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Huomautus tästä asiasta: 
 

Tämä teos on käsitelty uskollisesti edellä mainitun saksankielisen alkuperäiskappaleen sisällön 

mukaisesti käännösohjelmaa DeepL, ProVersion, varten, joka kääntää 12 kielelle.  

Tähän mennessä sillä on käännetty seuraavat niteet:   

Tila joulukuu 2020  

 

Kolmas testamentti  

Saksankielisestä alkuperäiskielestä kielille:  hollanti, puola, venäjä, portugali, portugali-brasilia,. 

Seuraa: Japani ja kiina 

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

Todellisen elämän kirja 

Saksankielisestä alkuperäiskielestä: Niteet IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - muut viisi nidettä olivat jo 

saatavilla. 

Lisää käännöksiä seuraa.  

 

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

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

internetistä.  

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

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

henkilökohtaista, spiritualistista esimerkkikirjaani ovat saatavilla kotisivuiltani ladattavaksi ilmaiseksi 

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

elämän kirjaan.  

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

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

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

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

ylösnousemuksen vaihe ja paluu Isän syliin.  

 

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

Hosta, Herra kertoi minulle, tarkoittaa seuraavaa:  

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

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

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

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

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

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

itsensä tavoitteenaan palata Jumalan luo ja päästä uudelleen Isän syliin.  

 

Anna Maria Hosta 

Rauhallinen Kristus maan päällä 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (monikielinen) 

Sähköposti: a.m.hosta@web.de   
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Esipuhe 
 

Jumala on kaikkina aikoina rajattomassa rakkaudessaan tehnyt itsensä tunnetuksi ihmisille näyttääkseen 

heille tietä hengelliseen kehitykseensä: Raamatun aikana, ensimmäisellä kerralla, profeettojensa kautta, 

toisella kerralla Jeesuksen Kristuksen ja hänen apostoliensa kautta, nykyisin, kolmannella kerralla, niin 

sanottujen äänenkantajiensa kautta - yksinkertaisten ihmisten kautta, jotka uskovat Jumalaan. 

Valmistelut alkoivat Meksikossa vuonna 1866, ja vuodesta 1884 lähtien tavalliset ihmiset 

kokoontuivat kuuntelemaan jumalallista sanaa sunnuntai toisensa jälkeen yksinkertaisissa 

kokoontumispaikoissa. 

Alussa yhdessä paikassa oli kourallinen ihmisiä. Vuoden 1950 loppupuolella jumalallinen henki ilmeni 

sunnuntaisin yli sadassa eri kokoontumispaikassa Meksikossa. 

Tämänkaltaiset paljastukset päättyivät 31. joulukuuta 1950 ─ kuten oli ilmoitettu useita kertoja 

aiemmin. Viimeisten viidentoista vuoden ajan näitä Herran sanoja on kirjoitettu ja tallennettu yhdessä. 

Tästä valtavasta määrästä pöytäkirjoja valittiin vuoden 1950 jälkeen yhteensä 366, jotka julkaistiin 

1960-luvun alussa 12-osaiseen teokseen Libro de la Vida Verdadera (Todellisen elämän kirja). 

Lisätietoja ja historiallista taustaa jumalallisten ilmestysten alkuperästä Meksikossa on tämän teoksen 

ensimmäisessä osassa sekä Unicon-säätiön kirjassa Introduction to the Book of True Life. 

Seuraavat alkuperäiset otteet antavat lukijalle ensimmäisen käsityksen joistakin tämän teoksen 

tärkeistä teemoista: 

Palasin ihmisten luo sodan uutisten, tapahtumien ja merkkien keskellä, joilla ennustin tulostani. 

Ihmiset eivät kuitenkaan tunteneet Minua. 

Tämän hiljaisuuden, tämän köyhyyden, tämän maan kolkan (Meksikon) keskellä kuulutan parhaillaan 

Sanaani ihmisälyn kautta, kutsun ihmisiä, herätän heidät uuteen elämään, uudistan heitä vakuuttavan ja 

rakastavan opetukseni kautta, herätän heissä heidän uinuvat kykynsä herättääkseni heidät Mestarinsa 

seuraamisen tielle. 

Minun on kerrottava teille, että tänä aikana olen havainnut teidät enemmän uskonnolliseen 

fanaattisuuteen ja epäjumalanpalvelukseen sotkeutuneina kuin koskaan aikaisemmin, ja samalla sielunne 

on hyveiden suhteen köyhempi kuin koskaan aikaisemmin. Nyt kysyn teiltä, kun olette kuulleet Minua 

vuosi toisensa jälkeen tämän julistuksen kautta: kuka tuntee, että olen tuhonnut hänen 

elämänperiaatteensa? Kuka tuntee olevansa hämmentynyt tai näkee kristillisen uskonsa tuhoutuvan? 

Totisesti sanon teille, että olen vain muistuttanut teitä siitä, mitä olen paljastanut teille menneinä 

aikoina, koska olitte unohtaneet tai vääristäneet sen. Sen, minkä ihmiset olivat salanneet teiltä, minä 

olen tuonut julki, ja sen, mikä oli salaisessa aarrekammiossani, minä olen paljastanut teille. Tämä aika on 

hengellisen vapauden aika. Ihmiset ovat henkensä kautta valaistuneita ja osaavat valita turvallisen tien. 

(188, 33-35) 

Älkää sekoittako tätä viestintää siihen, jota ihmiset tuottavat omasta vapaasta tahdostaan ─ toiset 

tieteen, toiset uteliaisuuden ja toiset taikauskoisten käsitysten ohjaamina. (188, 45) 

Minä, Isä, en ole hylännyt ketään rakkauteni ja anteeksiantamukseni helmasta, en edes niitä, jotka 

ovat antaneet kiusauksen pettää itsensä ja pudonneet kuiluun. En ole tuominnut ketään. Sen enempää 

maan päällä kuin "hengellisessä laaksossakaan" ei ole puolustuskyvyttömiä olentoja. Kuka teistä voitaisiin 

karkottaa minun sylistäni, koska hän on syntinen ja kelvoton saamaan armoani? Elän paatuneen syntisen 

sydämessä, joka ei voinut vastaanottaa Jumalallisen Henkeni valoa, koska hän ei kuunnellut kutsua, joka 

tuli hänen omantuntonsa äänestä. Luuletteko, että olen poistanut itseni hänestä hänen vääryyksien 

ketjunsa vuoksi? Ei todellakaan. Olen kaikkien luotujen Isä hylkäämättä yhtään lastani. Minä olen 

Rakkaus, ja rakastavana Isänä en laiminlyö ketään, kansaani. 
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Teidän tehtävänne on rukoilla eksyneen puolesta ja pyytää, että Henkeni valo valaisee hänen sielunsa, 

jotta hän voisi herätä, murtaa kiusauksen siteet ja hälventää pimeyden, joka on sokaissut hänet. (206, 36-

37) 

Hyvät spiritualismin kylväjät eivät koskaan erottaudu mistään ulkoisesta tai aineellisesta. Heillä ei ole 

mitään hienouksia, ei virkamerkkejä, ei erityistä puhetapaa. Kaikki heidän toimintatavoissaan on selkeää 

ja yksinkertaista. Jos he kuitenkin erottautuvat jostakin, se on heidän aktiivinen hyväntekeväisyytensä ja 

hengellisyytensä. 

Spiritualismin todelliset saarnaajat eivät erottaudu kaunopuheisuudellaan vaan sanojensa viisaudella 

ja yksinkertaisuudella, mutta ennen kaikkea tekojensa totuudellisuudella ja elämänsä 

oikeudenmukaisuudella. 

Muistakaa, että maan päällä en tarvinnut ulkoisesti kaunista puhetapaa valloittaakseni 

kansanjoukkojen sydämet, vaan että tiesin, miten tavoittaa heidät rakkauden, totuudenmukaisuuden, 

parantavan voiman ja viisauden kautta. Tämä on esimerkki, joka teidän tulisi ottaa sydämellenne ja 

seurata sitä tahtoni mukaisesti. 

En myöskään halua, että rajoitatte uskonnonharjoituksenne aineellisiin palvontapaikkoihin, sillä silloin 

vangitsette sielunne ettekä anna sen levittää siipiään valloittaakseen ikuisuutta. 

Alttari, jolla jätän teidät juhlimaan, on elämä ilman mitään rajoituksia, kaikkien uskontokuntien, 

kirkkojen ja lahkojen yläpuolella, koska se perustuu hengelliseen, ikuiseen ja jumalalliseen. (194, 24-28) 

Olen sallinut, että maan päällä on olemassa uskontoja, jotka ovat sielun polkuja, jotka johtavat 

Jumalan luo. Jokainen uskonto, joka opettaa hyvyyttä ja rakkautta ja ylistää armoa, on hyvä, koska se 

sisältää valoa ja totuutta. Kun ihmiset kuihtuvat niissä ja muuttavat sen, mikä alun perin oli hyvää, 

huonoksi, polku katoaa materialismin ja synnin alle. 

Siksi näytän teille tänä aikana uudestaan totuuteni, joka on tie, elämän ydin ja laki, jotta voisitte etsiä 

tätä lakia, joka on majakka ja ohjaava tähti, muotojen ja riittien ja kaiken inhimillisen yläpuolella. 

Jokainen, joka etsii Minua tällä tavoin, on spiritisti. (197, 10-11) 

Uskontojen yhdistyminen tapahtuu, kun ihmisen henki nousee materialismin, perinteiden, 

ennakkoluulojen ja fanaattisuuden yläpuolelle. Silloin ihmiset ovat yhdistyneet hengellisesti yhteen 

ainoaan jumalanpalvelukseen: hyvyyteen, joka perustuu rakkauteen Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. 

Kun tämä tapahtuu, ihmiskunta siirtyy täydellisyyden kauteen. Siksi vaadin teiltä, että osoitatte työtäni 

hyvällä ja rehellisellä käytöksellä. 

Älkää olko huolissanne siitä, että ette elä nähdäksenne tämän kaiken toteutumista. Mutta joka 

tapauksessa saatte tyydytyksen siitä, että olette siemenillänne myötävaikuttaneet rauhan valtakunnan 

perustamiseen ─ siemenen, joka kantaa hedelmää tulevien sukupolvien sydämissä. (187, 43) 

Olen kertonut teille, että tulee aika, jolloin valo ilmestyy kaikkiin paikkoihin, kaikkiin maihin, kaikkiin 

maanosiin. Tuo valo loistaa ihmisen hengellisen koulutuksen mukaan. Mutta saman kautta muodostuu 

uusi ja tarkempi käsitys luomakunnasta, uusi käsitys hengellisyydestä. Näin alkaa uusi hengellisen 

kehityksen vaihe. (200, 41) 
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Ohje 175 
1 Henkeni valo on tullut paljastamaan teille kaikki lahjat, jotka lepäävät olemuksessanne ─ kaiken 

sen, mitä olette kantaneet sisällänne alkuperästänne lähtien tietämättänne. Olen kertonut teille, että nyt 

on aika teidän todella tuntea itsenne, löytää itsenne ja tietää, mikä on perintönne, jotta voitte olla 

henkisesti suuria. 

2 Olen aika ajoin antanut teille ilmestyksiä: Ensin se oli laki, myöhemmin minun opetukseni ja 

lopulta täysi tieto hengellisestä tehtävästäsi. 

3 Sanot, että olen ollut miesten kanssa kolme kertaa, mutta on totta, että olen aina ollut sinun 

kanssasi. Minä olen se Isä, joka ensimmäisellä kerralla paljasti ihmisille vanhurskauden lakinsa, joka 

toisella kerralla teki "Sanansa" ihmiseksi Jeesuksessa, Pojassaan, ja joka nyt tekee itsensä hengellisesti 

tunnetuksi maailmalle. Näin olen antanut teille kautta aikojen jumalallisen vertauksen, jonka merkitys 

kertoo teille hengellisestä kehityksestänne ja antaa teille tietää, että Hän, joka on puhunut teille kaikkina 

aikoina, on ollut yksi Jumala, yksi Henki ja yksi Isä. 

4 Kysytte Minulta, mitä haluan saavuttaa, kun paljastan itseni hengellisesti tämän ajan 

ihmiskunnalle? Vastaan teille tähän: Tavoittelen teidän heräämistänne valoon, henkistymistänne ja 

yhdistymistänne, sillä olette aina olleet jakautuneita. Sillä samalla kun toiset ovat etsineet hengen 

aarteita, toiset ovat omistautuneet maailman rikkauksien rakastamiselle ─ spiritualismi ja materialismi 

jatkuvassa taistelussa; spiritualistit ja materialistit, jotka eivät ole koskaan kyenneet ymmärtämään 

toisiaan. 

Muista: Kun Israel odotti Messiasta ja sai hänet silmiensä eteen, he jakautuivat totuuteni uskoviin ja 

kieltäjiin. Selitys on yksinkertainen: uskovat olivat niitä, jotka odottivat Minua hengessä, ja kieltäjät 

olivat niitä, jotka odottivat Minua "lihan" aisteilla. 

5 Nämä kaksi voimaa joutuvat kohtaamaan toisensa uudelleen, kunnes totuus selviää tästä 

kamppailusta. Taistelu tulee olemaan kovaa, sillä mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän ihmiset 

rakastavat maallista, sillä heidän tieteensä ja löytönsä antavat heille tunteen siitä, että he elävät omassa 

valtakunnassaan, luomassaan maailmassa. 

6 Nykypäivän ihmiset ovat laajentaneet vaikutusvaltaansa, he hallitsevat koko maapalloa ja 

kulkevat sen halki. Tuntemattomia mantereita, maita tai meriä ei enää ole. He ovat luoneet polkuja 

maalle, merelle ja ilmaan. He eivät kuitenkaan tyydy siihen, mitä heillä on perintönä planeetallaan, vaan 

he tutkivat ja etsivät taivaanrantaa ja kaipaavat vielä suurempia alueita. 

7 Siunaan lasteni tiedonhalua, ja heidän pyrkimyksensä olla viisas, suuri ja vahva saavat 

varauksettoman hyväksyntäni. Oikeuteni ei kuitenkaan hyväksy sitä turhamaisuutta, johon heidän 

kunnianhimoiset tavoitteensa usein perustuvat, tai sitä itsekästä tarkoitusta, jota he toisinaan 

tavoittelevat. 

8 En estä ihmisiä lisäämästä tietämystään enkä piilota heiltä tieteen valoa. 

Kun panin ihmissiemenen maahan ja käskin sen kasvaa ja lisääntyä, käskin sen myös alistaa maan, 

toisin sanoen, että kaikkien sitä ympäröivien luotujen joukossa ihminen olisi tietoinen olento, joka tuntee 

inhimilliset lait ja jumalallisen oikeudenmukaisuuden ja harrastaa hyveiden viljelyä, ja jonka ympärillä 

kaikki olennot ja elementit kiertäisivät harmonisesti. 

9 Kuinka kaukana harmoniasta ihminen onkaan elänyt siitä lähtien, kun hän alkoi kulkea maan 

päällä! Hänen jatkuvat kaatumiset, hänen kärsimystensä ehtymätön malja ja rauhan puute todistavat 

tästä. 

10 Annan teille nyt uuden oppitunnin, joka on tarkoitettu kaikille ihmisille. Kaikki eivät ole rukoilleet 

odottaessaan tuloani, mutta kipu on pitänyt heidät hereillä ja valmiina ottamaan minut vastaan. 

Ihmiskunta on jo saanut kokemuksen, jonka Israelin kansa on jättänyt sille toisesta aikakaudesta 

lähtien, joten kenelläkään ei voi olla aikomusta epäillä jumalallista oikeutta. Ettekö tiedä, että profetian, 
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jumalallisen tieteen ja hengellisen voiman lahjat annettiin "hengellisesti köyhille", jotka kaipasivat Herran 

tuloa saadakseen häneltä toivon ja tiedon valon? 

Jos kysytte minulta noiden sielujen olinpaikasta, kerron teille, että he asuvat nyt kodeissa, joissa kaikki 

tällä planeetalla olevat suuret asiat näyttävät heidän silmissään tavalliselta maapölyltä. Mutta jos kysytte 

Minulta, mitä tapahtui niille, jotka eivät hyväksyneet mitään valtakunnastani, koska Sanani ja lupaukseni 

tuntuivat heistä köyhiltä, kerron teille, että he kuuluvat niihin, jotka inkarnoituvat ja jälleensyntyvät, 

kunnes heidän sielunsa on kehittynyt täysin. Sillä he vaativat kultaa ja valtaa, ja oikeutetusti he saivat 

hengellisen hyvityksensä vastineeksi maailman epäilyttävine rikkauksineen ja valheellisine voimineen. 

Jumalallinen oikeudenmukaisuus koetteli heitä, mutta heitä ei koskaan heitetty pois pelastuksen tieltä, 

joka johtaa totuuden valtakuntaan. 

Siksi tänään, kun lähetän teille runsaasti Henkeni valoa, etsin heitä väsymättä saadakseni heidät 

ymmärtämään, että nyt on tarpeeksi heille määrätystä koettelemuksen ajasta, ja saadakseni heidät 

ymmärtämään, että nyt on kolmas aika, juuri se aika, jolloin aikakaudet päättyvät, josta puhuin, kun oli 

kyse juutalaisten tuomiosta. 

11 Teillä kaikilla on "tapaaminen" Minun kanssani, ja teidän on kokoonnuttava kuuntelemaan 

Minua, sillä teidän kaikkien on kuultava Minua. 

12 Kaikki asetetaan minun oikeudenmukaisuuteni vaakakuppiin, jossa punnitaan kaikki teot, joita ei 

ole tuomittu. Läsnäoloni ja voimani tulevat tuntumaan sellaisina kuin niitä ei ole koskaan ennen koettu. 

Sillä kaaoksen jälkeen kaikki palaa oikealle tielle. 

13 Rukoilkaa ja valvokaa lakkaamatta, ettette yllättyisi, oi ihmiset. Mutta totisesti minä sanon teille, 

että jos te valvotte ja rukoilette maailman puolesta, näkymätön vaippa suojelee teitä, koska olette 

rakastaneet lähimmäistänne ja tunteneet hänen tuskansa kuin omanne. 

14 Sanon teille jälleen, että teen läsnäoloni, voimani ja oikeuteni tuntuviksi. Jos olen sallinut ihmisen 

jumalattomuudessaan häpäistä kaiken sen, mikä on pyhää hänen elämässään, asetan rajan hänen 

turmeltuneisuudelleen. Jos olen antanut hänen vaeltaa vapaan tahtonsa polulla, todistan hänelle, että 

kaikki häneen kohdistuva on "tähän asti eikä sen pidemmälle". Jos olen antanut hänen elää hänen 

pyrkimyksensä valtaan ja suuruuteen maailmassa, pysäytän hänet ja pakotan hänet pohtimaan työtään 

omantuntonsa kautta, jotta hän voi vastata kysymyksiini. 

15 Olen sallinut tuskan, tuhon ja kuoleman näkyä elämässänne, jotta nämä niin katkerat hedelmät 

saisivat teidät ymmärtämään, millaisia puita olette viljelleet. Mutta aion myös saada kivun katoamaan ja 

antaa sielun tulla lepoon ja mietiskelyyn, sillä siitä nousee rakkauden virsi Luojalleen. 

On sanottu ja myös kirjoitettu ylös, että se päivä tulee, kun ihmiset ovat pukeneet henkensä 

ylhäisyyden valkoiseen kaapuun, kun he rakastavat toisiaan. 

16 Kaikki pelastuvat, kaikille annetaan anteeksi, kaikkia lohdutetaan. Missä sitten on kuolema, missä 

on ikuinen kadotus ja loputon helvetti? 

17 En luonut kuolemaa enkä helvettiä, sillä kun henkeni sai luomisajatuksen, tunsin vain rakkautta, 

ja kohdustani syntyi vain elämää. Jos kuolema ja helvetti olisivat olemassa, niiden täytyisi olla ihmisten 

tekoja, koska ne olisivat kurjia; ja tiedätte jo, että mikään inhimillinen ei ole ikuista. 

18 Totisesti sanon teille, että hetkinä, jolloin Sanani kuuluu äänenkantajan kautta, ei ainoastaan 

tämän kansan henki vapise, vaan myös kaikki ne olennot, jotka yhtä lailla tarvitsevat jumalallista valoa 

"hengellisessä laaksossa". 

19 Ihmissanan ääni ei tavoita heitä, mutta viestieni merkitys ja inspiraatio tavoittaa heidät, koska 

ääneni on universaali ja sen kaiku saavuttaa kaikki maailmat ja kodit, joissa Jumalan lapsi asuu. 

20 Lähetän valonsäteeni jokaiseen maailmaan. Teille olen lähettänyt tämän valon inhimillisten 

sanojen muodossa, ja muihin koteihin se saapuu inspiraation kautta. 

