juhend 191 

 Vaimu ettevalmistamine selle arendamiseks ja tõstmiseks 1 

Segadus läbi sõnakuulmatuse, pärast 1950. aastat 16 

 Kolmanda ajastu töö tähtsus 18 

 Vaimne nägu tugevdab usku 22 

 Hea vägi on kõige põhimõte 26 

 Kurjus ei ole igavene 27 

 Taeva tähtsus 37 

 Vaimulikud anded 52 

 Õppimine ja meditatsioon 66 

Juhend 192 

 1. september 1 



 

195 

 Vale uskumus igavese hukkamõistmise kohta 4 

 Vaimu olemasolu ja igavik 13 

 Sekti ja sektantide päritolu 17 

 Ei ole uut õpetust, vaid uusi ilmutusi. 18 

Ei jumalikku vaimu ega inimese vaimu. 

 

 on mingis vormis 19 

 Vaimse maailma mõju 31 

 Vaimu tee 34 

 Inimlik ülbus ja jumalik tarkus 53 

 Kolmanda aja ilmumise selgitus 63 

Juhend 193 

 Spiritualism muudab maailma 2 

 Intuitsiooni kingitus 9 

 Eesmärk on vaimse täiuslikkuse maailm 27 

 Spiritualisti omadused 34 

Need, kes püüavad peatada vaimset arengut 38 

 Vaimu katsumused ja areng 41 

 Jumal ei karista, igaüks on ise oma kohtunik. 50 

 1950. aasta tähtsus 60 

 Häälte kandja 71 

 Jumalikud sõnumitoojad on maailmas tööl. 74 

Juhend 194 

 Vaimolendite saatus ja missioon 7 

 Uus ajastu üllatab inimkonda 9 

 Vaimsus ei ole end veel inimestes määratlenud 16 

 Spiritualismil ei ole materiaalseid piire 23 

 Vaimse valguse aeg 31 

 Kontseptsioonid muudavad 33 

 Miks reinkarnatsioon 35 

 Inimese vaim on Looja aatom ja vara. 50 

 Märgid on tõeks saanud 66 

 Vaim täiustab end alati ise 70 



 

196 

Juhend 195 

 Jumalik sõna valgustab iga olendit 2 

Kogu loodu vibreerib rütmis. 

 jumalikku seadust 17 

 Kõigevägevuse kõikehõlmavus 20 

 Vaimne areng valgustab meelt 21 

 Elementide raevu põhjused 26 

 Vaimne maailm 36 

 Vaimsed eluruumid 38 

 Reinkarnatsiooni seadus 46 

 Nii kehal kui ka vaimul on oma tähtsus 49 

 Saatuse tähendus 53 

 Mooses, esimese ajastu sõnumitooja 65 

 Messia uus õpetus 71 

 Püha Vaimu ilmutus alates 1866. aastast 75 

Juhend 196 

 Üleskutse teenijatele 2 

 Otsene suhtlus ilma inimlike piiranguteta 12 

 Meel on varustatud lahinguks 17 

 Kes on surnud? 20 

 "Las surnud matavad oma surnuid" 23 

 Ebajumala kummardajad ärkavad 41 

Juhend 197 

 Apokalüpsis paljastab ajastu, milles me täna elame. 3 
 Tõeline spiritist 11 

 Vaesuse ja rikkuse tähendus 24 

Ettevalmistuse puudumise tõttu toimuvad eraldumised 39 

 Tõeline spiritism 49 

 Andestuse ja alandlikkuse tähtsus 58 

Juhend 198 

 Jumaliku vaimu töö saab universaalselt tuntuks 3 

 Õppetunnid selleks korraks 10 

Kõik loodu on loomulik11  Vaimu, mitte mõistuse tarkus. 17 
 Kutse vaimulikule Iisraelile 24 

 Nägija missioon 35 

 Kolmanda ajastu kommunikatsioon 59 

 Tõelise jüngri jõud 72 



 