21 Tämän jumalallisen säteen valossa kaikki sielut yhdistyvät nyt ja tekevät siitä taivaan tikapuut, 

jotka johtavat heidät hengelliseen valtakuntaan, joka on luvattu kaikille teille, jotka olette Jumaluuteni 

hengellinen hiukkanen. 
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22 Kuvitelkaa kaikkien niiden olentojen riemua, joilla oli aineellisia suhteita teihin maan päällä ja 

jotka nyt elävät maailmanne ulkopuolella, kun he kuulevat, että heidän kuulemansa ääni kuuluu myös 

maan päällä. He eivät ole kääntyneet pois teistä, he eivät unohda teitä, eivätkä he pidättäyty pyytämästä 

niiden puolesta, jotka jäivät hetkeksi pidemmäksi aikaa maan laaksoon. Heidän hyväilynsä ja 

siunauksensa ovat aina kanssasi. 

23 Siellä asuu niitä, jotka olivat vanhempianne, lapsianne, sisaruksianne, puolisoitanne, ystäviänne 

tai hyväntekijöitänne ja jotka ovat nyt yksinkertaisesti veljiänne ja sisarianne henkiolentoina. Mutta 

heidän rakkautensa sinua kohtaan on sama tai jopa suurempi, samoin kuin heidän voimansa auttaa ja 

suojella sinua. 

24 Rukoilkaa heidän puolestaan, ihmiset, älkää lakatko rakastamasta ja muistamasta heitä, sillä 

muistamisenne ja rukouksenne ovat suloinen lohtu heidän taistelussaan. Älä koskaan kuvittele heitä 

järkyttyneinä tai pimeydessä elävinä, sillä se olisi ikään kuin sinulla olisi valtuudet tuomita heidät. Jos 

ihmiset täällä maan päällä ovat yleensä liian epätäydellisiä ja epäoikeudenmukaisia tuomitsemaan oikein 

lähimmäistensä asioita, ─ miten he voisivat tuomita mitään henkiolentoa? 

25 Sanon teille jälleen kerran, että teidän tehtävänne on vain auttaa heitä maailmassa 

rukouksillanne ja hyvillä teoilla. 

26 Älkää tunteko tarvetta, että ne ilmenisivät elämässänne millään aineellisella tavalla, käytittepä 

sitten aivoja tai millään muulla tavalla, sillä siten kieltäisitte sen henkisyyden, jota olen opettanut teille. Ei 

myöskään ole tiettyä vuodenpäivää, jolloin siihen voi vedota. Ajattele, että hengellinen elää kaukana 

maallisesta ajasta ja että siksi jokainen hetki voi olla sopiva lähestyä sitä hengellisen rukouksen kautta. 

27 Kuinka monet niistä olennoista, joiden olette usein uskoneet kärsivän vastoinkäymisistä, ovatkin 

juuri niitä, jotka ovat taistelleet tuodakseen teidät lähemmäksi tätä polkua kohti Valoa, jota he itse eivät 

löytäneet ollessaan maan päällä. Älkää siis itkekö heidän tähtensä, älkääkä suinkaan surko sitä, että he 

ovat siirtyneet "hengelliseen laaksoon". He eivät "kuolleet", he vain odottivat muutamalla hetkellä sitä 

aikaa, jolloin teidän on lähdettävä. Näin minä olen määrännyt, että he valmistaisivat teille tietä. 

28 Ihmiset, pitääkö minun todella sanoa teille, että teillä ei ole mitään asiaa hautausmaille ja että 

kyyneleet, joita vuodatatte hautojen yli, ovat tietämättömyyden, materialismin ja jääräpäisyyden 

kyyneleitä? 

29 Niiden sielut, joita itkette, ovat elossa, mutta te pidätte heitä kuolleina siinä ruumiissa, joka katosi 

maan alle. Te pidätte heitä kadonneina, vaikka he odottavat teitä täynnä rakkautta todistaakseen teille 

totuudesta ja elämästä. Luulet, että he ovat etäisiä tai tunteettomia ja kuuroja kamppailullesi ja 

ahdistuksillesi, etkä tiedä, kuinka monta kiveä he poistavat tieltäsi ja kuinka monelta vaaralta he 

pelastavat sinut. 

30 Tietämättömyys saa teidät olemaan epäystävällisiä ja jopa julmia itseänne ja muita kohtaan, 

vaikka minun on kerrottava teille: Kuka voi yhä olla tietämätön kuultuaan minkä tahansa opetuspuheeni? 

31 Sanani on valonsäde, jonka on syleilyttävä teitä kaikkia, jotta voitte pysyä sulautuneina rakkauteni 

tuleen. Jos sen kuultuanne uskotte sen ja panette sen käytäntöön, siitä hetkestä lähtien olette 

yhdistyneet kaikkien niiden kanssa, jotka rakastavat Minua, uskovat Minuun ja ylistävät Minua. 

32 Olen kertonut teille opetuksissani, että maanpäällinen elämä on sielun kärsimyksen tie, ja sen 

maanpäällisen olemassaolon loppu on sen Golgata, jotta voisitte pyrkiä seuraamaan Minua ottamalla 

esimerkilliset tekoni esikuvaksenne. 

33 Autuaita ovat ne sielut, jotka uskon ja hyveen avulla saavuttavat huipun, sillä sillä hetkellä, jolloin 

he hylkäävät ruumiin, he saavat kokea Isän hellästi palkinnoksi voimastaan ja rakkaudestaan. Nämä ovat 

niitä, jotka astuvat ikuisuuteen kompastumatta. 

34 Tällä hetkellä sanani auttaa ihmisiä ymmärtämään lakini ja opetukseni merkityksen. Tunnustus, 

jonka ihmiskunta voi antaa heille, ei anna heille autuutta, sydämen autuutta ja sielun rauhaa. Sillä sielu 

löytää täydellisen onnen vain siinä kotimaassa, johon se kuuluu. 
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Kuinka monta tilaisuutta sinulla onkaan olla hyvä ja hyödyllinen lähimmäisellesi! Jokainen koti on 

sopiva pelto kylvää siemeneni. Jokainen kaupunki ja jokainen kansa on kuin maaperä, joka janoaa 

rakkautta ja hyväntekeväisyyttä, ja minä teen teistä kylväjiä, jotta voitte kastella maailman rakkaudella ja 

lohdutuksella ja kylvää sinne rauhaa. 

35 Teot, sanat ja rukoukset ovat keinoja, joita voitte ja joita teidän tulisi käyttää täyttääksenne 

tehtävänne, joka on lähimmäistenne palveleminen ja rakastaminen. 

36 Olen opettanut teille täydellisen rukouksen, joka on hengen todellinen kieli ja joka tuo ihmisen 

suoraan yhteyteen Minun kanssani. 

37 Olen antanut teille Sanan lahjan, joka on hengessä olevan valon ja sydämen yhdistävän 

rakkauden ilmaus. 

38 Ihmiset, jotka kuuntelette minua: älkää sanoko, että vaadin teiltä liikaa, sillä tiedän paremmin 

kuin te itse, mihin te kykenette. Tänään tunnet itsesi heikoksi, kömpelöksi, kyvyttömäksi ja 

kelvottomaksi, koska tutkit sisäistä olemustasi ja huomaat monia heikkouksia, monia puutteita, jotka 

eivät saa sinua tuntemaan vierasta tuskaa. Mutta ensin minä parannan teidät, annan teidän tuntea 

rauhani vahvistaakseni sydämiänne ja tasoittaakseni tietänne. Silloin ette enää tunne pelkoa, ette epäile, 

ettekä tunne itseänne kyvyttömiksi. 

39 Siksi olen jättänyt teille aikaa kuulla Minua ja vähitellen vahvistua Sanani äärellä lähettämättä 

teitä laajoille maille suorittamaan tehtävääsi. Mutta sitten, kun henkenne on kyllästetty olemuksellani, se 

ei odota todisteita eikä merkkejä lähteäkseen liikkeelle, sillä se saa inspiraation kautta, mitä sen on 

tehtävä. 

40 Rukoilkaa, ihmiset, ja kun rukoilette, lähetän rauhani kaikkien maan kansojen ylle, siunaan 

kotinne ja valaisen polkunne. 

41 Annan teille todisteet siitä, että kaikki, mitä olen luvannut teille, on totta. Mitä todisteita se on? 

Että näette elämässänne toteutuvan jotakin, mitä olette pitkään toivoneet, jotakin, mitä joillekin on 

mahdotonta saavuttaa. Joillekin se, mitä olen myöntänyt, toteutuu pian, toiset saan odottaa. Mutta 

totisesti, sanon teille, ei tule olemaan ketään, joka ei saisi rakkauteni todistusta. Sitten, kun tuo armo 

saavuttaa jokaisen teistä, muistatte Sanani ja uskonne kasvaa. 

42 Älkää olko epätoivoisia, älkää vuodattako kyyneleitä, osaatte odottaa tuota hetkeä, kun elätte ja 

rukoilette ja valvotte opetukseni mukaisesti. 

43 Näettekö, kuinka niinä hetkinä, kun kohotatte sielunne, unohdatte kärsimyksenne ja tulette 

täytetyiksi minun rauhallani? Varmista, että olet aina kanssani, noudata opetustani, ja näet rauhani ja 

valoni voittavan kohtalosi iskut ja vastoinkäymiset. 

44 Ymmärtäkää, että kärsimyksenne eivät ole hyödyttömiä, että teidän tehtävänne on hallita 

itseänne hengellisesti ja fyysisesti, jotta voitte kuulua kylväjieni joukkoon. 

45 Niiden, jotka tuovat lohtua ihmisille, jotka nostavat ylös kaatuneita, jotka antavat voimaa 

heikoille, on täytynyt saada kokemuksen valoa ja tulla vahvoiksi taistelussa ja koettelemuksissa. Mikään 

kivun kuva ei saa pelottaa heitä, he eivät saa vapista lähimmäisen onnettomuuden edessä, he eivät saa 

kavahtaa mitään kipua, kun lähimmäisten kädet ojentuvat heidän puoleensa armoa toivoen. 

46 Siellä, niiden joukossa, jotka ovat paatuneet paheeseen ja tuskaan, näette silloin monien 

nousevan valoon uudistumisen ja henkistymisen halussa. Mutta jotta tämä inspiraatio saavuttaisi heidät, 

teidän on asetettava heidän sydämiinsä todellinen todiste veljeydestä, teko, joka on valonsäde, joka 

valaisee näiden ihmisten pimeyden. 

47 Ymmärtäkää siis, että kipu, joka on seurannut teitä monessa muodossa, on ollut taltta, joka on 

muokannut sieluanne sisäisesti herkän tehtävän suorittamista varten. 

48 Ne ohjeet, jotka olen antanut teille tällä kolmannella aikakaudella, ovat uusi testamentti, joka on 

yhdistettävä menneiden aikojen testamentteihin ─ sillä nämä kolme muodostavat yhden ilmestyksen. 

49 Valoni valaisee niiden mieliä, joiden kohtalona on yhdistää kaikki opetukseni yhdeksi kirjaksi. 
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50 Henkiset palvelijani ohjaavat valittujeni kättä niin, ettei tuossa kirjassa ole yhtään 

kauneusvirhettä. 

51 Kiistat, joita tässä uskon yhteisössä on ollut, heidän keskustelunsa ja erimielisyytensä katoavat, 

kun uppoudutte tuon kirjan tutkimiseen ja tulette ymmärtämään työni totuuden. 

52 Tänään ette ole vielä tietoisia seurauksista, joita eripuraisuudellanne on teille. Mutta totisesti 

sanon teille, että huomenna te itkette sitä. Kuinka monta kertaa olenkaan pyytänyt teitä yhdistämään 

ajatuksenne, tekonne ja sielunne, mutta aivan yhtä usein ette ole kuunnelleet Jumalallista neuvoani! 

53 Olen innoittanut teitä muodostamaan yhden kansan ja antanut teille nimen "Uusi Israel". Olen 

antanut teille erilaisia tehtäviä ja toimeksiantoja, jotta teillä olisi kaikki tarpeellinen elämänmatkallanne 

ja kamppailussanne, kuten tapahtui Israelille ensimmäisellä aikakaudella, kun se vaelsi autiomaassa 

etsiessään luvattua maata. Ette ole kuitenkaan vielä pyrkineet ymmärtämään käskyjäni ettekä ole 

halunneet ottaa huomioon yhtenäisyyden esimerkkiä, jonka tuo kansa jätti kirjallisesti ─ lähtemätöntä 

esimerkkiä; sillä juuri heidän sopusointunsa ja yhteenkuuluvuutensa saivat heidät voittamaan matkan 

varrella kohtaamansa vastoinkäymiset. 

54 Uusi "luvattu maa" odottaa sinua, mutta olet vielä kaukana siitä. Vaellatte yhä valtavassa 

autiomaassa, mutta olette jättäneet "faraon" orjuuden taaksenne ja olette jo saaneet lain. Silti ette ole 

täysin luopuneet epäjumalanpalveluksesta, ja tietämättänne palvotte kultaista vasikkaa. 

55 Teidän on ensin kohdattava koettelemuksia, vastarintaa ja vainoa, jotta voitte herätä unestanne. 

Vain silloin teillä on valmiudet täyttää käskyni ja olette innokkaita valvomaan teille paljastamaani työtä, 

aivan kuten israelilaiset loivat ilmestysmajan ja liitonarkun säilyttääkseen lain, sillä koettelemukset olivat 

herättäneet heidät valoon. 

56 Nyt on sielusi oleva majasi ja Henki sinun liitonarkkisi. Siellä minun lakini valaisee Herran kansan 

tietä. 

57 Tähän aikaan ei ole ilmestynyt ketään, joka Mooseksen tavoin kulkisi tämän kansan edessä ja 

vahvistaisi sen uskoa ihmeillä. Mutta pienellä valmistautumisella voisit tuntea Elian hengellisen 

läsnäolon, joka opastaa, rohkaisee ja innostaa sinua tällä vaelluksella. 

58 Minua kuuntelevat joukot vuodattavat nyt kyyneleitä. Minä yksin tiedän heidän valitustensa syyn, 

Minä yksin tiedän kaikki esteet ja vaikeudet, joita he ovat kohdanneet matkallaan ja jotka pysäyttävät 

heidät. 

59 Pysykää lujana, ihmisjoukot, olkaa uskollisia Minulle, ja näette esteiden kaatuvan. Rukoilkaa ja 

työskennelkää yhä suuremmalla totuudellisuudella, vilpittömyydellä ja täydellisyydellä, jotta löydätte 

tehtävänne suorittamisessa lohdutusta ja voimaa, joita tarvitsette elämän vastoinkäymisten 

kestämiseen. Jos elätte tällä tavalla, näette, että tie on selvä ja kompastuskivet ovat poissa, kun vähiten 

odotatte sitä. 

60 Te olette minun peltoni, jossa tällä hetkellä vehnä ja rikkaruoho kasvavat rinnakkain. 

Viikatemiehen hetki ei ole vielä koittanut, mutta kun se koittaa, jokaisen teot tuomitaan. Sitten jätän 

teille hyvät opetuslapset maan päälle ja otan tästä maailmasta pois ne, jotka eivät ole kantaneet 

ykseyden ja henkistymisen hedelmiä. 

61 Katsokaa ja kiinnittäkää huomiota sanaani. Älkää olko omahyväisiä sen vuoksi, että olette saaneet 

erittäin suuret toimeksiantoni ja tehtäväni, ja älkää ajatelko, että tuomioni ei voi koskaan saavuttaa teitä. 

Muistakaa Daavid ja Salomo, jotka, vaikka olivat suuria kansansa silmissä, nukahtivat suuruuteensa, 

rikkoivat lakia ja näkivät jumalallisen oikeudenmukaisuuteni, armottoman ja viisaan, tulevan heidän 

päälleen, kun he uskoivat, että koska Isä rakasti heitä niin paljon, Isä ei koskaan kärsisi heistä. 

62 Ajattele, oi kansa, uusia sukupolvia, ajattele lapsiasi, kuten patriarkat, jotka valmistivat 

kansakuntiaan vastaanottamaan Messiaan tulon. 

63 Rukoilkaa jälkeläisten puolesta, valmistakaa heille tie huolella ja rakkaudella. Ymmärtäkää, että 

heillä on vielä korkeampia tehtäviä täytettävänään kuin teillä, ja että on hyvä, jos he löytävät 

hengellisyyden polun, jota seurata. 
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64 Mistä tämä jälki koostuu? Elämässäsi, töissäsi. 

65 Jokaisella sielulla on suuri velka Isälleen. Rakkauteni teitä kohtaan ja oikeudenmukaisuuteni ovat 

tarjonneet teille uuden tilaisuuden maan päällä oikeuttaa itsenne Minulle, tehdä hengellinen hyvitys ja 

puhdistautua, jotta voitte siirtyä seuraavaan kotiin. 

66 Oi siunattu Kolmas Aika, sinä olet kaiken sen tuoja, mitä maailma tarvitsee pelastaakseen itsensä 

orjuudestaan. Autuaita ovat ne, jotka käyttävät sinun valoasi, sillä he löytävät pelastuksen. 

67 Koko henkisen elämänmatkanne ajan olen opastanut teitä, koetellut teitä ja valmistanut teitä 

tämän ajan ilmestystä varten. Ihmiset eivät synnytä uutta Israelin kansaa: Minä muodostan sen, 

puhdistan sen, nostan sen ylös ja lähetän sen maailmaan täyttämään tehtävänsä. 

Kun tämä kansa kasvaa ja valmistautuu, tasoitan polkuja, avaan ovia ja poistan esteitä, jotta he voivat 

edetä. Tein saman Israelille, kun pelastin heidät Egyptistä ja johdatin heidät meren yli ja erämaan läpi. 

68 Tämän kansan tehtävänä on herättää ihmiskunta henkisesti. Mutta kun se on täyttänyt tämän ja 

ihmiset tulevat tietoisiksi ajasta, jossa he elävät, saatte heidän sydämistään esiin valon kaipuun ja heidän 

mielistään ihanteen, joka koskee valoa. 

Näemme nousevan ylöspäin suuntautuvan kehityksen, joka ravistelee ihmiselämää perustuksiaan myöten 

ja muuttaa maailmaa. 

69 Omantuntoa kuunnellaan ja sitä totellaan, Hengen kutsuja ymmärretään, hengelliset tarpeet 

otetaan huomioon ja niitä kunnioitetaan, ja kaikkialla loistaa palava halu tuntea Jumala, tuntea Hänet, 

tulla lähemmäksi Häntä ja levittää Hänen totuuttaan. 

70 Nämä profetiat toteutuvat ihmisten keskuudessa, kun hengellinen nälkä ja jano ovat saaneet 

heidät vastustuskykynsä äärirajoille, kun he nöyränä ja ylpeänä tunnustavat syyllisyytensä Herransa 

edessä, kun he laskeutuvat valtaistuimiltaan, tuomarituoliltaan ja kunniapaikoiltaan, joilta he ovat 

yrittäneet sivuuttaa Minut, joilta he ovat tuominneet ja kieltäneet Minut, ja kun he katuen vikojaan 

kääntävät katseensa Minuun ja puhuvat Minulle kuin lapset ─ Isälle, joka on odottanut heitä vuosisatoja. 

71 Kuinka alas ihminen onkaan vajonnut materialismissaan, niin että hän on lopulta kieltänyt Hänet, 

joka on luonut kaiken! Miten ihmismieli voi pimentyä niin paljon? Kuinka tieteenne voisi kieltää Minut ja 

häpäistä elämän ja luonnon niin kuin se on tehnyt? 

72 Minä olen läsnä jokaisessa teoksessa, jonka tieteenne löytää; jokaisessa teoksessa lakini paljastuu 

ja ääneni kuuluu. Miten on mahdollista, että nämä ihmiset eivät tunne, eivät näe eivätkä kuule? Onko 

edistyksen ja sivistyksen merkki kieltää olemassaoloni, rakkauteni ja oikeuteni? Silloin ette ole yhtään 

edistyneempiä kuin alkukantaiset ihmiset, jotka osasivat havaita jokaisessa luonnonvoimassa ja -

ihmeessä jumalallisen, ylivertaisen, viisaan, oikeudenmukaisen ja mahtavan olennon toiminnan, jolle he 

katsoivat kaiken hyvän kaikessa olemassa olevassa olevan ja siksi palvoivat sitä. 

73 Kasvavan älykkyytensä avulla he yrittivät ymmärtää, mitä heidän fyysiset aistinsa havaitsivat. 

Millaista täydellistä palvontaa he voisivat tarjota Minulle? Miten he voisivat ymmärtää totuuden? Silti 

Minä hyväksyin heidän ihmetyksensä, uskollisuutensa ja palvontansa ensimmäisenä hedelmänä laajalla 

pellolla, jota Henkeni oli viljeltävä kautta aikojen. 

74 Kuinka monta opetusta olenkaan antanut ihmiskunnalle siitä lähtien tähän päivään asti ─ ja 

kuinka monta ilmestystä olenkaan antanut sille! Ja kuitenkin ─ vaikka tämän ihmiskunnan olisi jo pitänyt 

saavuttaa ymmärryksen huippu ja sen uskonnon harjoittamisen olisi pitänyt olla täydellistä, sen itsekäs, 

ylpeä ja epäinhimillinen tiede on paisuttanut itseään kieltääkseen Minut, ja nykyiset uskonnolliset kultit 

elävät rutiinin ja perinteen unessa. 

75 Olen antanut teille tahdonvapauden lahjan ja kunnioittanut tätä siunattua vapautta, jonka olen 

antanut lapsilleni. Mutta olen myös asettanut olemukseenne omantunnon jumalallisen valon, jotta sen 

ohjaamana ohjaisitte kykyjänne oikeille poluille. Mutta kerron teille, että sielun ja materian välisessä 

taistelussa sielu on kärsinyt tappion, tuskallisen lankeemuksen, joka on etäännyttänyt sen yhä kauemmas 

totuuden lähteestä. 
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76 Mutta hänen tappionsa ei ole lopullinen, se on vain väliaikainen, sillä hän nousee kuilun 

syvyyksistä, kun hän ei enää kestä nälkäänsä, janoaan, alastomuuttaan ja pimeyttään. Sillä kipu on hänen 

pelastuksensa, ja kun hän kuuntelee omantuntonsa ääntä, hän nousee vahvana ja säteilevänä, tulisena ja 

innostuneena ja käyttää taas lahjojaan, mutta ei enää sillä vapaudella, että hän voi käyttää niitä hyvään 

tai pahaan, vaan omistaen ne vain jumalallisten lakien täyttämiseen, mikä on parasta palvontaa, mitä 

voitte tarjota Isällenne, joka rakastaa teitä niin paljon. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 176 
1 Ole vahva maailman ja lihan houkutuksia vastaan. Aina kun jokin koettelemus aiheuttaa teille 

tuskaa, muistakaa toisen aikakauden oppini ja seuratkaa esimerkkiäni. 

2 Kysytte Minulta, miten oli mahdollista, että maailman kiusaukset koskettivat Jeesusta? Vastaan 

teille, että Mestarinne sydäntä eivät vaivanneet alhaiset kiusaukset. 

3 Keho, joka hänellä oli maailmassa, oli inhimillinen ja tunteva, hän oli väline, jota Henkeni käytti 

tuodakseen opetuksiani ihmiskunnalle. Hän tiesi häntä odottavan koettelemuksen, koska Henkeni 

paljasti sen hänelle, ja hänen aineellinen puolensa kärsi sitä odottavan tuskan. 

4 Halusin, että tämä ruumis antaisi teille näitä inhimillisyyden merkkejä, jotta olisitte vakuuttuneita 

siitä, että tuskani oli todellista ja että uhraukseni ihmisenä oli totta. 

5 Jos näin ei olisi ollut, uhrauksellani ei olisi ollut mitään arvoa ihmisten silmissä. Siksi Jeesus vetosi 

kolme kertaa Henkeni voimaan, joka sai hänet olemaan voittoisa vaikeassa koettelemuksessa: 

Ensimmäisen kerran erämaassa, toisen kerran oliivipuutarhassa ja kolmannen kerran ristillä. 

6 Oli välttämätöntä, että minusta tuli ihminen ja annoin teille Minun elämäni. 

ruumiini ja vereni, niin että siinä ruumiissa ihmisten sille aiheuttama kipu vaikuttaisi. Jos olisin tullut 

hengessä, millaisen uhrauksen olisin tehnyt teidän vuoksenne? Mistä olisin luopunut ja mitä tuskaa olisit 

saanut Minut tuntemaan? 

7 Jumalallinen henki on kuolematon, se ei tunne fyysistä kipua. Mutta liha on herkkä kivulle, sen 

kyvyt ovat rajalliset, se on luonnostaan kuolevainen. Siksi valitsin tuon keinon paljastaakseni itseni 

maailmalle ja tarjotakseni sille todellisen uhrini näyttääkseni teille tien pelastukseenne. 

8 Pitäkää tuo Intohimo mielessänne niin kauan kuin olette syntisiä ja muistakaa tuo Veri, jotta 

voitte puhdistaa itsenne katumuksella rikkomuksistanne ja yrittää seurata Minua siinä rajattoman 

rakkauden esimerkissä, jonka annoin teille. 

9 Niin kauan kuin olette ihmisiä, muistakaa minua ristillä ─ antakaa anteeksi teloittajilleni, siunatkaa 

ja parantakaa heidät, niin että koko vaikean elämänmatkanne ajan voitte samalla tavoin siunata niitä, 

jotka ovat satuttaneet teitä, ja tehdä kaiken mahdollisen hyvän niille, jotka ovat tehneet teille pahaa. 

Joka toimii näin, on minun opetuslapseni, ja kerron hänelle totuuden nimissä, että hänen tuskansa on 

aina lyhyt, koska annan hänen tuntea voimani hänen koettelemustensa hetkinä. 

10 Hyvin harvat ovat niitä, jotka pyrkivät opettamaan veljiään ja sisariaan Mestarin esimerkin kautta. 

Tässä yhteisössä, kuten suurimmassa osassa uskonnollisia yhteisöjä, opetusta annetaan sanoilla, joilla ei 

ole voimaa, koska niistä puuttuu teoilla ja rakkauden esimerkeillä saatu vahvistus. 

11 Nyt teillä on tilaisuus kuulla oppini tulkinta, joka vähitellen hioo sydämenne, kunnes se on valmis 

suorittamaan sen tehtävän, jonka olen uskonut hengellenne. 

12 Älkää pelätkö seurata askeleitani, sillä en pyydä ketään tekemään samaa uhrauksessani. Minun 

on myös kerrottava teille, että tuo ruumis yksin tyhjensi maljan, jonka Henkeni antoi sille ─ toinen 

ihminen ei olisi juonut sitä. Sillä ruumiini sai elämän ja vahvistui Hänen hyveessään ja puhtaudessaan, 

joka tarjosi kohtunsa sen vastaanottamiseen: Mary. 

13 Meditoitte, ihmiset, ja käyttäkää hyväksenne sitä siunattua hiljaisuutta, johon astutte, kun 

kuulette opetuksiani. Totisesti sanon teille, että noina mietiskelyn ja hengellisyyden hetkinä siemeneni 

itää sydämissänne. 

14 Saavutatte yhtenäisyyttä ja rauhaa sydämienne välille tänä päivänä, jotta voitte näyttäytyä 

edessäni yhtenä olentona, joka on tietoinen tapahtumasta, jota se todistaa, kun se kuulee Sanani äänen 

kantajan kautta. Ja minä vastaanotan henkesi. Kaiken sen, mitä tarjoatte Minulle puhtaasti ja 

yksinkertaisesti rukouksissanne ja palvontatoimissanne, hyväksyn lasten oikeudenmukaisena 

kunnianosoituksena taivaalliselle Isälleen. 

15 Kiireellisin pyyntönne on, että tässä maailmassa vallitsisi rauha, että muiden aikojen 

patriarkaalinen elämä palaisi ihmisten keskuuteen; mutta sanon teille, että tuo rauha ei palaa ennen kuin 

te, uudet opetuslapseni, olette luoneet perustan uudelle maailmalle, jota varten koulutan teitä. 
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16 Jos näette jokaisessa lähimmäisessänne veljen, jos hylkäätte heidän erilaiset tuomionsa ja 

rakastatte Minua heissä, näette uuden ajan koittavan. Silloin elämä on iloista ihmisille, ja minut 

tunnustetaan ja minua rakastetaan Isänä. 

17 Minun Sanani tänä aikana on sama kuin se, jonka annoin teille Jeesuksessa. Se on sama 

kristallinkirkas virta, joka virkisti sielunne, kun seurasitte minua Palestiinan maisemien halki. Sen olemus 

on sinun tiedossasi, et koskaan pysty sekoittamaan sen "makua", koska sen jumalallinen sinetti on 

painautunut henkeesi. Ja nyt, kun olen tullut alas tekemään itseni tunnetuksi näiden miesten ja naisten 

kautta, ja kun kuulette sanan, joka tulee heidän huuliltaan, ymmärrätte, että se voi tulla vain minulta, ja 

kysytte minulta, miksi en valinnut toista muotoa tuodakseni tämän ajan viestini ihmiskunnalle. 

18 Sanotte minulle, ettei joukossanne ole yhtään moitteettoman hyveellistä miestä, joka kykenisi 

palvelemaan minua. Ei ole Moosesta eikä ensimmäisen aikakauden profeettoja, ei Pietaria eikä 

Johannesta. Mutta totisesti sanon teille, että olen kaikkina aikoina lähettänyt hyveellisiä henkiä, ja heidän 

joukossaan on näitä, jotka ovat palvelleet minua nöyrästi. Rakastakaa ja tukekaa heitä, sillä heidän 

tehtävänsä on hyvin suuri. Olen pitänyt heidän mielensä ja sydämensä puhtaana lähteenä, ja usein kipu 

on ollut paras keino puhdistaa ne. Heidän elämänsä on samanlaista kuin muiden aikojen lähettiläideni 

elämä. Siunaan heitä. Siunattuja ovat ne, jotka ovat seuranneet minua tällä tavoin ja jotka ovat tunteneet 

heille antamani tehtävän täyden merkityksen. 

19 Kutsun teidät valtakuntaani, oi rakas kansa. Samoin minä kutsun kaikki maan kansat ilman 

minkäänlaista ennakkoluuloa, mutta tiedän, etteivät kaikki kuule minua. Ihmiskunta on sammuttanut 

lamppunsa ja kulkee pimeydessä. Mutta siellä, missä havaitaan vain sekaannusta, ilmestyy yksi 

valaistuneistani, joka levittää valoa ympäristöönsä ─ henkinen vartija, joka valvoo ja odottaa merkistäni, 

jotta hän voisi antaa herätyskutsun, joka herättää ja herättää hänen lähimmäisensä. 

Antakaa noiden lähettiläiden rakkauden olla hedelmällinen siemen sydämissänne. Älkää arvostelko 

heitä väärin, kun he näyttäytyvät teille aineellisessa köyhyydessä, kuunnelkaa heitä, sillä he 

työskentelevät minun nimessäni välittääkseen teille voiman, jota ette vielä tunne. He opettavat teille 

täydellistä rukousta, he vapauttavat teidät materialismin kahleista, joihin olette sidottuja, antaakseen 

teille hengellisen vapauden, jotta voitte nousta Minun luokseni. 

20 Te, jotka kuulette minua, odotatte innokkaasti kaikkien sanojeni täyttymistä. Jos haluatte nähdä 

ihmiskunnan muuttuvan opetuslapsikseni, pyytäkää Minua olemaan niiden joukossa, jotka lähetän 

muihin maihin vaikeisiin tehtäviin. Mutta totisesti, sanon teille, teidän on harjoiteltava itseänne 

etukäteen, sillä taistelu, joka teitä odottaa, on suuri. 

Mutta kaikki lähettiläät, joista puhun teille, eivät ole keskuudessanne, eivätkä kaikki ole kuulleet 

sanaani äänenkantajien kautta. Monet, monet heistä puhuvat intuitiivisesti, koska olen valmistanut heitä 

henkisesti. Olen jakanut ne viisaasti, jotta valoni saavuttaisi kaikki veljesi ja sisaresi. 

21 Kuinka voitte kuvitella, että ─ kun tulin alas teidän luoksenne ─ voisin laiminlyödä muita kansoja, 

kun te kaikki olette lapsiani? Luuletteko, että joku on kaukana tai Minun ulkopuolellani, vaikka Henkeni 

on universaali ja kattaa kaiken luodun? Kaikki elää ja ruokkii Minusta. Siksi Universaalinen säteeni on 

laskeutunut koko maapallolle, ja henki on saanut vaikutukseni tässä maailmassa ja muissa maailmoissa, 

sillä olen tullut pelastamaan kaikki lapseni. 

22 En halua, että tuhlaatte tätä aikaa, että kuljette maailman läpi jättämättä jälkiä 

elämänpolullanne, vaan että olette todellisia kasvattajia sille siemenelle, jonka annan teille ja jota kohti 

jatkatte ponnistelujanne, kun lähdette tästä maailmasta, kunnes saatte siemenenne kukoistamaan 

veljienne ja sisartenne sieluissa. 

23 En halua sitoa teitä käskyihini, vaan ainoastaan innoitan teitä tekemään niin, sillä en hyväksy 

mitään muuta täyttämistä kuin sen, mikä on syntynyt tietoisesta ja valmistautuneesta sielustanne. Olkaa 

vapaita lakieni rajoissa, mutta totuttakaa itsenne kuuliaisuuteen. Täyttäkää ne kaksi lakia, jotka ohjaavat 

ihmistä ja jotka ovat pohjimmiltaan yksi ja sama, sillä molemmat tulevat minulta. 
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24 Rukoilkaa kaikkien olentojen puolesta, kaipaamalla harmoniaa ja kaikkien ymmärrystä Minua 

kohtaan, ja että rukouksenne kohoaisi kuin laulu, kuin riemuisa virsi, joka kohottaa sieluja ja näyttää 

heille tien, jota pitkin he saavuttavat kohtalonsa päämäärän. 

25 Opetukseni antaa ihmiselle mahdollisuuden kehittyä kaikilla olemisen osa-alueillaan: se herkistää 

ja jalostaa sydäntä, herättää ja syventää mieltä sekä täydellistää ja kohottaa sielua. 

26 Tutkikaa opetuksiani perusteellisesti, jotta voitte ymmärtää oikean tavan harjoittaa opetuksiani, 

jotta kehittymisenne olisi harmonista; jotta ette vain kehittäisi älyä ponnistelematta sielun ihanteiden 

puolesta, joita teidän on määrä edistää. 

27 Kaikki olemuksenne kyvyt voivat löytää sanastani valoisan polun, jolla ne voivat kasvaa ja 

täydellistyä äärettömyyteen. 

28 Olen antanut teille riittävästi aikaa omaksua ja ymmärtää opetuksiani. Sillä välin monet teistä, 

jotka tulitte aikoinaan lapsina, ovat nyt teini-ikäisiä, aivan kuten muutkin, jotka tulivat nuorina, ovat nyt 

aikuisia. Jotkut ovat kasvaneet matkan varrella ja ovat nyt "työntekijöitteni" joukossa, ja toiset ovat 

hengittäneet viimeisen henkäyksensä, ja heillä on nyt paikkansa valittujeni joukossa. 

29 Olen antanut tälle kansalle riittävästi aikaa, jotta heissä syntyisi luja ja aito usko ja jotta he 

saavuttaisivat hengessään syvällisen tiedon Työstäni. Sanani valmistelee teitä aikaa varten, jolloin ette 

enää kuule tätä ääntä ja teidän on keskityttävä sydämenne sisimpään, jotta voitte tuntea läsnäoloni ja 

saada inspiraationi. 

30 Opetukseni on kirjoitettu omaantuntoonne; siellä on arkki, joka parhaiten säilyttää lakini, niin 

että ─ kun aika kuluu ja ne hengellisen virkistyksen tunnit, jotka vietitte Mestarinne kanssa, ovat kaukana 

─ Sanani ydin värähtelee sielussanne täynnä elämää, rakkauden ja viisauden läpitunkemana. 

31 Kaikilla oppitunneillani huomaatte, että kehotan teitä jatkuvasti saavuttamaan henkisyyden, 

koska se on se, minkä pitäisi erottaa teidät maan päällä. Ilman hengellisyyttä ette anna lähimmäisillenne 

sitä todistusta, joka teidän pitäisi antaa. 

32 Älkää pelätkö sitä päivää, jolloin minä lopetan sanani teidän keskuudessanne. Minun työni ei 

häviä, eikä sinun sielusi joudu epätoivoon. Pidän henkisessä laaksossa valmiina joitakin olentoja, jotka 

inkarnoituvat maan päälle yhteisöjen oppaina ja profeettoina ─ valon olentoja, jotka opettavat teitä 

ottamaan askeleen eteenpäin Sanani viitoittamalla tiellä. 

33 Tänään haluan kertoa teille, että aivan kuten te olette riippuvaisia täällä henkimaailmasta 

tulevista valo-olennoista, jotka auttavat teitä polullanne, myös henkiset kodit ovat riippuvaisia siitä, että 

jotkut teistä tulevat heidän luokseen opetukseni viestin kanssa. 

Ette tiedä, kenen niistä, jotka näinä hetkinä minua kuulevat, on pian lähdettävä täyttämään 

hengellistä tehtävää. Tämä on syy siihen, miksi monet sydämet ovat jo pitkään tarvinneet 

puhdistautumista ja miksi he tuntevat päivä päivältä, että opetukseni valo valaisee heidän sieluaan yhä 

enemmän ja enemmän. 

34 Haluan, että yhdistytte henkisten isäntien kanssa, jotta voitte rakkautenne kautta kaikkia 

veljiänne ja sisarianne kohtaan työskennellä kaikkien niiden olentojen pelastamiseksi, jotka kulkevat 

elämän ja totuuden polulta poispäin. 

35 Säilyttäkää tämä sana sielussanne, joka voi palvella teitä kuoleman hetkellä, kun poistutte tästä 

olemassaolosta, valmisteena, joka vapauttaa teidät hengellisesti. 

36 Ymmärtäkää, kuinka kaunis ilmestysten aika tämä on ollut, rakkaat ihmiset ─ valon aika, joka 

kohottaa sieluja! Autuaita ovat ne, jotka valmistautuvat, sillä te saatte valoni runsaana. 

37 Mutta muistakaa, että tuskin on vielä aikakauden alku, että teille ei ole vielä paljastettu kaikkea, 

mitä tämä aika tuo tullessaan ihmisille, ettekä ole ymmärtäneet kaikkea, mitä olette saaneet. 

38 Kuluu päiviä, vuosia ja vuosisatoja, joiden aikana tämä ihmiskunta näkee ihmeellisiä valoviestejä 

ja hengellisiä ilmestyksiä, joita sen henki ei ole koskaan tuntenut. 

39 Nuo ajat ovat jo tulossa, ja siksi teidän on valmisteltava tietä niille, jotka ottavat paikkanne. 

Teidän on siunattava tietä hyvillä teoillanne. Silloin olette aloittaneet todellisen temppelin rakentamisen, 

jota muut jatkavat omasta tahdostaan, ja myöhemmin toiset tulevat saattamaan sen päätökseen. 
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40 Olen nähnyt sinun taistelevan lihasi kanssa kukistaaksesi sen kapinallisuuden. Sinun on täytynyt 

käydä suuria taisteluita sydämesi kanssa pakottaaksesi hänet tottelemaan ja alistumaan. Hänen 

luonteensa kapinoi omantunnon käskyjä vastaan, mutta jos rukoilet sinnikkäästi ja olet tarkkaavainen, 

teet hänestä parhaan yhteistyökumppanin hengellisessä täyttymyksessä. Tämä kamppailu on osa 

sovitustanne tänä aikana. 

41 Kaikki ominaisuutenne ovat olleet sisällänne siitä lähtien, kun teidät luotiin. Älykkyys, herkkyys ja 

järki ovat valistaneet sieluasi, jotta voit taistella viimeisessä taistelussa. Sitten, kun olette voittaneet 

pahan ja sielunne on lihaa ohjaava lentäjä, voitte mennä lähimmäistenne luo ja antaa heille loistavan 

esimerkin siitä, miten sielun evoluutio saavutetaan. Ilman sielun voimalla ja itsehillinnällä kerskumista te 

näytätte tekonne, ja ne paljastavat kuuliaisuuden ja tarkkaavaisuuden minun lakiani kohtaan. 

42 Kun ette enää kuule Sanaani äänenkantajien kautta ja sielunne tuntee halua seurata sitä, mitä 

opetin teille tällä kertaa, jokainen opetuslapseni pitäköön sitä ryhmää, joka hänelle on osoitettu, omana 

perheenään ja opastakoon ja ohjatkoon heitä. 

Käyttäkää aina armoa, korjatkaa rakkaudella ja viisaudella, tehkää tuntuva rauhan ilmapiiri, jollaisen 

olette tänään luoneet, niin Henkeni on konkreettisesti läsnä innoittaakseen ja siunatakseen kaikkia. 

43 Älkää kysykö keneltäkään, mistä hän tulee tai miksi hän etsii minua. Elia ohjaa heitä, ja hänen 

hetkensä on tullut. Jopa nyt valmistelen niitä, jotka tulevat, ja toivotan tervetulleiksi ne, jotka uskovat 

tähän Sanaan, jonka olen antanut teille inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta. 

44 Opetan teitä, jotta voisitte olla maan "maku", jotta voisitte sulostuttaa ihmisten elämää hyvällä 

uutisella siitä, että Mestari on palannut heidän luokseen tänä surun aikana ja jättänyt Sanansa perinnöksi 

kaikille, jotta he voisivat ravita sitä ja elää ikuisesti. 