197 

 Seadused Piirangud seoses haigusega 75 

Täidetud ennustus77 Juhend 199 

 Inimlikkus on rahu alus 3 

 Valgus murrab ahelad 10 

 Mõistus on keha juht 25 

 Manifesteerimise deklaratsioon alates 1866 kuni 1950 48 

 Mõistete selgitamine 52 

 Taevalik kontsert 53 

 Vennastevastased ususõjad 62 

 Võimatu jumalikus 68 

 Täidetud kolmanda ajastu ettekuulutus 70 

 Perekond 72 

 Abielu 75 

 Suursaadik 79 

Juhend 200 

 Vaimse ala tähendus 1 

 Kolmanda ajastu Iisrael 23 

 Vaeste ja ilmajäetud inimeste missioon 28 

 Vaimse arengu uus ajastu 41 

 Võim on usus ja inimese puhtuses. 47 

 Tee rahuni 62 

Juhend 201 

 Kolme korra sõnum 1 

 Vaimne rahvas tõuseb esile 8 

 Vennad ja õed Jumalas 22 

 Kingituste liit annab võitmatu jõu 25 

 Harmoonia rahvaste vahel 27 

 Vaimu areng nõuab jõudu 36 

 Maapealsed kohustused on osa vaimsest saatusest. 45 

 Vaimu leping oma Loojaga 48 

Juhend 202 

 Jõululaupäev 1 

 Surematuse seeme 12 



 

198 

 Küsitlus enne lõpmatut 16 

 Vaimne tõde 25 

 Mercy 62 

Juhend 203 

 Tahte ja mõistusega langeb pimeduse side 1 

 Seadus täidetakse 11 

 Täitmiskava 25 

 Maarja on osa Jumalikust Vaimust 38 

 Jumaliku Vaimu häälekandja 41 

 Iisrael Vaimus 45 

Juhend 204 

 Sama mees muudab paradiisi põrguks 4 

 Jumalik armastus on võti taevariiki 7 

 Kolme korra tähendus 16 

 Jumalik õiglus ei karista kunagi 27 

 On olemas ainult üks Jumal 41 

 Kõrge ja madal tuju 47 

 Tõele pühendunud teadmised 53 

 Südamed on osa universaalsest templist 63 

Juhend 205 

 Et täitub jumalik tahe, mitte inimese oma. 5 

 Vaimu vabanemine üleliigsest 8 

 Jumal on meis 12 

 Keha ja vaim 25 

 Mitmekesised vaimsed elukohad  30 

 Jumalik ilmutus inimese kaudu 45 

 Tervis ja valgus läbi vaimsuse 50 

Juhend 206 

 Tee täiuslikkuseni on tähistatud 1 

 Kõik jõuavad valgusesse 18 

 Vaimne vastutus 20 

 Ennustused 22 

 Ei ole abituid olendeid 36 



 

199 

Ainus meeleparandus, mida Jumal aktsepteerib 52 

 Kolm jumalikku suhtlust inimkonnaga 55 

Juhend 207 

 Meele tõeline väärtus 7 

 Inimese vaimne ja materiaalne olukord 14 

 Vaimsus lõhub müürid ja avab silmapiirid 20 

 Spiritualismi tunnustatakse kogu maailmas 46 



 

200 

Jumalikud õpetused Mehhikos 1866-1950 

 

Kirjandus 

 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 

7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de  
Jumalik armastus, meie elu ja kogu olemuse päritolu, olemus ja eesmärk. 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 
Tõelise elu raamat, VII, VIII, IX, X, XI köide Kolmas Testament 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: 

info@unicon-stiftung.de  Sissejuhatus "Tõelise elu raamatusse" (tasuta). 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Veebilehed 

www.das-dritte-testament.com  (hispaania, saksa, inglise ja prantsuse keeles)  

www.unicon-stiftung.de 

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (mitmekeelne)  

www.tercera-era.net  (hispaania keeles) 

www.144000.net  (mitmekeelne) 

www.dritte-zeit.net 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/


 

201 



 

 

 