45 En anna teille tehtäväksi tämän ihmiskunnan täydellistä muuttamista. Tuokaa Sanani sydämiin 

vakuuttavasti, ja se tekee ihmeitä lähimmäistenne keskuudessa. Kuinka paljon lohtua he saavatkaan 

vierailupäivinään, jos he osaavat kuulla ja tulkita opetustani! Ja te, kuinka kaipaattekaan niitä tunteja, 

jotka vietitte kanssani ja joissa imitte sisäänne tuon jumalallisen olemuksen ja tunsitte itsenne pieniksi 

lapsiksi, jotka saavat Isältänne kaiken hellyyden ja rakkauden. 

46 Nykyinen ihmiskunta on hedelmällinen pelto työskentelylle. Pellot ovat hyvin laajoja ja työvoimaa 

on vähän. Miten aiotte esittää tämän sukupolven Minulle oppiini kääntyneenä, jos ette tee työtä? Teillä 

on vain vähän aikaa, ja paljon on tehtävää. Hetki on otollinen. Rakentakaa uudelleen "temppelit", jotka 

on revitty alas sydämissä! Auta jälleenrakentamaan koteja, saarnaa hengellisyyttä omalla tavallasi 

ajatuksin, sanoin ja teoin! 

47 Valvokaa, että hyveellisyys palaa ihmisiin ja että lapset ovat vahva side isän ja äidin välillä, että 

nuoret ovat uusien sukupolvien vahva perusta, että aviomies ja vaimo ovat Jumalan ja Hänen 

luomistyönsä kuva ja että kaikki yhdessä teitä avustavien suojelusenkeleiden kanssa muodostavat 

täydellisen sopusoinnun Minun kanssani. 

48 Vetoomuksenne saavuttavat Minut, ja vuodattamani valo valaisee olemuksenne. Kaikki teoksesi 

ovat esillä, ja voit arvioida ansioitasi. Tuskat, joita nyt koette, menevät ohi, ja rauha loistaa kaikkialla 

maailmassa. 

49 Rukoilkaa kansojen puolesta, jotka taistelevat toisiaan vastaan sodassa. Jaa leipäsi ja vaatteesi 

niitä tarvitseville. Avatkaa viljavarastot ja ruokkikaa heidät. Osoittakaa veljeytenne tänä maailman hädän 

hetkenä. Harjoittakaa aktiivista rakkautta sairaita kohtaan, valmistakaa sieluja, joiden on lähdettävä 

tuonpuoleiseen, kohottakaa kärsivien uskoa, tuokaa rauha kaikille lähimmäisillenne. Pyydä, niin teen 

ihmiskunnan keskuudessa ihmeitä. 

50 Maailmanne on täynnä orjia. Tästä syystä jokaisessa ihmisessä elää syvä vapauden kaipuu. Mutta 

teidän ei pidä syyttää tästä hengen lakeja eikä inhimillisiä lakeja, vaan itseänne. Todellisen lain, olipa se 

sitten jumalallinen tai inhimillinen, on ohjattava, opastettava ja suojeltava, mutta ei koskaan kahlittava. 

51 Ymmärtäkää, että ette ole hengessä vapaita, koska ─ kaukana jumalallisesta olemuksesta, 

Isänrakkauden laista, joka on tärkeämpää kuin kaikki luodut asiat, ja rakkauden laista, jonka mukaan 
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rakastatte toisianne veljinä ja sisarina Luojassa ─ olette tehneet itsestänne uskonnollisen fanaattisuuden, 

epäjumalanpalveluksen ja taikauskon orjia. 

52 Te ette myöskään ole vapaita ihmislaeissa, sillä kansojen itsekkyys, epäoikeudenmukaisuus ja 

valheellisuus vaikuttavat näihin lakeihin, joiden pitäisi luoda oikeudenmukaisuutta ihmisten välille. 

53 Hallitsijat ja ne, joiden tehtävänä on ohjata sieluja, ovat myös jumaluuteni lapsia. Toisen ja toisen 

soveltamien lakien on oltava inhimillisiä. Ja kuitenkin, kuinka kaukana he kävelevät ja elävät toisistaan. 

54 Milloin ihmiskunta pääsee siihen, että se "antaa Jumalalle, mikä on Jumalan, ja keisarille, mikä on 

keisarin"? 

55 Kun toiset tyytyvät elämään vain maailman normien mukaan ja jättävät huomiotta kaikki 

jumalalliset lait, toiset pyrkivät kohottamaan sielunsa eri uskonnollisten yhteisöjen heille määräämillä 

poluilla, vaikka he kapinoivat niitä vastaan sydämessään ja välttelevät alistumista maan lakeihin. 

56 Totisesti minä sanon teille: ei toinen eikä toinen tee velvollisuuttaan. 

57 Katsokaa kuninkaallista tähteä, joka nousee päivittäin idässä, 

kuinka se loistaa ja lämmittää kaikkia yhtä paljon, suosimatta ketään olentoa? 

58 Sellainen on Isän rakkaus kaikkia lapsiaan kohtaan, ja sellainen olkoon myös teidän rakkautenne 

ja vanhurskautenne, jotta lakejani sovellettaisiin ihmisiin tällä tavoin. 

59 Ettekö tunnista täydellistä harmoniaa, joka vallitsee Jumalallisen ja kaiken sydämenne luoman 

välillä? Miksei siis myös niiden ihmisten välillä, jotka ovat Jumalan lapsia, voi olla täydellinen sopusointu? 

60 Onnellinen on se, joka kuulee tämän kutsun ja tunnistaa valon ajan, jossa hän elää, sillä hän 

pystyy etenemään sielun ylöspäin suuntautuvan kehityksen tiellä. 

61 Olette nyt viimeisiä vuosia, jolloin kuulette sanani, joka on ollut kuin viisauden kipinä 

elämässänne. 

62 Tämä ohje pysyy kirjoihin kirjoitettuna, ja yhdessä niiden opetuslasten kanssa, jotka todella 

valmistautuvat ja kantavat särkymätöntä uskoa sydämissään, se on elävä todistus, jonka jätän ─ kun 

lähtöni hetki koittaa ─ niille, jotka eivät kuulleet Minua tällä kolmannella aikakaudella. 

63 Autuaita ovat ne, jotka pysyvät uskollisina koettelemuksista huolimatta, sillä he saavuttavat 

viisauden ja rauhan. 

64 Jotta kukin voisi täyttää saamansa tehtävän, teidän on yhdistettävä itsenne yhdeksi tahdoksi, 

päästäkää irti lihanne inertia hengellisestä opetuksesta, älkää enää suuntaako mielenkiintoanne vain 

siihen, mikä koskee aineellista elämäänne, ja ajatelkaa myös sieluanne. 

65 Minä olen iankaikkinen elämä; jos haluatte saavuttaa sen, teidän on vain täytettävä lakini. 

66 Se antaumus, joka teillä on "esteeni" sisällä, kun kuuntelette sanojani, teidän pitäisi myös pitää 

sen jälkeen, ja elämässänne pitäisi olla järjestystä, kunnioitusta, kurinalaisuutta ja nöyryyttä. 

67 Minä valaisen sieluasi, mieltäsi ja sydäntäsi, minä laitan elämäsi oikealle tielle. 

68 Haluan, että opetukseni juurtuu sydämeenne niin, ettette unohda sitä, sillä ette tiedä, kuinka 

paljon kaipaatte sitä taistelun aikoina, ettekä tiedä, kuinka kauan teidän on jäätävä tähän maailmaan. 

Tehkää siis hyvää minun opetukseni perusteella, niin että kun Isä kutsuu teidät pois, tämä kutsu ei tule 

teille yllätyksenä, vaan teette työtä hyvänä työntekijänä. 

69 Totisesti sanon teille, että tämä opetus palauttaa tämän maailman moraalin, sillä se on askel 

kohti henkistymistä, sillä se herättää sydämet veljeyteen. 

70 Tällä hetkellä olen edelleen väärinymmärretty, sillä kun tavalliset ihmiset tietämättömyydessään 

tarjoavat minulle fanaattisia kultteja, ne, joita pidetään oppineina tai vaikutusvaltaisina, sanovat, että he 

ovat itselleen riittäviä. 

71 Kuinka harva minua seuraa! 

72 Rakkaat ihmiset, antakaa sanani edelleen varustaa teitä. 

73 Annan rauhan sydämeesi, rauhan kotiisi ja vapauden hengellesi niinä hetkinä, kun ruumis 

antautuu uneen. 

74 Säilyttäkää tämä armo ja ottakaa vastaan siunaukseni. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 177 
1 Ihmiskunta, te, joita tällä hetkellä edustaa tämä seurakunta, joka polvistuu katuvana ja 

pelokkaana Herransa läsnäolon edessä: millä voitte maksaa rakkauden velkanne ja olla todella mieliksi 

Isällenne? 

2 Kerron teille, miten se tehdään: taistelemalla rauhan ja sielun kohotuksen puolesta. Näin 

huuhtelette pois syyllisyytenne ja kohotatte sielunne. 

3 Annan sinulle tietyn ajan, jonka kuluessa voit tyydyttää sielusi kaipuun. Uusi aikakausi nousee 

silmiesi eteen kuin säteilevä päivä täynnä lupauksia ja ilmestyksiä. Valollaan se haluaa sanoa sinulle: 

Taistele! Ja tässä sanassa on Isän käsky. Taistelkaa rauhan, uudistumisen ja henkistymisen voiton 

puolesta. 

4 Painan nämä sanat omantuntoonne, niin että se toistaa niitä teille joka käänteessä. 

5 Ymmärrä, että rakkauteni on kaupunki, joka sinun on vallattava. On monia esteitä ja monia 

vihollisia, jotka sinun on voitettava. He antavat sinulle taistelun pysäyttääkseen sinut, mutta käsissäsi 

kimaltelee näkymätön miekka, jos osaat käyttää sitä. Se on rakkauden miekka. 

Taistelkaa, valloittakaa hänen kanssaan älkääkä epäilkö, sillä lopulta näette kaupungin kaatuvan, 

koska rakkautenne on voittanut Isän. 

6 Halusin luoda keskuuteenne veljellisen ja vieraanvaraisen perheen, jotta rauhaa ja armoa 

kaipaavien kodittomien "karavaanit" tulisivat koteihinne jakamaan rakkauden, jonka olen asettanut 

teihin. Mutta valmistautumisenne oli hidasta; viivyttelitte, ja kodittomien karavaanit pysähtyivät 

autiomaahan, kun he näkivät, että tähti, joka ohjasi heidän askeleitaan, pysähtyi tielleen. Siksi en halua, 

että ihmiset huomaavat teidän "nukkuvan" tai tekevän syntiä, kun olette hereillä, sillä silloin ette voi 

todistaa paluutani, vaan olette pettäneet Mestarinne. 

7 Annan teille aikaa katua rikkomuksianne ja rakentaa elämänne uudelleen. Perheenisä, joka on 

rikkonut velvollisuuksiaan hylkäämällä omansa, menköön ja kunnostakoon kodin. 

8 Ne, jotka ovat liittyneet paheeseen langenneisiin, nouskoot ylös ja voittakoot lihan heikkoudet 

käyttämällä tahtoaan ja henkensä voimaa, kunnes he ovat eheytyneet. Kaikki, jotka palvelevat tätä työtä, 

yhdistykööt hengessä, rakastakoot toisiaan ja seisokoot toistensa rinnalla. Silloin tähti, joka on 

pysähtynyt kurssillaan ja siten pysäyttänyt "suuret karavaanit erämaassa", jatkaa kurssiaan ja näyttää 

noille ihmisjoukoille tien, joka johtaa rauhan maahan. 

9 Kun ne ihmiset, jotka tulivat tänne sotaa, kuolemaa ja tuhoa pakoon, kantaen sydämissään 

muistoja vihasta ja rikoksista, astuvat sellaisen yhteisön piiriin, jossa jokaisessa kodissa nousee todellisen 

rakkauden pyhäkkö, jossa minun lakini valo loistaa jokaisessa avioliitossa, jossa vanhemmat rakastavat 

lapsiaan, ja lapset rakastavat ja kunnioittavat vanhempiaan, pieniä lapsia ohjataan hellästi ja viisaasti ja 

vanhuksia kunnioitetaan ─ ettekö ajattele, että tällaisten laini kunnioituksen merkkien edessä he 

tunnustavat, että tässä yhteisössä on tapahtunut ihme, jonka voi katsoa johtuvan vain Isän armosta?". 

10 Oi ihmiset, te olette olleet kovia ja kiittämättömiä tähän päivään asti! En ole vaatinut teiltä 

mitään uhrilahjoja enkä pyytänyt teiltä mahdottomia. Jos teidän on joskus vaikea seurata opetustani, se 

johtuu rakkauden puutteesta. Rakastavalle ei ole esteitä, kuiluja eikä mahdottomuuksia, sillä rakkaus on 

jumalallinen voima, joka elävöittää kaiken ja liikuttaa kaikkea. 

11 Tulkaa pelloilleni, te ihmisjoukot. Pelto odottaa sinua vastaanottamaan rakkautesi siemenen ja 

myöhemmin palkitsemaan ponnistuksesi makealla hedelmällä, joka syntyy sen kohdusta. 

12 Sitokaa itsenne tiukasti toisiinne veljeyden siteillä, sillä kiusaukset vaanivat kansaani, sota 

lähestyy halutessaan porttia, jossa vartija nukkuu, niin että rutto, nälkä ja taudit voivat tunkeutua tämän 

kansakunnan syliin uusin ja tuntemattomin ominaisuuksin. 

13 Olen antanut teille maanpäällisen tieteen, jotta voitte torjua nämä onnettomuudet ja poistaa 

nämä kärsimykset. Mutta minä olen opettanut teille korkeamman tieteen, jonka edessä kaikki valon 

viholliset, kaikki terveyden ja rauhan tuhoajat kumartavat. Tämä tiede on rakkauden voima, joka 

vahvistuu rukouksessa. 
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14 Miettikää näitä sanoja, oi ihmiset, ja kuunnelkaa sitten, mitä omatuntonne neuvoo teitä 

tekemään. 

15 Henkeni lähettää teille rauhansa, jota ette aina osaa pitää. Milloin opitte kantamaan Minua 

sisällänne ilman, että mikään teoistanne tai ajatuksistanne torjuu Minua? 

16 Älköön kukaan hämmentykö, kun sanon hänelle, että haluan teidän kantavan Minua sydämenne 

sisimmässä, sillä haluan, että Valoni ja Rauhani asuvat teissä. 

17 Se on tuomioni ääni, joka tänä päivänä hylkää velvollisuutenne täyttämättä jättämisen, 

rakkauden puutteenne tätä Teosta kohtaan, jonka olen teille uskonut ja joka on kohtalonne. Se on 

jumalallinen ääni, joka nyt tavoittaa teidät omantunnon kautta ja saa sydämenne vapisemaan, kun se 

kysyy teiltä: Mitä olette tehneet kaikella sillä, mitä olen paljastanut ja opettanut teille tänä Kolmantena 

Aikana? 

18 Hetkittäin olette tietoisia vastuusta, joka on annettu hengellenne. Mutta ymmärrys on vain kuin 

valonsäde, joka läpäisee teidät hetkeksi, ja sitten vajoatte takaisin heikkouteen, koska pidätte itseänne 

aina epäkypsinä, sairaina ja tarvitsevina, vaikka todellisuudessa teillä on käden ulottuvilla jumalallisten 

lahjojen aarre. 

19 Jos löydätte sanassani moitteen, se on syntynyt rakkaudesta. Teidän ei pitäisi kutsua Minua 

epäoikeudenmukaiseksi, sillä jos todella olisin, ja jos kohtaisitte Minussa "vihaa", kuten teillä on tapana 

sanoa, oikeudenmukaisuuteni olisi sammuttanut teidät jo kauan sitten. Mutta en tuhoa omia tekojani, 

vaan asetan teidät evoluution tielle, jotta voitte saavuttaa täydellisyytenne sitä pitkin. 

20 Kerron teille, että Jumalan totuudenmukaista käsitystä ei vielä tunneta maan päällä, vaikka 

lähetin Jeesuksen, jotta voisitte tuntea minut hänen kauttaan. Ymmärrä: Jos tietäisin, että ihminen ei 

saavuttaisi pelastusta, en tulisi hänen luokseen sillä rakkaudella, jolla olen aina etsinyt häntä. Minun 

läsnäoloni keskuudessanne on vakuuttava todiste siitä, että tulette luokseni, sillä Isä tietää hyvin kaikkien 

lastensa tulevaisuuden ja kohtalon. 

21 Annan sen Sanan, jonka olen antanut teille tänä aikana, kirjoitetuksi ylös selkeänä, jotta 

ihmiskunta löytäisi tuosta kirjasta selityksen monille opetuksille, joita se ei ollut ymmärtänyt, ja oppini 

oikean tulkinnan. Silloin tästä tiedosta kumpuaa todellinen pelko, ei pelko jumalallisesta rangaistuksesta, 

vaan suru siitä, että tahraa itsensä synnillä, että loukkaa Luojaa, että palaa Isän luo tuonpuoleisessa 

elämässä tahraantuneena sieluna ilman, että on ottanut askeleen eteenpäin henkistymisen ja todellisen 

tiedon tiellä. 

22 Millä voitte maksaa rakkauden velan, jonka olette velkaa Isällenne? Millä voitte maksaa Hänelle, 

joka jatkuvasti antaa anteeksi loukkauksenne ja kiittämättömyytenne? Minä kerron teille: tekemällä 

jumaluuteni arvoisia tekoja, palvelemalla ja rakastamalla toisiamme. 

23 Edessänne on uusi vuosi, ja juuri päättyvässä vuodessa en vaadi selontekoa luonnosta tai sen 

elementeistä: Tunnen itseni omassatunnossanne ja kysyn teiltä, mitä olette tehneet tehtävänne suhteen 

ja miten olette käyttäneet aikaa ja lahjoja, jotka olen antanut teille. 

24 Loppuva vuosi kertoi minulle kamppailustanne, kyynelistänne, ponnisteluistanne, vaivannäöstä, 

mutta myös surusta, verestä, raunioista ja vihasta. Tämä tuskallinen tasapaino toi nyt kuluneen vuoden 

läsnäoloni eteen. 

25 Annan teille uuden vuoden, ja se ilmestyy horisonttiin kuin valonsäde, joka sytyttää toivonne 

tulevaisuutta varten. Tuo valo on ääni, joka kertoo sinulle päivittäin: Taistele! 

26 Kyllä, ihmiset, taistelkaa rauhan puolesta, taistelkaa uudistumisen puolesta, taistelkaa 

oikeudenmukaisuuden puolesta! 

27 Neljä vuotta sanani antaa sinulle vain aikaa hyvästellä tämä "päivä". Osaa käyttää tämä arvokas 

aika. Minun työni ei lopu vuonna 1950, koska se kuuluu ikuisuuteen, eikä teidän tehtävänne lopu siihen 

aikaan. Pikemminkin kamppailunne alkaa vasta silloin, koska julistukseni aikana olette olleet vain 

valmistautumassa. 

28 Ymmärtäkää yhdistää hengellinen ja maallinen tehtävä yhdeksi laiksi, jotta voitte tarjota hyvän 

täyttymyksen Isälle. 
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29 En ainoastaan opeta teitä antamaan Minulle, mitä Minulle kuuluu, vaan opetan teitä myös 

antamaan keisarille, mikä keisarille kuuluu. 

30 Maailma saa pian tietää teistä, ja teidän kauttanne ihmiset saavat tietää tulostani, ihmeistäni ja 

opetuksistani. Miehet tutkivat näitä kokoontumispaikkoja ja tuomitsevat elämänne. Heidän joukossaan 

on vallanpitäjiä, lahkojen ja kirkkojen pappeja, tiedemiehiä ja niitä, jotka tutkivat tuonpuoleista elämää. 

Toiveeni on, että kokoustenne ja kotienne helmassa, jos ei täydellisyyttä, niin samaa harmoniaa, 

moraalia, kunnioitusta, rakkautta toisianne kohtaan ja hengellisyyttä. 

31 Mitä ajattelisivat ne, jotka tulivat etsimään totuutta, jos he löytäisivät keskuudestanne 

fanaattisuutta hengellisissä hartauksissa ja näkisivät yksityiselämässänne puolisot erossa tai lapset 

hylättyinä, koska heidän vanhempansa eivät osanneet täyttää velvollisuuksiaan? 

32 Katso lintuja, jotka rakentavat pesänsä puiden oksiin, ja ota niistä tarvittaessa mallia. Älkää 

kysykö minulta, miten avioliitossa olevien tulisi rakastaa toisiaan ja miten heidän tulisi rakastaa lapsiaan. 

Katsokaa ylös näihin pesiin, ja löydätte sieltä oppitunnin uskollisuudesta ja hellyydestä. Kunpa kaikki 

miehet rakastaisivat toisiaan näin! 

33 Valvokaa ja taistelkaa, niin että kun vuosi 1950 on päättymässä, voitte tarjota Isälle hänen 

arvoisiaan hedelmiä. Sillä jos ette ole silloin varustautuneet, suuri tuska tulee olemaan kansanjoukkojen 

keskuudessa minun lähdöni hetkellä. 

34 Jos ette valmistaudu kestämään Sanani poissaoloa ─ kuinka tuskallista teille sitten onkaan 

jäähyväiseni ja myös se, mitä Henkinen Maailmani sanoo teille. 

35 Tänä päivänä, kun Henkeni on täyttänyt teidät rauhalla ja siunauksilla ─ mitä muuta voisitte 

pyytää Minulta? 

36 Nyt minä pyydän teitä, kolkutan sydämenne oville ja pyydän teitä rakastamaan toisianne. 

37 Rukoilkaa vilpittömästi kansojen rauhan puolesta, tuntekaa syvästi ihmiskunnan tuska. 

38 Totisesti minä sanon teille: vitsaus ja kuolema ympäröivät teidän kansaanne. Teillä ei ole 

tieteellisiä keinoja pysäyttää ruttojen ja vaikeuksien hyökkäystä. Mutta käyttäkää rukousta, niin löydätte 

siitä aseita ja voimia, joilla voitte taistella näitä onnettomia vaaroja vastaan. Rukoilkaa ja yhdistäkää 

rukouksenne hyviin tekoihin, niin teillä on todellisia ansioita Herranne edessä, joka on kaikkivaltias ja joka 

nöyryytenne tähden antaa teille ihmeitä, jotka voivat hämmästyttää maailmaa. 

39 Kun luonnonvoimat ovat valloilleen ja antavat merkkejä tuomiosta, rukoilkaa, pysykää tyynenä ja 

itkekää, ei teidän vaan muiden vuoksi. Mutta kuivaa sen kyyneleet, joka pyytää sinua, kuule hänen 

valituksensa ja anna hänelle parantavaa balsamia. 

40 Rakas ihmiskunta, älkää ajatelko, että olen palannut tänä aikana vaatimaan teiltä toisessa 

aikakaudessa vuodatettua vertani ─ ei, tuo elämän olemus on edelleen ankkuroituna sieluihinne. Tuo veri 

puhuu teissä jokaisessa, kun aika on oikea. Siihen asti monet odottavat Jumalan Pojan paluuta, jotta he 

voivat jälleen kerran vaatia Häneltä verta. Elän parhaillaan jokaisessa lapseni sydämessä jumalallisen 

intohimoni kautta. 

41 Synnyn ihmisessä hänen viattomuudessaan, kun hän herää uskoon. Minä kärsin hänessä, kun 

hänen intohimonsa purkautuvat ja ruoskivat häntä. Kannan hänen syntiensä, kiittämättömyytensä ja 

ylpeytensä raskaan ristin. Minä kuolen hänen sydämessään, kun hän kieltää minut ja julistaa, ettei 

hänellä ole muuta Herraa eikä muuta kuningasta kuin maailma. Sieltä, hänen olemuksensa syvimmästä ja 

kätketyimmästä osasta, löydän hautani. 

42 Toisinaan tuo sydän kuulee, ikään kuin kaukaisena kaikuina, Mestarin äänen ─ sen, jonka hän 

haluaisi tappaa itsessään, jotta hän ei asettaisi esteitä tielleen. Hänen omantuntonsa ääni onnistuu 

voittamaan sydäntä ympäröivän materialismin muurin, kunnes se lopulta tulee kuulluksi. 

43 Aivan kuten olen löytänyt ristin ja haudan jokaisesta ihmissydämestä ─ totisesti sanon teille, 

samoin on kolmas päivä, jolloin minä nousen ylös täynnä valoa ja kirkkautta. 

44 Nykyään siemenpellot ovat karuja. Joskus haluat antaa elämällesi arvoa kylvämällä hyvyyttä missä 

tahansa muodossa. Mutta sitten luovutte siitä ja surette yritystänne, sillä kylvämiseen sopivan peltomaan 

sijasta olette kohdanneet vain kiviä, ja tämä johtuu siitä, että ette ole ymmärtäneet, että ennen kylvöä 
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on tunnettava pellot, joille aiotte kylvää. Kävele niitä, valmistele ne, puhdista ne ja tee niistä 

hedelmällisiä. Tätä, lapseni, ette vielä osaa tehdä. Siksi hyvät aikomuksenne, ideanne ja inspiraationne 

ovat usein epäonnistuneet. 

Mutta älkää siis vaipuko epätoivoon taistelussanne, vaan voitte pikemminkin herättää lähimmäisenne 

avaamalla heidän silmänsä tämän ajan totuudelle ja valolle, jotta ihmiset tulisivat tietoisiksi siitä, että 

jokainen kipu, jota ihmiset joutuvat juomaan kärsimyksen maljana, on oikeudenmukaisuutta luova sirppi, 

joka leikkaa rikkaruohot juurineen. Viisas ja armoton oikeus on se, joka kyntää ja valmistelee pellot. 

Sen jälkeen se herättää ihmiset, kansat ja kansakunnat, eikä kipu enää ole tarpeen kaikkien 

rikkomusten pesemiseksi pois, sillä sen tilalle jää katumus, harkinta ja niiden uudistuminen, jotka 

haluavat saavuttaa saman päämäärän, joka on puhdistautuminen. 

Mutta kun olette saavuttaneet tämän, tulee aika, jolloin tämä sana kuullaan kaikkialla maailmassa 

rakkauden lauluna ja paluuna rauhaan. 

45 Tänään näen teidät ymmärtämättöminä kaikesta siitä, mikä on tulossa päällenne, koska ihmisten 

keskuudessa vallitsee täydellinen tietämättömyys ja hämmennys. 

46 Suurin osa ihmisistä kutsuu itseään kristityiksi, mutta useimmiten he kuitenkin todistavat toisin 

elämällään ja teoillaan. 

47 Kun he tekevät jotain hyvää, he tekevät sen tunnetuksi ja kerskuvat sillä, ja kun he ovat tehneet 

virheen, katuvat sitä ja pyytävät Minulta anteeksi, he tekevät sen niin, että todistavat, etteivät he edes 

tiedä, mitä anteeksiantoni on. 

48 Nyt voitte kertoa maailmalle, oi ihmiset, että kuulette tämän sanan, että valoni on jälleen kerran 

tullut ihmiskunnalle, varsinkin kun voitte myös ilmoittaa heille, että ihmiskunta pääsee pian 

uneliaisuudestaan. 

49 En anna teille enää ihmisverta pelastaakseni teidät synnistä. Jos Jumalallinen Vereni, joka 

vuodatettiin tuona Toisena Aikakautena, puhui teille Jumalallisesta ja äärettömästä rakkaudesta, ylevästä 

anteeksiannosta ja ikuisesta elämästä, teidän on ymmärrettävä, että tuo Veri ei ole hetkeksikään 

lakannut vuodattamasta itseään teidän päällenne, teidän olemukseenne, osoittaakseen jälkensä avulla 

tien ylöspäin suuntautuvaan kehitykseenne. 

50 Kenenkään ei pitäisi odottaa tai etsiä Minua ihmisenä. Sillä jos olisin halukas täyttämään tämän 

toiveenne, tällainen ilmentymä ei olisi oikea-aikainen, ja teidän on ymmärrettävä, että Mestari ei 

koskaan tee mitään sellaista, mikä ei ole täydellistä, koska Hänen opetuksensa ovat aina täydellisiä, koska 

Hän opettaa sitä, mikä on täydellistä. 

51 Samoin, kun tämä julistuksen muoto, jota olen nyt käyttänyt teidän kanssanne, päättyy, ei ole 

mitään vetoomusta tai anomusta, joka saisi minut jättämään täyttämättä sen, mitä olen teille 

ilmoittanut. Tämä julistus on ohi ikuisesti, koska sen aika on kulunut ja sen tehtävä on päättynyt. 

52 Pian tulee kuluneeksi 2000 vuotta siitä, kun olen ollut keskuudessanne ihmisenä, ja veri, jonka 

olen testamentannut teille rakkauteni osoituksena, on perintö, joka on yhä tuore. 

53 Maailma vaatii kuitenkin vielä kerran vertani, ja minä annan sen sille, mutta en sitä, joka 

elävöittää ruumiin, vaan sitä, joka antaa sielulle ikuisen elämän. Lähetän valollani ihmisille elämää ja 

terveyttä. Se on kuin aurinko, joka päästää lämpönsä tämän ihmiskunnan jäätäviin sydämiin. 

54 Kaiken ylle armoni leviää, ikään kuin se olisi ollut 

olisi kuin kuikan siivet, jotka peittävät poikasensa. Rakkauteni on lempeämpi ja kauniimpi kuin sininen 

taivaanranta, jota silmäsi niin paljon ihailevat. Tunnet elämäni hengenvedon kuin taivaallisen 

tuulahduksen, jonka vain sielusi voi havaita. Minä olen aika, elämä ja myös ikuisuus. Minä olen elämänne 

kevät ja kesä, syksy ja talvi, ja jokainen näistä elämänvaiheista on konkreettinen ja elävä opetus, jonka 

Jumalallinen Mestari antaa lapsilleen. 

55 Anna jumalallisen aamukasteen tunkeutua sieluusi, jotta se voi kokea ikuisen kevään. Anna 

sydämen väsyä elämän taistelun polttavan auringon alla, mutta anna hyveen, uskon ja rakkauden 

kukkien pysyä tuoreina olemuksesi syvyyksissä. 
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56 Miksi olet surullinen? Et tiedä. Tiedän hyvin, että suru painaa teitä, koska olette antaneet 

sielunne sairastua samaan aikaan kuin ruumiinne. Kun intohimojen tai koettelemusten myrsky piiskaa 

sinua tai "talven lumet" saavat sinut jäätymään, menetät kaiken toivon ja elämänhalusi. 

57 Henkeni on myös surullinen, koska Hän näkee aina tämän itkevän ihmiskunnan, joka ei halua 

herätä ja tulla tietoiseksi siitä, että tämä maa on edelleen maallinen paratiisi. Näen teidän kuolevan 

nälkään, vaikka teitä ympäröi hedelmällisyys ja elämä. Tätä ihmisyyttä tarkoitan, kun sanon teille: "Heillä 

on silmät, mutta he eivät näe." 

58 Ihmiset ovat juosseet tieteen perässä ilman mittaa ja päämäärää, ja he ovat löytäneet monia 

"ihmeitä". Mutta sitä ihmettä, joka antaa todellisen rauhan, todellisen terveyden ja todellisen 

onnellisuuden, he eivät ole löytäneet kaikkien maan tavaroiden joukosta, koska se on ihmisen tuolla 

puolen, sinne, minne ihminen ei vain ole halunnut päästä. Tätä "jumalallista tiedettä" Jeesus opetti 

sanoessaan teille: "Rakastakaa toisianne. 

59 Etsikää Jeesuksen valtakuntaa, joka ei ole tästä maailmasta, niin löydätte hänestä tarvittavan 

valon ja rauhan, joka tekee tästä maallisesta elämästä kauniimpaa ja helpompaa. 

60 Nyt tulette vastaanottamaan jumalallisen toimeksiannon. Näen, että olet valmis tottelemaan 

lakiani yrittämällä seurata Jeesuksen jättämää polkua. 

61 Siitä on pitkä aika, kun olen viimeksi ollut keskuudessanne, mutta nytkin kolkutan sydämienne 

oville, jotta voisitte rakastaa toisianne. 

62 Autuas se, joka osasi valmistautua ottamaan taivaallisen Isän vastaan sydämeensä, sillä Hän antaa 

hänelle mahdollisuuden tehdä hyvää kaikkina aikoina, kun otetaan huomioon opetuslapsen halu olla 

Mestarinsa kanssa. 

63 Jos kohtaatte tänä vuonna alkavan kokeen, olkaa vahvoja älkääkä vaipuko epätoivoon. Silloin 

voitte todistaa lähimmäisillenne, millainen voima hengessänne on. Silloin he haluavat tietää, mistä 

lähteestä olette juoneet, ja huomaavat, että minä, Kristus, olen se lähde, josta he ovat eksyneet niin 

kauas. 

64 Totisesti sanon teille, että tähän lähteeseen tulee ihmisiä kaikista roduista ja uskonnoista, koska 

kaikissa palvonnan muodoissa, jotka ihmiset sitten pyhittävät Minulle, tulee olemaan henkisyyttä, ja 

lopulta kaikki tulevat hyvin lähelle totuutta, ykseyttä. 

65 opetuslapset, oli hetkiä, jolloin tunsitte oikeudenmukaisuuteni ja näin teidän nöyrästi 

tunnustavan Jumalallisen Henkeni edessä. Sitten käänsin katseeni pois synneistänne ja keskitin sen vain 

siihen, että olette lapsiani, joita rakastan ja joille annan anteeksi. Näin opetan teitä rakastamaan ja 

antamaan anteeksi lähimmäisillenne. 

66 Älkää antako ajan kulua käyttämättä sitä, sillä kukaan ei tiedä, kuinka kauan hän elää tässä 

maailmassa. Sen tähden minä sanon teille: Älä odota sopivampaa ajankohtaa kuin tämä hetki ryhtyä 

työhön. Älkää odottaessanne parempia aikoja tulko yllätetyksi kuolemasta ilman sadonkorjuuta ja ilman 

tehtävänne täyttämistä. 

67 Lähestyy vuosi 1950, jolloin jätän teille jäähyväiset tämän julistuksen suhteen, ja tuo jäähyväiset 

tuntuvat teistä samanlaisilta kuin toisen aikakauden opetuslapseni tunsivat, kun ilmoitin heille, että 

lähtöni hetki oli tullut. 

68 Jos he saivat lohdutuksen nähdä minut uudelleen kuolemani jälkeen, se tapahtui siksi, että 

Hengellisen elämän totuus painautui heidän sieluunsa tulella. Mutta vain jotkut teistä näkevät Jeesuksen 

ihmismuodon. Muut tuntevat hänet syvästi, ja tämä on tapa olla yhteydessä minuun hengestä henkeen. 

69 Valvokaa ja rukoilkaa maan rauhan puolesta, että monet vastoinkäymiset loppuisivat, sillä sen 

päällä on uusien sukupolvien siemen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



 

26 

Ohje 178 
1 Ihmiset: Aina kun uusi vuosi alkaa, kuulen sinulta tämänkaltaisia kysymyksiä: "Herra, tuoko 

tämäkin vuosi meille koettelemuksia?". Vastaan teille, että elämä on jatkuvaa koettelemusta, mutta 

teidän ei tarvitse pelätä. Sillä jos osaatte tarkkailla ja rukoilla, voitte edetä parannuksissanne, kunnes 

saavutatte kohtalonne päämäärän. 

2 Ne koettelemukset, joita ihmiset kokevat, ovat hedelmiä, joita he niittävät, ovat heidän oman 

kylvönsä tulosta ─ sato, joka on joskus edellisenä vuonna kylvetyn siemenen tulos, ja toisissa tapauksissa 

sen hedelmä, mitä he ovat kylväneet vuosia aikaisemmin tai muissa inkarnaatioissa. 

3 Uusi vuosi alkaa? ─ Tehkää sitten niin kuin hyvät kylväjät, jotka ensin puhdistavat siemenensä ja 

odottavat oikeaa hetkeä, jolloin ne voidaan istuttaa hedelmälliseen maahan. Niinpä teidänkin pitäisi 

ensin puhdistaa sydämenne, jotta voitte huomenna korjata hyvien tekojenne hyvän sadon, rauhan, 

rakkauden ja tyytyväisyyden sadon. 

4 Oletteko nähneet sitä harmoniaa, jossa koko luomakunta elää? Eikö teillä ole sellainen 

vaikutelma, että kaikessa olemassa olevassa maailmassa luodut rakastavat toisiaan? Katsokaa aurinkoa: 

eikö se ole kuin isä, joka levittää kätensä syleilemään kaikkia luontokappaleita syleilyyn, joka on täynnä 

elämää ja rakkautta, valoa ja energiaa? Katsokaa, kuinka sen lämpimien säteiden koskettamana kukat 

avautuvat, linnut laulavat ja kaikki olennot liikahtelevat tarjoten kiitollisen rakkauden osoituksen 

Kuninkaantähdelle. 

5 Se on kaunis esimerkki siitä, miten sinun pitäisi olla sopusoinnussa kaiken sen kanssa, mikä 

ympäröi sinua luonnossa ja kaiken hengellisen kanssa. 

6 Ymmärryksestä, jonka ihmiset saavat näistä opetuksista ja tottelemalla maailmankaikkeutta 

hallitsevia lakeja, riippuu heidän onnellisuutensa, jota jotkut ajattelevat, ettei sitä ole olemassa maan 

päällä, ja jonka toiset ajattelevat, että vain minulla on sitä runsaasti, mutta joka hyvin ilmenee sielunne 

rauhassa. 

7 Nyt te tiedätte, rakkaat ihmiset, että autuutenne on teissä itsessänne, jotta voisitte opettaa 

ihmisille, että heidän olemuksensa ytimessä, siellä missä he luulevat olevan vain katkeruutta, vihaa ja 

kaunaa, katumusta ja kyyneleitä, on valoa, jota mikään ei voi sammuttaa, ja se on hengen valo. 

8 Ihmiskunta on ohjannut askeleensa mutkikkain keinoin, koska jokainen sukupolvi ottaa 

perinnökseen edellisten sukupolvien virheet, ja kun aika kuluu, sen virheet moninkertaistuvat. Tämä 

ihmiskunta niittää nyt niiden tuskan siementen hedelmää, jotka se kylvi aiemmin maailmaan, aivan kuten 

tulevat sukupolvet tulevat niittämään sen hedelmää, mitä te kylvätte tänään. 

9 Miksi ette suuntaa vakaumuksianne, pyrkimyksiänne, tiedettänne, ihanteitanne ja toiveitanne 

sille ainoalle vanhurskauden tielle, jonka Opetukseni teille osoittaa? Milloin ihmiset vihdoin ymmärtävät 

Sanani totuuden? 

10 Muuttumaton ja ikuinen lakini nousee ihmisten eteen ja näyttää heille tien todelliseen onneen ─ 

tien, joka johtaa niille pelloille, joilla kylväen hyvää voi korjata rauhan sadon. 

11 Autuaita ovat ne, jotka ovat tunteneet kutsuni sydämensä syvyyksissä ja kiiruhtaneet kuulemaan 

jumalallista opetusta, sillä sen hengellisen merkityksen kautta heidän tietonsa lisääntyy. He ovat kuin 

linnakkeita sukulaistensa keskuudessa, ja uskonsa avulla he pystyvät seisomaan koettelemuksissa. 

12 Minä poistan teistä kaiken vääryyden, niin että teidän tekonne olisivat Isän silmissä miellyttäviä. 

13 Tässä Kristuksen koulussa on ollut monia aloittelijoita, jotka tänne tullessaan ovat sanoneet 

kaiken viisauden Mestarille: "Herra, jos Sinä olet Kristus, joka opetat tällä tavalla, ja löydät jokaisesta 

meistä sen tehtävän ja ne kyvyt, jotka hänellä on ─ anna meille mahdollisuus toteuttaa kohtalomme, 

jotta voimme saavuttaa Sinut." 

14 Sitten näytin teille perintönne, annoin teille tehtäviä ja tein teistä "työntekijöitä". Mutta totisesti 

sanon teille, että minulla ei ole etuoikeutettuja lasteni joukossa, sillä jokainen, joka lähestyy minua 

halusta palvella minua, saa armoni sydämeensä. Mutta niin ikään tulee hetki, jolloin Minä tuomitsen 

kaiken, mitä olette tehneet teille uskotuilla lahjoilla, ja teidän on vastattava Minulle. 
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15 Nyt en vielä vaadi teiltä tiliä, sillä yritätte soveltaa lakiani elämänne tekoihin ja olette vielä liian 

kypsymättömiä kantamaan tuomiota. Mutta jokainen teistä olkoon innokas opetukseni vartija. Tämä 

tehtävän täyttäminen ei saa estää teitä täyttämästä myös maailmanne velvoitteita. ─ Katsokaa niitä, 

jotka ovat hylänneet tämän perinnön: Niissä on surua ja tyhjyyttä. Mutta armoni on suuri ja ilmenee 

siinä, että annan heille anteeksi. 

16 Se, joka on täyttänyt oikein, tuntee rauhani, ja se, joka ei ole täyttänyt, etsin häntä hänen 

omantuntonsa kautta pitääkseni hänet hereillä, jotta sielu ei yllättyisi kuoleman hetkellä ilman hyviä 

tekoja, sillä ilman niitä se ei voi kohota. 

17 Kanna opetustani sydämestä sydämeen. Kun lähimmäisesi ottavat sen vastaan, jotkut sanovat: 

"Tämä sana sisältää profetiaa", toiset taas pitävät sitä vähäpätöisenä opetuksena. Jotkut pitävät sitä 

edistyksellisenä, toiset taas hyvin takapajuisena. Kukin tulkitsee sen hengellisen kykynsä ja tekojensa 

puhtauden mukaan. 

18 Ole nöyrä, jotta voisit olla elävä esimerkki ihmisille ja jotta työni tunnustettaisiin. 

19 Mutta älkää osoittako nöyryyttä vain sinä lyhyenä hetkenä, jona kuulette Minua, vaan koko 

elämänne aikana, jotta voitte muuttaa lähimmäistenne mieliä; sillä pelkkä sana ei vakuuta. 

Valmistautukaa esimerkkiä ja jopa uhrausta varten. 

20 Jos rakastat minua, mene ja anna anteeksi sille, joka on loukannut sinua. Jos rakastatte minua, 

menkää sairaiden leiriin tai vankien tyrmään. Lohduta heitä ja rukoile heidän kanssaan. Silloin rakkautesi 

taivuttaa kaiken ylimielisyyden, joka sinussa saattaa olla. 

21 Sanani on herätys, sillä niin kauan kuin olette kanssani, olette kuin lempeät karitsat. Mutta kun 

palaatte jokapäiväiseen elämäänne, te "revitte itsenne kappaleiksi" ja kiellätte itseltänne anteeksiannon. 

22 Itsetyytyväisyyden aika on ohi, ja teidän on tultava ulos pysähtyneisyydestänne sielunne 

suuremman kehityksen vuoksi. 

23 Hankkikaa hengellisyyden valkoinen kaapu, niin että kun puhutte sanoistani ihmisille, teette sen 

pienen lapsen puolueettomuudella. Silloin te ette pelkää puhua teoistani, sillä teot ja elämä puhuvat 

puolestanne. 

24 Sanani äänenkantajien kautta on merkitykseltään sama. Puhun kullekin yhteisölle sen 

ymmärryksen ja kyvyn mukaan. 

25 Tänään, kun uusi vuosi alkaa, olette jo sen ensimmäisinä tunteina yhdistäneet voimanne 

jatkaaksenne taisteluanne. Näin olette tehneet sen Minulle tunnetuksi. Teidän päätöksenne on nousta 

niin kuin hyvä kylväjä, joka laittaa siemenen valmisteltuun uurteeseen ─ haluten tuoda työn päätteeksi 

rikkaan sadon. 

26 Tuo siemen on valoa täynnä oleva sana, jonka kylvätte kanssaihmistenne sydämiin. 

27 Teidän on kohdattava maailma, ihmisten oppineisuus; sillä ne, jotka ovat saaneet koulutusta, 

antavat teille taistelun, ja jos ette silloin ole luja uskossanne, selviätte siitä hävinneenä. 

28 En ole täyttänyt mieltänne tieteellä saadakseni teidät väittelemään tiedemiesten kanssa. Olen 

valaissut sieluanne, jotta se voi tunkeutua "käsittämättömään" kohotuksen ja inspiraation kautta. Kukaan 

ei voi väittää, että tiesit jo, mitä sait tänä aikana. Sillä monet niistä opetuksista, joita olen antanut teille 

tänä aikana ihmismielen kautta, ovat uusia ilmestyksiä. 

29 Puhutte sielusta, sen kuolemattomuudesta, koska sille on annettu ikuinen elämä. Mutta ennen 

kuin voitte puhua näistä ilmestyksistä, teidän on ensin tunnettava ne. Vain silloin voitte kutsua itseänne 

opetuslapsikseni. 

30 Spiritualisti ei ole se, joka tulee näihin kokoontumispaikkoihin, joissa annan teille Sanani. 

Spiritualisti on se, joka rukoilee hengellisesti ja kohoaa hengessä mistä tahansa. Spiritualisti on se, joka 

kamppailee sielunsa täydellisyyden puolesta, ja myös se, joka elää lievittääkseen muiden tuskaa. 

31 Ymmärtäkää, että spiritisti voi olla missä tahansa. Hänet tunnistetaan enemmän teoistaan kuin 

sanoistaan. Siksi kerron teille koko ajan: Ole esimerkkinä rakkaudesta, nöyryydestä ja laupeudesta. 

32 Tunnusta, että kaikki, jotka kutsuvat itseään spiritualistiksi, eivät ole sitä. 
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33 Olen yksinkertaistanut uskonnonharjoitustanne ja palvontaanne antamatta teille uusia lakeja. 

34 Olen antanut teille ymmärtää, että jumaluuteni palvominen kuvien avulla oli epätäydellistä ja että 

teidän tulisi luopua kaikesta fanaattisuudesta. 

35 Ettekö tiedä, että Jumalanne voima on rajallinen tullakseen luoksenne? Enkö ole sanonut teille, 

että kun uskotte, tulen alas sydämeenne antamaan sille elämän? Enkö ole opettanut teille, että jos olette 

puhtaat sydämeltänne ja sielultanne, minä asun teissä? 

36 Ette olisi voineet kokea tätä valon aikakautta aikaisemmin, koska se vähäinen kehitys, joka teillä 

oli, ei olisi sallinut sitä. Mutta nyt, kun elätte sitä ja pohditte sitä, näyttää luonnollisimmalta, että koette 

profetioiden täyttymisen. 

37 Jopa tiedemiehet ovat löytäneet "ihmeitä" ja tehneet edistysaskeleita, joita kerran piditte 

mahdottomina. 

38 Miksi ette tulisi siihen ymmärrykseen, että kaikki nuo ihmeelliset teot johtuvat niiden Herran 

armosta? 

39 Spiritualismi opettaa ihmisiä ja kutsuu heitä löytämään Minut omilla tavoillaan, koska Minä 

ilmaisen itseni kaikessa Luojana, Voimana, Elämänä, Täydellisyytenä ja Harmoniassa. Ja kuka muu kuin 

Jumala voi ylläpitää tätä harmoniaa maailmankaikkeudessa? Tällä Jumalalla ei ole muotoa, ettekä saa 

kuvitella Häntä rajoitetuissa muodoissa, sillä silloin joutuisitte tästä maailmasta lähtiessänne kohtaamaan 

todellisuuden, jota ette voisi ymmärtää. 

40 Opetukseni ei ole vain tietoa, vaan se on hellyttävää ja lohduttavaa. Laupeuteni levittäytyy 

kaikkien niiden ylle, jotka kärsivät, jotka vuodattavat kyyneleitä, jotka kestävät epäoikeudenmukaisuutta. 

Se lohduttaa äitiä ja vaimoa, suojelee neitsyttä, vahvistaa nuorta miestä ja tukee vanhusta. Hän sytyttää 

toivon valon sitä sanoinkuvaamatonta autuutta varten, joka odottaa teitä kaikkia. 

41 Tänä aikana vuodatan teille armoani, jotta jatkatte valon polun seuraamista, eikä kipu tai tappio 

ole tarpeeksi vahva erottamaan teitä niistä. 

42 Sielussasi elää jo kaipaus päästä todelliseen kotiinsa, Isäsi rauhan maailmaan. Täällä olette 

puhdistaneet itsenne elämän taistelussa, vaihtuvissa onneissa ja koettelemuksissa. Mutta minä sanon 

teille: tulkaa päämäärään lujana ja antaumuksella; sillä jos teissä ei ole kärsivällisyyttä, matka pitenee 

entisestään. 

43 Vaikka tämä maallinen elämä kestäisi kuinka kauan tahansa, se on ohimenevää ja katoavaa 

hengellisen elämän rinnalla, joka on katoamatonta. 

44 Ylistäkää sitä elämää, jonka lupaan teille, jotta ette pelkää menettävänne sitä kehoa, jota 

rakastatte niin paljon. 

45 Huolehdin siitä, että kaikki ihmiset, jotka ovat asuttaneet tätä maapalloa, tunnistavat toisensa 

tuonpuoleisessa, rakastavat toisiaan ja elävät rauhassa. Silloin ymmärrätte sen olemassaolon 

merkityksen, jonka olette jättäneet taaksenne, kaikkine kärsimyksineen ja koettelemuksineen, jotka ovat 

toisinaan ihmiselle käsittämättömiä. 

46 Hengellinen elämä on niin lähellä sinua, että joskus riittää, että suljet ruumiin silmät ja avaat 

hengen silmät, jotta voit nähdä tuon valtakunnan ihmeet. 

47 Olette niin lähellä "hengellistä laaksoa", että yksi hetki voi riittää siirtymiseen tästä maailmasta 

tuohon maailmaan. 

Olen kaikkina aikoina puhunut ihmisille näistä ilmestyksistä profeettojeni kautta, jotka ovat 

todistaneet totuudestani. Tänä aikana puhun teille ainoasta tiestä, joka johtaa valtakuntaani, ja teen sen 

miesten ja naisten kautta, jotka on valmisteltu siihen armoni tähden. 

48 Ymmärtäkää, että teitä ei jätetä yksin tässä elämässä. Jos eläisit hengellisesti, voisit nähdä ja 

tuntea henkimaailman hyvin lähelläsi. Anna tuon maailman totuuden ja kirkkauden heijastua kaikissa 

elämäsi toimissa. 
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49 Omistakaa aina puhtaimpien ajatusten hetkiä Isälle, joka on taivaassa, jotta voitte horjumatta ja 

henkenne valon valaisemina saavuttaa ajan, jolloin aloitatte suoran vuoropuhelun Henkeni kanssa, mikä 

tapahtuu vuoden 1950 jälkeen, kun ette enää kuule Minua tässä muodossa. 

50 Ilman kohoamista ette pysty saavuttamaan sielunne vuoropuhelua Luojanne kanssa. Tehkää halu 

kohottaa itsenne Minun luokseni omaksi ja omistakaa Minulle osa siitä ajasta, jonka vielä elätte maan 

päällä, niin että siirtymäaskel tuonpuoleiseen tulee sielullenne helpoksi. 

51 Katsokaa, kuinka aistinne, sydämenne ja sielunne ovat tulleet harmoniaan kuunnellessanne 

minua. Keho ja sielu ovat miettineet syvällisesti tulevaisuuttaan. Ensimmäinen tietää ja hyväksyy 

loppunsa, toinen iloitsee katsellessaan loputonta horisonttia, joka avautuu sen katseelle. Mutta kuka 

pystyy mittaamaan sen hengellisen matkan, joka sen on kuljettava saavuttaakseen Minut, joka olen 

täydellisyytesi päämäärä? Kuka voi tietää edes sen tunnin, jonka ikuisuuden kello näyttää, kun hän jättää 

ruumiinsa maan päällä? 

52 Eläkää valmistautuneina, tarkkailkaa ja rukoilkaa. Kerää ansioita, niin sinulla ei ole 

kuolemanpelkoa. Sillä kun sielusi lähtee ruumiista, se levittää siipensä ja osaa lentää, kuten nuoret linnut, 

kun ne lähtevät pesästä ja lähtevät ensimmäiselle lennolleen. 

53 Teidän ei pitäisi tulla surullisiksi ajatellessanne luopumisia. Vain materialisti kaipaa ja kärsii, kun 

hän ajattelee tämän elämän tyydytyksiä. Älkää olko materialisteja, huolehtikaa siitä, mikä koskee 

sieluanne, unohtamatta sitä huomiota, jonka olette velkaa olemuksenne inhimilliselle osalle. 

54 Ymmärtäkää, että kaikki on valmisteltu virkistykseksenne. Joka haluaa syödä tätä rakkauden 

juhla-ateriaa, istuutukoon pöytääni ja herkuttelkoon siitä kuin enkelit. 

55 Ette ole tulleet tänne sattumalta, vaan olen johdattanut teidät osallistumaan ilmentymiini. Olen 

havainnut monet teistä kuolleina hengelliseen elämään, ja sanani on herättänyt teidät henkiin. Tänään 

hengität elämää ja sydämessäsi on toivoa. Otan vastaan kaikki ─ ne, joilla on uskoa, ja ne, joilla ei ole. Eri 

kirkkojen ja lahkojen edustajille sanon: Autuaita ovat ne, jotka uskovat Sanaani. 

56 Jos havaitset inspiraationi ja muutat sen - 

Jos haluatte ilmaista ajatuksianne ja sanojanne, työskennelkää itsenne parissa: Te kaikki voitte olla 

sovittelijoitani. Isä haluaa, että hänen lapsensa ymmärtävät häntä, ja siksi hän kutsuu sinut hengelliseen 

temppeliin. 

57 Etsikää Minua puhtaalla sydämellä ja kuunnelkaa aina omantuntonne ääntä, ja totisesti sanon 

teille, että löydätte Minut hyvin pian. Jopa ennen kuin sielusi lähtee lentoon, tulen luoksesi ja tuon sinut 

siihen rauhan kotiin, jonka olen luvannut sinulle. Mutta on välttämätöntä, että tunnette polun, joka 

johtaa luokseni: Teidän polkunne on kohti henkistymistä. Huipulle kiipeäminen edellyttää rukoilemista ja 

ponnistelua. 

En vielä näe maan kansojen keskuudessa pyhää halua hengellistää itseään. Materialismi ei ole vielä 

saavuttanut Minun asettamaani rajaa, mutta tämän kauden loppu on lähellä. Sen jälkeen palaatte 

kaihoisasti rakkauden ja laupeuden harjoittamiseen saadaksenne sielunne ylösnousemuksen ansioiden 

kautta. 

58 Synnin ja käsitteellisen hämmennyksen synnyttämät pimeät peitteet hälvenevät, ja todellinen laki 

valaisee kaikki olennot. 

59 Annan teille suuria näkyjä, jotka puhuvat teille tulevaisuudesta, jotta voitte tulkita niitä ja 

valmistautua. Todistakaa niistä lähimmäisillenne. Mutta tulee aika, jolloin ihmiset eri roduista ja eri 

kansoista äärettömyydessä näkevät merkkini, ja tämä on lohdutusta joillekin ja onnellista täyttymystä 

toisille, jotka näkevät siinä sanani täyttymyksen. 

60 Opetukseni sisältää kaiken sen hengellisen tiedon, jota voitte vain toivoa. Löydätte sielustanne 

kokemuksia, joita olette keränneet kehityspolunne aikana, ja ne auttavat teitä löytämään tien henkiseen 

ylöspäin suuntautuvaan kehitykseen, jos osaatte valmistautua siihen. 

61 Lähetät ylistyslaulun rukouksellasi, joka tavoittaa minut. Tarjoatte Minulle kamppailunne työssäni 

ja toivotte, että kylvämänne siemen on hyvä ja Minulle mieluinen. Minä vahvistan teidät: Te sirotatte 
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siemeneni siunatuille pelloille, sillä tiedätte, että ne tavarat, jotka olen antanut teille, eivät ole vain teitä 

varten, vaan että ne kuuluvat myös lähimmäisillenne. 

Tässä pyrkimyksessä en ole pyytänyt teiltä mitään uhrauksia, vaan ainoastaan lain noudattamista; 

että eläisitte kuin minun lapseni ja ilmentäisitte niitä hyveitä, jotka olen antanut teille. Olkaa puhtaita 

astioita sisältä ja ulkoa, niin että jumalallinen täydellisyys yltyy teille. 

62 Toisinaan olen nähnyt protesteja ja tyytymättömyyttä kohtaloanne kohtaan. Maanpäällinen 

elämä ei tyydytä sinua. Mutta Mestari kertoo teille: Sielun todellinen koti on tuonpuoleisessa. Olkaa 

kärsivällisiä, kulkekaa rohkeasti koettelemusten läpi ja noudattakaa lakiani tuona aikana. Huolehtikaa 

siitä, että huonoista ajoista tulee hyviä, ja kun kuulette uutisia sodasta ja tuhosta, rukoilkaa, älkääkä 

puuttuko asiaan, älkää asettuko puolellenne. Nämä ja monet muut katastrofaaliset tapahtumat ovat 

päässeet valloilleen ja suorittavat puhdistustyötä ihmiskunnan keskuudessa, mutta se on sielujen hyväksi 

ja kehittymiseksi. Tämän suuren taistelun jälkeen, jota Henki käy, teitä odottaa parempi maa, ja silloin 

olette päässeet korkeammalle tasolle, jossa voitte levätä työstänne. 

63 Avatkaa henkiset silmänne ja pohtikaa aikaa, jossa elätte, niin voitte vahvistaa sanani toisesta 

aikakaudesta, joka ilmoitti ihmiskunnalle suuria koettelemuksia. 

64 Kaikki on tapahtunut niin kuin on kirjoitettu. Nouskaa henkisesti, seuratkaa opetustani puhtaalla 

mielellä älkääkä unohtako, että olen kertonut teille, että kamppailu on yleismaailmallista, että sielu ei 

paini ainoastaan maan päällä vaan myös muilla olemisen tasoilla. 

Auttakaa esimerkillänne niitä ruumiittomien sielujen legioonia, jotka yhä elävät materiaan sidottuna. 

Tunne, miten he lähestyvät sinua rukouksen ja avun toivossaan. Älkää kääntäkö heitä pois, auttakaa heitä 

löytämään tie ulos hämmennyksen tilasta, vaikuttakaa heihin myötätunnolla ennen kuin he vaikuttavat 

teihin. Silloin niistä, jotka rakkautenne kautta saavuttavat opetukseni valon, tulee teidän 

puolestapuhujianne, jotka ovat täynnä kiitollisuutta, ja he auttavat teitä tehtävänne täyttämisessä. Kaikki 

tapahtuu rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakieni puitteissa. Rakastakaa kaikkia Minussa, vaikka 

asuisitte eri henkisillä tasoilla. Teidän pitäisi myös antaa toisillenne anteeksi. 

65 Taistele kaikilla henkesi voimilla saavuttaaksesi kohtalosi. Päätöksestäsi riippuen teet 

mahdolliseksi sen, että hyveellisyytesi tulee esiin, ja voit todistaa uskosi sanoilla ja rakkauden teoilla. 

66 Tällä aikakaudella, kuten myös toisella aikakaudella, Mestari ilmestyy opetuslastensa keskuuteen, 

ja kun hän näkee heissä niin suuren yksinkertaisuuden ja nöyryyden, hän antaa heille armon kuulla 

sanansa. 

67 Muistakaa, että jokainen työ tulee Minun luokseni, kun se perustuu Minun lakiini. 

68 Laini on se hyvä siemen, jonka olette saaneet minulta ja jonka teidän tulee istuttaa 

lähimmäistenne ja lastenne sydämeen. On sydämiä, jotka syttyvät kuin uskon soihdut kutsustani ja jotka 

pysyvät työssäni. 

69 Taistelussanne olette usein voittaneet kiusauksen, ja teitä on kannustanut se ylevä tavoite, että 

opetukseni voi kukoistaa ihmisten keskuudessa. 

70 Haluan valaista sieluasi viisaudellani, niin että kun tapaat sen, joka ei jaa uskoasi, annat hänelle 

vakuuttavan todisteen siitä, että tiedät totuuden, ja samalla autat häntä uskomaan. 

71 He kysyvät teiltä, luuletteko olevanne profeettoja ja onko teillä voimaa hengen yli, ja panevat 

teidät koetukselle kuten Elia ensimmäisellä kerralla. Sinä annat heille todisteet. 

Mutta tätä varten on olennaista, että teillä on tällä hetkellä uskoa, täytätte lakini ja alistutte tahtooni. 

72 Tässä Mestari puhuu ihmismielen kautta, joka on jumalallisen älykkyyden kuva, lahja, jonka olen 

asettanut täydellisimpään luotuun, joka asuu maan päällä: ihmiseen. Miksi epäillä, että ilmenen tässä 

muodossa, kun olen ilmaissut itseni jokaisessa teistä? Tästä sanasta säteilevä viisaus on ääretön 

horisontti, jonka avaan hengelle, jotta voitte tuntea totuuden ja siten tuntea korkeimman onnen. 

73 Se, joka avaa silmänsä tälle valolle, ei voi enää etsiä Minua oman käden luomiensa kuvallisten 

luomusten kautta, sillä hän kuuluu niihin, joita sielun kohoaminen inspiroi ja jotka ovat yhteydessä 

jumaluuteni kanssa. 



U 178 

31 

74 Ihmisen on opittava irrottautumaan ruumiista ylösnousemuksensa hetkellä, jotta se lyhyt aika, 

jonka hänen henkensä viipyy tuonpuoleisessa, palvelisi häntä valaisemaan ja vahvistamaan itseään. Näin 

hän löytää aina tien ylöspäin suuntautuvaan kehitykseen ja osoittaa sen niille, jotka eivät sitä tunne. 

Annan teille tilaisuuden todistaa näistä ilmestyksistä. 

75 Tänään kehotan teitä pyrkimään pelastamaan paitsi oman sielunne myös lähimmäistenne sielun, 

jolloin ihmiskunta näkee täyttyvän sanani, joka opettaa teitä rakastamaan toisianne. 

76 Suuren osan siitä, mitä pyydätte Minulta, annan teille. Mutta jos pyytäisitte Minua muuttamaan 

kohtaloanne, totisesti sanon teille, etten myöntäisi sitä teille, koska kohtalonne, joka puhuu teille 

hyveestä, täydellisyydestä ja rakkaudesta, on Minun kirjoittamani. 

77 Sen, joka on luotu työläiseksi minun pelloillani, on kylvettävä niihin, ja siemenen on oltava uskoa, 

rakkautta ja hyvää tahtoa. 

78 Juokaa tästä lähteestä, te janoavat sielut, te, jotka olette matkalla. 

Etsit valoa löytämättä sitä. Tunne tämä suloinen rauha, jota sydämesi ei tunne, ja kun olet tuntenut sen, 

päättele, kuka Hän on se, joka puhuu sinulle. Silloin teidän ei enää tarvitse kysyä, miksi olen tullut 

ihmiskunnan luo jälleen kerran, koska löydätte vastauksen itsestänne. 

79 Jos maailmassa ei olisi tietämättömyyttä, jos ei olisi verta, jos ei olisi kipua ja kurjuutta, Henkeni 

ei olisi mitään syytä materialisoitua tekemällä itsensä aistienne havaittavaksi. Mutta te tarvitsette minua. 

Tiedän, että vain rakkauteni voi pelastaa teidät näinä aikoina, ja siksi olen tullut. 

80 Jos en rakastaisi teitä ─ mitä se merkitsisi teille, että pilaisitte itsenne, ja mitä kipunne merkitsisi? 

Mutta minä olen teidän Isänne ─ Isä, joka tuntee lapsen tuskan sisällään, koska jokainen lapsi on pieni 

osa Häntä. Siksi annan teille jokaisessa sanassani ja jokaisessa innoituksessani totuuden valon, joka on 

hengelle elämää. 

81 Sydämesi lyö nopeammin, kun se kuulee tämän sanan, ja olit lähellä siunata nimeäni kovalla 

äänellä. Mutta teidän ei tarvinnut ilmaista huulillanne sitä iloista innostusta, joka valtasi sielunne, sillä 

tiesin jo etukäteen riemunne, kun kuulitte Minut. 

82 Olen Mestarinne, sama, jonka maailma uhrasi toisella aikakaudella ja joka nyt tulee ihmiskunnan 

luo samalla rakkaudella. Minä olen Hän, joka ristin tuskissa tunsi ääretöntä rakkauden janoa ja joka 

veden sijasta - joka olisi ollut ihmisten myötätunnon muoto tai todiste - sai huulilleen sappea ja etikkaa 

halveksunnan, halveksunnan ja tietämättömyyden merkkinä. 

83 Mutta en moiti ihmiskuntaa, vaan päinvastoin tuon sille uuden viestin, joka kohottaa sitä 

saamalla sen tuntemaan sielulle niin tarpeellisen rauhan. 

84 "Minua janottaa", sanoin tuona hetkenä; "Minua janottaa", sanon teille jälleen kerran ─ 

rakkautenne, Henkeni läheisyyden tunteminen, toistenne rakastaminen. 

85 Sinäkin olet janoinen; kipu polttaa sydäntäsi, ja tarvitset kipeästi hengellisen veden raikkautta, 

jotta usko, toivo, lohtu ja rauha voivat sammuttaa sielusi, sydämesi ja mielesi janon. 

86 Pyydätte voimaa? Ota se mukaasi. Tarvitsetko parantavaa balsamia? Vastaanota se. Onko sinulla 

vaikea ongelma? Myönnän teille ratkaisun. Esitätkö köyhyytesi Minulle? Ota avaimet mukaan töihin ja 

jokapäiväiseen leipään. Kärsitkö sinä? Itke ja kuivaa sitten kyyneleesi vaippaani, tunne hyväilyni ja nouse 

uuteen elämään uusin voimin. 

87 Aloita tästä päivästä alkaen uusi elämä. Iloitsen voitoistasi ja autan sinua voittamaan esteet. 

Sanon teille jälleen: "Minä olen tie, totuus ja elämä". 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 179 
1 Puhun maailmalle valittujeni kautta. Autuaita ovat ne, jotka ovat innostuneet minusta, sillä 

heidän sanansa on kukoistanut, se on ollut kaunopuheinen, ja olen tehnyt viisauteni ja tahtoni siinä 

tunnetuksi. 

2 Aikojen alussa ihminen, jolla oli älykkyys ja järki, alkoi hankkia tietoa, muodostaa ajatuksia ja 

palvoa Herraansa. Hänen henkensä vahvistui, ja kun se oli kehittynyt suurten kokemusten jälkeen, 

lähetin Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin henkisen puun malliksi ja juurakoksi ─ sellaisen lukuisan perheen 

isiksi, jonka suku kestäisi aikojen saatossa, moninkertaistuisi ja leviäisi ympäri maapalloa. Hänestä nousi 

esiin kaksitoista heimoa, jotka olivat täynnä voimaa ja valtaa ja joiden tehtävänä oli välittää kansoille 

Luojan todellisen palvonnan opettaminen ja synnin poistaminen. 

Annoin tämän tehtävän Israelin kansalle, koska ihmiskunnan alkuaikoina näin monia alkuvaikeuksia ja 

huonoja tulkintoja laistani. Hengellinen, yksinkertainen ja puhdas palvonta, jota vaadin lapsiltani, 

rappeutui epäjumalanpalvelukseksi, järjettömiksi palvontatoimiksi ja kauhistuksiksi. Vaikka olin lähellä 

heitä, he "tunsivat" Minun olevan kaukana, ja luullessaan täyttävänsä lakia he tekivät syntiä. 

Kun lähetin profeettoja ihmiskunnalle, he arvioivat heidät väärin, ja kun he kuulivat heidän sanansa 

täynnä intoa ja totuudellisuutta, he sanoivat Minulle: "Emme voi seurata sinua, Herra, tie on liian pitkä." 

Mutta Isä, joka on Rakkaus ja joka elävöittää ja seuraa kaikkia lapsiaan, odotti edelleen heidän 

tunnistamistaan. 

3 Nyt elätte kolmannella aikakaudella, valitut ihmiset, ja olen lähettänyt teidät samaan tehtävään 

herättämään ja neuvomaan maailmaa. Jos valmistaudutte, inspiraationne on ehtymätöntä, ja vuoden 

1950 jälkeen opetuslapsinani teette opetuksenne tunnetuksi sanoillanne ja sen myötä Tahtoni, 

ilmestykseni ja armoni. Rakkautesi ihmisiä kohtaan saa aikaan ihmeitä, ja elät jatkuvan sitoutumisen 

elämää. Mutta kun olette ottaneet askelia kohti henkistymistä, ette saa tuntea ylemmyyttä niitä 

kanssaihmisiänne kohtaan, joiden henki ei ole vielä saavuttanut teidän vastaanottokykyänne. 

4 Nouskaa ylöspäin, ja jos on tarpeen laskeutua sielun pelastamiseksi, tehkää niin. Aivan kuten 

paimen laskeutuu kuiluun, johon hänen lampaansa on pudonnut, pelastaakseen sen ja yhdistääkseen sen 

muihin lampaisiinsa, jotka muodostavat hänen laumansa. Olkaa hyviä paimenia ja oppikaa viljelemään 

lähimmäistenne sydämiä tällä opetuksella, joka on elämää, ylöspäin suuntautuvaa kehitystä ja kunniaa. 

5 Älkää koskaan sulkeko sydäntänne rakkaudelta, ja sen kautta voitte tunnistaa Isänne äärettömän 

työn. 

6 Olkaa lempeät lähimmäistenne rikkomusten suhteen, rakkaat opetuslapset. 

7 Autuaita ovat ne, jotka eivät tuomitse lähimmäistensä rikkomuksia ja jotka välttelevät skandaalia, 

sillä he osoittavat sydämen puhtautta ja osaavat harjoittaa armoa. 

8 Oikeus tuomita on vain Hänellä, joka tietää, miten se tehdään, ja joka pystyy myös oikaisemaan ja 

opastamaan aidolla rakkaudella. Ihmiskunnan nykyisissä ahdingoissa voin kertoa teille, että olen ainoa, 

jolla on oikeus tuomita. Sillä kaikkien ihmisten joukossa en näe yhtäkään vanhurskasta, jolla olisi oikeus 

tehdä niin. 

9 Jos rakastat hyveellisyyttä ja olet pahoillasi toisten virheistä ─ jos vihdoin omistat koko elämäsi 

sielusi parantamiselle ─ voit olla todellinen esimerkki. Ja jos opetat ja valistat lähimmäistesi tietä teoilla, 

sanoilla ja ajatuksilla, olet valmis tulemaan samanlaiseksi kuin Jumalallinen Mestari, joka maan päällä 

ollessaan näytti sinulle, miten olla täydellinen tuomari. 

10 Sallin suurten syntisten, miesten ja naisten, astua läsnäolooni. Annoin suurten tekopyhien ylittää 

tieni, annoin heidän koetella minua, kyseenalaistaa minua, pilkata minua tai yrittää nöyryyttää minua. 

Tiesin hyvin, etteivät he kestäisi tuomiotani ja että kaikki lopulta tuntisivat jumalallisen läsnäoloni. 

Joissakin tapauksissa lause riitti liikuttamaan ihmistä, toisissa tapauksissa riitti katse tai pelkkä hiljaisuus. 

Mutta haluan teidän tietävän, että työssäni oli nöyryyttä, arvokkuutta, rakkautta ja myötätuntoa. 
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11 Nöyryys, hyvyys ja rakkaus olivat Jeesuksen vanhurskauden ydin, ja silti ihmiskunnalla ei ollut yhtä 

armotonta tuomaria kuin hän. Kuka voisi vastustaa todellista rakkautta, ehdotonta puhtautta, 

jumalallista valoa? 

12 Totisesti sanon teille: ei ole mitään voimaa, jota voisitte vastustaa rakkauttani. Viholliset 

osoittautuvat mitättömiksi, vastustavat voimat ovat heikkoja, ja aseet, joilla on yritetty taistella totuutta 

ja oikeutta vastaan, ovat aina olleet hauraita. 

13 Taistelu, jota pahan voimat käyvät jumalallista oikeudenmukaisuutta vastaan, on tuntunut sinusta 

loputtomalta konfliktilta. Ja kuitenkin ─ ikuisuuden edessä ─ se on kuin hetki, ja sielusi epätäydellisyyden 

aikana tehdyt rikkomukset ovat kuin pieni tahra, jonka hyveellisyytesi ja rakastava oikeuteni pyyhkivät 

pois ikuisesti. 

14 Jokainen, joka hyväksyy Sanani, joka on kuin kristallinkirkasta vettä, ei enää janoa. Jokainen, joka 

tunnistaa Minut Kolmannella Aikakaudella näissä opetuksissa, jotka annan teille, on vahva ihmiskuntaa 

odottavissa suurissa koettelemuksissa, eikä häviä. 

15 Valmistelen teitä, jotta ette yllättyisi. Sytyttäkää uskonne, ja vaikka myrskytuuli ulvoisi ja haluaisi 

sammuttaa lamppunne, pitäkää vahtia, vartioikaa sitä huolellisesti, ettekä joudu pimeyteen. 

16 Nykyään maailma ei enää hymyile kuullessaan opetuksiani. Sielu tietää, että se elää Herran suurta 

päivää, jolloin kaikki sen teot on tuomittava ja jolloin katseeni tunkeutuu sen olemuksen sisimpään. Hän 

tietää, että hänen satonsa on sekoittunut huonoon siemeneen, jonka hedelmät tuovat hänelle 

kärsimystä. Hänen omatuntonsa kertoo hänelle, että hän ei ole noudattanut jumalallisia ohjeita, että hän 

on poikennut alistumisen ja kuuliaisuuden tieltä ja että hänen ristinsä on siksi hyvin raskas. 

Olen antanut kaikille ihmisille maljan täytettäväksi rakkaudella ja hyvillä teoilla, mutta te tarjoatte 

minulle vain katkeruutta ja myrkkyä. Haluat poistaa sen, koska tunnet kuolevasi, ja etsit vastalääkettä. 

Mutta minä sanon teille: tulkaa luokseni, sillä voitte vielä saada elämän takaisin. Kuuntele minua ja tee 

työtä. 

17 Rakastakaa, karkottakaa viha, jättäkää taaksenne vanhat tavat, jotka vievät askeleenne pois 

hyvyyden tieltä. Valaise polkusi kaikkien aikojen sanalla. Etsikää jumalallista perintöä sielunne pohjasta ja 

muistakaa periaatteeni, jotka olen antanut teille Mooseksen kautta, sekä sanani ja esimerkkini Jeesuksen 

kautta. Muistakaa ilmestykseni, jotka annoin teille Pyhänä Henkenä kolmannella aikakaudella, ja tiedätte, 

miksi itkette. Mutta minä poistan teiltä maljan ja tarjoan teille rauhani. 

18 Tämänkertaisissa sanoissani löydätte saman olemuksen kuin se, jolla Jeesus opetti teitä, saman 

totuuden kuin se, jonka annoin teille Sinain kymmenessä käskyssä. Jokaisen, joka haluaa palvella Minua, 

on ensin tunnustettava, että Minun tieni on uhrautuminen ja omistautuminen lähimmäisenrakkaudesta. 

Mutta sanon teille myös, että annan teille kaikki ansionne, jotta pääsette todelliseen elämään. 

19 Tunne rakkauteni ja tulkaa luokseni, hyväntahtoiset ihmiset. Nostakaa kasvonne ylös ja katsokaa 

Kristukseen, joka on palannut ihmiskunnan luo lupauksensa mukaisesti. 

20 Tunkeudun sydämesi sisimpään ja vastaanotan siellä henkesi yksinkertaisen kunnianosoituksen, 

joka puhuu Minulle rukouksessa ja tarjoaa Minulle päätöksensä seurata opetuksiani, olla vahva ja 

osoittaa olevansa tyyni koettelemuksissa. 

21 Vastauksena tähän sydämelliseen ja nöyrään rukoukseen tarjoan teille, että olen aina kanssanne 

ja että teen tämän läsnäoloni teille kaikkein tuntuvimmaksi vaikeina hetkinä, joita saatatte käydä läpi. 

22 Tämän aikakauden valo rikkoo pimeän verhon, joka ympäröi ihmisten hengen; se rikkoo kahleet, 

jotka olivat sitoneet sen ja estäneet sitä pääsemästä oikealle tielle. Totisesti minä sanon teille: Älkää 

ajatelko, että opetukseni kieltää kaikkien tiedonalojen tutkimisen, sillä minä olen se, joka herättää 

kiinnostuksenne, ihailunne ja uteliaisuutenne. Tätä varten olen antanut teille kyvyn ajatella, jotta se voi 

liikkua esteettä siihen suuntaan, johon se haluaa mennä. Olen antanut teille älykkyyden valon, jotta 

voisitte ymmärtää, mitä näette polullanne. Siksi sanon teille: Tutkikaa, tutkikaa, mutta varmistakaa, että 

lähestymistapanne salaisuuksiini on kunnioittava ja nöyrä, sillä silloin se on todella sallittua. 

23 En ole kieltänyt teitä tuntemasta kirjoja, joita ihmiset ovat kirjoittaneet, mutta teitä on 

koulutettava, ettette kompastuisi ja lankeaisi harhaan. Silloin saat tietää, miten ihminen aloitti elämänsä 
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ja kamppailunsa ja miten pitkälle hän on päässyt. Kun olette valmiita, teidän on käännyttävä opetusteni 

ja ilmestysteni lähteen puoleen, jotta voin näyttää teille tulevaisuuden ja päämäärän, joka odottaa teitä. 

24 Valmistautukoon kukin niin kuin omatuntonsa sanelee. Ymmärtäkää, että taistelun aika tulee, 

eikä teidän silloin pitäisi hakeutua erakkojen varjoon meditoimaan, vaan teidän pitäisi kohdata maailma 

ja kiusaukset eikä paeta taistelua hetkeksikään. 

25 Jos ette valmistaudu, jos ette tutki opetustani, huomenna ihmisten keskuudessa voi syntyä teoria, 

joka ─ vaikkakin väärä ─ näyttää totuudelta, eikä minun tahtoni ole, että teistä tehtäisiin huijareita. Sillä 

he yrittävät todistaa, että minun tulemiseni tähän aikaan ei ollut totuuden mukaista. 

26 Käyttäkää omia voimianne valmistautuaksenne älkääkä tuhlatko niitä tuomitsemalla toisten töitä. 

27 Olen monta kertaa sanonut teille: Yhdistykää. Mutta kun puhun teille yhdistymisestä, 

ymmärtäkää, etten puhu ainoastaan yhteisöistänne, vaan että tämä sana kattaa koko maailman. 

28 Ymmärtäkää, etten ole tullut innoittamaan teitä mihinkään palvonnan tekoon. En ole etsinyt 

valtaistuinta tai kunniapaikkaa niissä kokoontumishuoneissa, jotka olette varanneet palvomistani varten, 

sen enempää toisella kuin tälläkään aikakaudella. Tänään sanon teille, että älkää tarjotko Minulle maan 

aarteita tai inhimillisiä turhuuksia, sillä silloin te tekisitte samaa kuin kiusaaja teki Jeesukselle erämaassa: 

tarjoaisitte Hänelle hänen valtakuntansa minun valtakuntani sijaan. 

Tiedätte jo, että valtakuntani ei ole tässä maailmassa. Siksi tulin ihmiseksi, synnyin nöyrästi ja elin 

samoin todistaakseni teille, että maan voima ja loisto eivät ole välttämättömiä taivaan valtakunnan 

saavuttamiseksi. 

29 Mutta miksi teidän pitäisi tarjota Minulle aineellisia rikkauksia, kun jo tiedätte, että kaikki on 

Minun? Anna minulle se, mitä minulla ei vielä ole: rakkautesi. 

30 Puhuttelen itseäni teidän hengellenne, sillä se on osa minua, ja sen on palattava luokseni. Mutta 

pelastaakseni sen minun oli tultava sen luokse. Tänään teidän henkenne on noustava hyveen kautta, 

kunnes se saavuttaa minun poveni. 

31 Opetuslapseni, te etsitte itsessänne ajatuksia ja tekoja, jotka ovat minulle mieluisia saadaksenne 

armoni, ja minä, joka tunnen rakkautenne ja ponnistelunne, annan teille sen, mitä pyydätte. Ette pyydä 

Minulta maallisia tavaroita, ette niinkään tavoittele ohimeneviä nautintoja kuin niitä, jotka ovat pysyviä. 

Kävelet polkua kohti iankaikkista elämää, jossa saat levätä kamppailustasi. 

32 Tyydyttäkää itsenne sanani sisältämään olemukseen, ja kun kipu koskettaa teitä, lohduttakaa 

itseänne ajatuksella, että löydätte siitä valon, joka aina näyttää teille tien ikuiseen elämään. Juuri tämä 

kipu ei anna sielun nukkua tai tulla ylimieliseksi, se on kuin kaste, joka virkistää ja elvyttää sydämen. 

33 Olen aina puhunut teille ikuisesta elämästä, siitä polusta, jota sielu kulkee ja jolla ei ole loppua, 

jolla se kehittyy, täydellistyy ja saavuttaa Herransa. 

Jotta teillä olisi esimerkki ymmärrettäväksi ja seurattavaksi, minä tulin aikoinaan. Rajoitin itseni 

Jeesukseen, synnyin ja elin ihmisenä, noudatin jumalallisia ja inhimillisiä lakeja, tunsin tämän elämän 

vaikeudet, tein työtä jokapäiväisen leivän eteen. Mutta tämän velvollisuuden täyttämisen lisäksi annoin 

maailmalle viestini rakkaudesta ja lempeydestä. 

34 Kun tuli aika saarnata ja toimia, omistin henkeni tämän tehtävän täyttämiselle. 

35 Kaikki teistä eivät ole ymmärtäneet, että sielu on tärkeämpi kuin ruumis. Ja tästä rakkauden 

opetuksesta, jonka annoin teille, olette tuottaneet minulle hyvin vähän hedelmää. Kuinka hauras onkaan 

sydämesi! Monet väittävät rakastavansa Minua, mutta eivät tunnista opetukseni hyötyjä. 

36 Tuolloin, kun paljastin opetuslapsilleni, että palaisin ihmiskunnan luo, he kysyivät Minulta, milloin 

profetiani toteutuisivat, ja sanoin heille: "Katsokaa ja rukoilkaa, niin saatte nähdä ne." 

Monet odottivat Minua hyvin pian, mutta vasta nyt tulin tuomariksi valmistamaan tietä kaikille 

ihmisille. Jos he avaisivat henkiset silmänsä, he näkisivät Minun laskeutuvan "valkoisen pilven" päälle ja 

lähettävän sieltä lukemattomia valonsäteitä maan päälle. 

37 Kuka voisi ymmärtää Henkeni olemusta, koska olen Valoa, Jumalallista Rakkautta, koska Minussa 

ei ole aineellista muotoa? Tulin luoksesi köyhyyden keskellä. Opetin teille samaa hyveellisyyttä, jota 
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saarnasin toisella aikakaudella. Haluan tuoda sydämenne lähemmäs Minua ja haluan, että tunnistatte 

uudistetun ilmenemismuotoni. 

38 On monia, jotka pelosta tai ahkeruuden puutteesta eivät ole kehittyneet ja noudattavat vain 

Mooseksen lakia tunnustamatta Messiaan tuloa, ja toisia, jotka, vaikka uskoivat Jeesukseen, eivät silti 

odottaneet luvattua Lohdutuksen Henkeä. Nyt olen tullut alas kolmannen kerran, eivätkä he ole 

odottaneet minua. 

39 Enkelit ovat ilmoittaneet nämä ilmestykset, ja heidän kutsunsa on täyttänyt huoneen. Oletteko 

tunnistaneet heidät? Henkimaailma on tullut luoksenne todistamaan läsnäoloani. Kaikki kirjoitettu 

toteutuu. Vapautettu tuho kukistaa ihmisen ylimielisyyden ja turhamaisuuden, ja hän ─ nöyräksi tultuaan 

─ etsii minua ja kutsuu minua Isäksi. Rakastakaa Minua, niin tulette tuntemaan Minut. Näin kansojen 

rauhan puolesta vetoaminen lähtee sydämistänne. 

Rakastan teitä kaikkia, ja kun kerran palaatte luokseni hengellisesti valmistautuneina, teen liiton 

ihmisten kanssa, ja Isässä ja lapsissa tulee olemaan suuri ilo. 

40 Ne, jotka odottivat Minua, eivät yllättyneet sanoistani, jotka annoin ihmisen kautta. Toiset ovat 

kieltäneet, että Mestari on tullut jälleen tekemään itsensä tunnetuksi maailmalle tässä muodossa. Mutta 

minä sanon teille: Rukoilkaa ja etsikää, tutkikaa profetioita, kuunnelkaa omantuntonne ääntä 

sisimmässänne, niin tiedätte, miten vastata jokaiseen teille esitettyyn kysymykseen. 

41 Siunaan teitä, ihmiset. Olen antanut teille elämän ja kannustan teitä kehityksen tiellä, koska 

rakastan teitä. Olen antanut ihmiselle ja alemmille olennoille elämiseen tarvittavat elementit. Te kaikki 

elätte minussa ja olette tahtoni alaisia. Olen kertonut teille, että "puun lehti ei liiku ilman minun 

tahtoani". Elääksesi sinulla on ilma, jota hengität, aurinko, joka lämmittää kehoasi, vedet ja hedelmät, 

jotka ravitsevat sinua. Mutta teille, jotka olette varustettuja hengellä, annan teille pääsyn salaisiin 

aarrekammioihini, jotta voitte tietää kaiken, mikä on välttämätöntä hengellisen nousunne kannalta. 

Henkesi ei kuole, kun taas aineellinen luonto on olemassa tänään eikä sitä ole enää huomenna. Sillä minä 

loin sen ihmisen palvelijaksi, ja kun se on täyttänyt tehtävänsä, se katoaa. 

42 Maa, kasvit ja eläimet osoittavat kiitollisuutta Jumalalleen. Koko luomakunta kumartaa ja alistuu 

lakeihin. Metsän villieläimet rakastavat toisiaan, ne eivät tapa lajitovereitaan, ja jos ne tappavat, niin 

ravinnokseen. He kunnioittavat kumppaniaan, eivät lisäänny ennen aikojaan eivätkä arvostele toisiaan. 

Mutta te ihmiset teette juuri päinvastoin, koska teillä on tahdonvapaus ja oma tahtonne. Mutta olen 

antanut teille omantunnon ja lain valaisemaan tietänne. Herätkää, avatkaa silmänne ohjeideni valolle. 

Koska teidän on tultava luokseni ─ miksi hidastatte askeleitanne? Älä tee elämän matkasta surullista. 

Anna sielun etsiä Minua, rakastaa Minua, ymmärtää Minua ja kasvaa vahvaksi ja elpyä rukouksessaan ja 

rakkauden työssä. 

43 Valmistan teitä täyttämään lakiani innokkaasti. Näin voit opastaa lähimmäisiäsi ja olla heidän 

tukenaan. 

44 Haluan, että rakastatte Minua Isänä ja että näette Minut luomakuntani täydellisessä työssä. Älä 

kiellä Minua purojen kristallinkirkkaissa vesissä, peltojen vihreydessä, poskiasi hyväilevässä ilmassa, 

tähtikirkkaassa taivaanrannassa. 

Älä tee tätä tuskaa Minulle. 

45 Katso, kuinka vuodatan itseni luovassa voimassani ravitsemaan sieluasi. Minä parannan ruumiin 

ja sielun spitaaliset. Sillä aivan kuten ruumis tarvitsee ravintoa elääkseen, myös sielu tarvitsee hengellistä 

ravintoa. Se tarvitsee rakkautta, yhteyttä Isänsä kanssa, velvollisuuksiensa täyttämistä. Tässä 

harmoniassa voitte elää onnellisesti tänään maan päällä ja huomenna hengellisessä kodissa. 

46 Rakkauteni on kanssasi. Inspiraationi muunnetaan sanoiksi näiden siihen valmistautuneiden 

olentojen älykkyyden avulla. He ovat tulkkejani, ja ilmoitan itseni heidän hengellisen valmistautumisensa 

ja kykynsä mukaisesti. Te kaikki voisitte olla äänenkantajiani. Ihminen on liian pieni vastaanottamaan 

Jumaluuteni voimaa. Mutta lähetän rajoitetun säteen hänen ymmärryselimiinsä tehdäkseni itseni 

ymmärrettäväksi ja jotta sanani voitaisiin lausua hänen huultensa kautta. Sanon teille: tulkaa ottamaan 

vastaan Mestarinne rakkaus ja opetusta tiedonjanonne sammuttamiseksi. 
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Jotkut teistä tuntevat pelkoa, mutta kysyn teiltä: Miksi teillä on tämä pelko, kun olen aina ollut 

kaikkien lasteni kanssa, kun kannatte Minua sydämessänne? 

47 Rakkauteni teitä kohtaan on ollut suuri, ja siksi olen valinnut teidät eri alueilta ja kansakunnista, 

koska te tarvitsette minua suuresti. Olette tehneet sopimuksen kanssani, koska menneinä aikoina ette 

ole täyttäneet tehtävääsi, ja on välttämätöntä kiirehtiä askelia, jotta voitte tulla luokseni puhtaana ja 

äänekkäästi, niin kuin olette lähteneet Minusta. 

48 Ette ole vielä täydellistäneet itseänne ja olette jo aikojen täyttymyksessä. Olen jo pitkään 

puhunut tässä aikakaudessa ihmisen välityksellä. Olen puhunut teille vertauksin, ja jos luette kirjoituksia, 

joissa ensimmäiset äänenkantajat välittivät ja kirjoittivat ylös Sanani, ihailette kärsivällisyyttäni ja 

tunnette tuskaa laiminlyöntinne vuoksi. Kaikissa kirkoissa, joihin ihmiset kokoontuvat, olen antanut 

runsaasti Elämäni Sanaa, ja olen sanonut teille: "Tutkikaa itseänne, jotta ymmärtäisitte lähimmäisiänne". 

Tunne heidän tuskansa, rakasta heitä niin kuin minä rakastan sinua. 

49 Olen tullut haluamaan sitä osaa Hengestäni, joka on teissä ja joka kuuluu Minulle, saadakseni sen 

takaisin. Tulen antamaan sodanjulistuksen ─ mutta en ihmiskunnalle, vaan synnille, pahuudelle. Tässä 

taistelussa, joka jo raivoaa sisällänne, teidän on pysyttävä vahvana. Hyödynnä lahjojasi, jotta ne 

lisääntyisivät ja tulisivat ehtymättömiksi, kun teet hyvää. Jos puhun teille uudistumisesta, se johtuu siitä, 

että olette menettäneet sen armon ja puhtauden, jolla olen koristanut teidät ja joka teidän olisi pitänyt 

säilyttää kautta aikojen. 

50 Kerroin teille, että tulisin "pilvessä" ja että myös enkelini tulisivat. Eivätkö nämä ennustukset ole 

toteutuneet? Eikö henkimaailmani ole puhunut ja vahvistanut kaikki sanani? Suuret koettelemukset 

tulevat ja tuhoavat maan. 

ravista. En halua, että etsitte Minua tuomarina ─ etsikää Minua Isänä ja Mestarina. Näytän teille elämän, 

rakkauden ja nöyryyden todellisen tien, jotta ette himoitsisi kruunua tai valtikkaa. Jos haluat olla suuri, 

ole nöyrä. 

51 Haluan, että olette yhtenäisiä. Sillä vuoden 1950 jälkeen ette enää kuule Isänne sanaa 

äänenkantajien kautta, ja sielunne kaipaa rohkaisua jatkaakseen tällä tiellä, ja monet teistä ovat heikkoja 

kuten Pietari, ja toiset epäilevät kuten Tuomas. Mutta kuka ottaa Johanneksesta mallia? Totisesti sanon 

teille, että jos rakastatte Minua niin kuin tuo valittu opetuslapsi, näette Minut kaikessa kirkkaudessani, ja 

sanon teille: Tulkaa luokseni, kärsivät sydämet, Minä olen Isä ja tunnen kaikkien lasteni tuskan. Rukoile, 

niin tunnet kyreneläisen hyvin lähelläsi, joka auttaa sinua kantamaan ristisi. Olkaa antaumuksellisia ja 

vahvoja koettelemuksissa, niin kärsimyksenne ovat kevyempiä. 

52 Olen valmistanut tämän kansakunnan ja sen asukkaat opetukseni ilmentymistä varten, jotta 

ihmiset voivat kohottaa sielunsa ja nähdä tuonpuoleisessa Toisen Jerusalemin, luvatun hengellisen maan, 

jossa he aikojen lopussa yhdistyvät patriarkkojen kanssa. Tahtoni on, että tässä kansakunnassa eri rodut 

voivat sekoittua, että ne, jotka ovat kyllästyneet sotiin ja riitoihin, voivat löytää rauhan ja etsiä paikan, 

jossa he voivat pohtia opetuksiani, ja että ne, jotka janoavat hengellisyyttä, voivat saada Henkeni 

ilmentymän täyttämään heidät valolla ja lohdutuksella, niin että he näkevät jo maan laaksosta käsin 

kynnykset korkeampaan elämään, jossa sielu asuu ja kokee sanani täyttymisen. 

53 Minä annan tälle kansakunnalle loistoa. Se ei nouse vain henkisesti, vaan saavuttaa myös 

aineellista voimaa. Sen pellot ovat hedelmällisiä, sen asukkailla on energiaa ja moraalista voimaa, ja 

Minun kouluttamani henki antaa todisteita kohotuksesta ja laini tuntemuksesta. 

54 Sitten kun maailman ihminen tulee ja tarkastelee työtäni kanssanne, hän tuntee halua parantaa 

elämäänsä ja etsii luonnollisia periaatteita, jotka auttavat häntä tekemään parannuksen. Hän miettii 

lakia, haluaa sanaani, ja hänen sielunsa on jälleen yhteydessä minuun. Puhun hänelle salaa ja rakastavasti 

ja asetan hänet polun alkuun. Sitten, kun hän on kulkenut tämän osuuden polusta, hän alkaa nousta 

ylöspäin kiivetäkseen vuorelle, jossa minä odotan häntä. 

55 Kaikki eivät kuule sanaani tällä kertaa samassa muodossa, jossa puhun teille, opetuslapsilleni. 

Mutta tietäkää, että jokainen, joka etsii minua, löytää minut. Innoitukseni on jokaisessa, joka rakastaa 
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minua, ja siitä te saatte todistaa. Jos olet ryhtynyt täyttämään tehtävää heidän edessään, valmistele 

heille tietä näyttämällä esimerkkiä rakkaudesta ja nöyryydestä. 

56 Olkaa lähellä Minua, antakaa henkenne silmien avautua ja sydämenne tuntea rakkauteni, antakaa 

kaiken kuulemanne ja tuntemanne säilyä olemuksessanne, niin että huomenna, kun muistatte Sanani ja 

tulkitsen sitä, voitte opettaa lähimmäisiänne. 

57 Älkää jättäkö väliin näitä oppitunteja, jotka ovat sivuja Viisauden kirjasta, jonka annan nyt teille 

pelastuksenne vuoksi. 

58 Minä otan sinut vastaan, ja sinussa otan vastaan kaikki lapseni. Viisauteni laskeutuu kaikkien 

niiden opetuslasteni ylle, jotka ovat osanneet valmistaa havaintonsa ja sydämensä. 

59 Tulen sydämeenne valona ja voimana, rauhana ja rakkautena, jotta ette tunne heikkoutta ihmisiä 

kohtaan. 

60 Varustaudutte kärsivällisyydellä, koska tiedätte, että teillä on jalo tehtävä levittää veljeyttä ja 

rauhaa maailmaan; koska tiedätte, että teidän on vartioitava, jotta Taivaallisen Isän tahto toteutuisi. 

Teidän on oltava kuin vartijat, jotka valvovat tätä tehtävää, jota ei ole vielä täytetty. 

61 Ääneni kutsuu lakkaamatta ihmistä lain tielle. Mutta te, jotka olitte ensimmäiset, jotka saitte 

ilmestykseni tänä aikana, olette tulleet viimeisiksi, jotta voitte todistaa, että monet tulevat luokseni. 

Mutta koska te kuulutte niihin, jotka ensimmäisenä tunnistivat minut, teidän on oltava esimerkkinä 

opetuksestani, oltava kuin sauva lähimmäisillenne. 

62 Näen, että tehtävänne suuruuden huomioon ottaen teiltä puuttuu yhä rohkeutta ja uskoa olla 

kolmannen aikakauden apostoleja. Teillä on elämässänne edelleen heikkouden, epätoivon ja itsenne 

kanssa kamppailun hetkiä. Voittaa kaikki esteet. Sydämesi on jo tuntenut Työni suuruuden. Olette 

huomanneet, että sanani on rohkaiseva. Opetuksessani olette oppineet rukoilemaan, jotta voitte 

vapautua kiusauksesta. 

63 Mestari ei halua, että jatkatte ajan tuhlaamista. Katsokaa, miten ihmiskunta on joissakin asioissa 

edistynyt. Mutta haluan, että heidän edistymisensä on täydellistä, että ihmiselämä ja hengellinen elämä 

ovat sopusoinnussa. 

64 Tämä elämä on sielullenne kaunis tilaisuus kehittyä. Lähde liikkeelle, kasva, kehity. Katso, miten 

kaikki luomakunnassa kehittyy ja muuttuu. Alussa, kypsymättömyydessänne, olitte kuin atomi; mutta 

älykkyyden ansiosta, jolla minä varustin teidät, otitte lopulta käsiinne luonnon hallussa olevat aineet, 

jotta voisitte käyttää niitä. Jo silloin, kun te aloitte asua maan päällä, teitä odottava laki oli jo voimassa. 

Isä on sittemmin paljastanut teille hengellisen elämän ja lähettänyt teidät matkalle siihen kotiin, johon 

teidän on saavuttava, jotta voitte levätä ja nauttia rauhasta puhdistautumisenne saavuttamiseksi käydyn 

taistelun jälkeen. 

65 Kuuntele aina omantuntosi ääntä, jotta se kertoisi sinulle, oletko täyttänyt lain vai et. 

(Vertaus) 

66 Kuuntele: Eräs mies oli korkealla vuorella. Hän tunsi vuoret, metsät ja polut, joita pitkin hän kulki 

etsiessään ruokaa heimotovereilleen. Eräänä päivänä, keskellä yksinäisyyttään, hän kuuli äänen sanovan: 

"Minä katselen sinua, mies, ja näen vaikeutesi. Siksi tulen luoksenne, sillä minä olen elämä, joka sykkii 

kaikessa luodussa. 

Mutta kuunnelkaa: Nouskaa, katsokaa ja menkää niiden luo, jotka kuuluvat teille, ja kertokaa heille, 

mitä olette kuulleet ja mitä olette tunteneet, mutta ette ole nähneet. Sitten, kun he ovat vakuuttuneita 

siitä, mitä te jo uskotte, muodostakaa heidän kanssaan kansan ydin. Aseta heidät tielle täyttämään 

lupaus siitä maasta, jonka olen heille valmistanut." Kun mies kuuli tämän äänen, hän tunsi sydämensä 

sykkivän voimasta eikä uskaltanut nostaa kasvojaan katsomaan sitä, joka puhui hänelle näin. Hän tunsi 

tuntemattoman voiman tunkeutuvan hänen olemukseensa, aivan kuin taivaallinen valo olisi täyttänyt 

hänen sielunsa elinvoimalla. 

Kun tuo ääni hiljeni, hän tunsi ruumiinsa väsymyksen haihtuvan, mutta samalla hän tunsi vastuun 

painon sielunsa päällä. 
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Sen jälkeen hän lähti omiensa luo todistamaan tapahtuneesta, ja koska hän oli vanhurskas mies, 

kaikki uskoivat hänen sanaansa. Mies sanoi: "Se ääni, jonka kuulin, puhui minulle eräästä tiestä, mutta en 

tiedä, mikä niistä kaikista tuntemistani on se. Ehkä yksi johtaa johonkin suureen kaupunkiin, tai ehkä se 

johtaa valtavaan viinitarhojen maahan." 

Eräänä yönä, kun hän lepäsi sängyllään, hän kuuli selvän äänen hengessään ─ ei enää aisteissaan ─ 

sanovan hänelle: "Sinun silmäsi eivät tunne tietä, koska sen tuntee vain henki. Se on minun lakini tie." 

Tämän jälkeen hän kuuli sen käskyt, joissa puhuttiin Jumalan rakastamisesta enemmän kuin kaikista 

luoduista asioista ja siitä, ettei häntä palvota mielikuvituksen tai taikauskon luomien kokonaisuuksien 

kautta; hän kuuli myös puhuttavan toistensa rakastamisesta. Tämä oli rakkauden ja hyvyyden tie. 

Kun mies heräsi, hän ymmärsi, että kaikki tämä oli ollut hänen hengelleen annettu jumalallinen 

ilmoitus. Jälleen kerran hän todisti perheelleen siitä, mitä hän oli saanut unissa, ja täynnä uskoa ja 

kuuliaisuutta hän yhdisti koko heimonsa, jotta he yhdistyessään muodostaisivat vahvan ja suuren 

kansakunnan siemenen. 

(vertauksen loppu) 

67. Se on tämän päivän vertaukseni, jossa puhun teille Mooseksesta, siitä hengestä, jolla tämän ajan 

seurakunnan johtajat 

Hän rukoili hiljaisuudessa ja keskusteli Isänsä kanssa; hän johti kansaansa pitkälle matkalle erämaan halki; 

hän, joka kansanjoukkojen heikkouden edessä murskasi lain taulut maahan. 

68. Kolme aikakautta on kulunut, ja tänään kysyn teiltä: Kuka teistä tietää tien? Kuka on se, joka 

todella valmistautuu kuulemaan Iankaikkisen äänen? Missä ovat ne, jotka voisivat sanoa Minulle, kuten 

veljesi olisivat tehneet muina aikoina: "Herra, jos olemassaoloni uhraaminen on välttämätöntä työsi 

hyväksi, tee minulle tahtosi mukaan." 

69. Nykyään en löydä ketään, joka puhuisi näin Mestarilleen. Miten teette sanani tunnetuksi 

maailmalle tällä hetkellä? On välttämätöntä, että yhdistytte, jotta rakkauden ja puhtauden työni voidaan 

tunnustaa. Jos esitätte sen rituaalien, symbolien tai uskontunnustusten avulla, ette onnistu 

ravistelemaan lähimmäistenne sieluja. Jos taas näytätte teoillanne esimerkkiä rakkaudesta, minun lakini 

tunnustetaan ja sitä kunnioitetaan. 

70. Tutkikaa Sanaani, sillä siinä kuulette Isän äänen, joka näyttää teille aina tien omantuntonne 

kautta ja saa teidät näkemään sen täydellisyyden, jota olette vähitellen saavuttamassa. 

71. Aivan kuten tutkitte ihmiskehoa ja hämmästelette sitä, joka on vain ihmisen ulkoinen muoto, 

teidän tulisi uppoutua sielun kontemplaatioon ja tutkimiseen, sillä vain siten voitte tunnistaa sen 

suuruuden. 

72. Taistelkaa, ja vaikka taistelunne olisikin raju, ette saa väsyä todistamaan totuuttani. Tehkää 

hyvää, vaikka se merkitsisi uhrauksia. Teidän tehtävänänne on pelastaa lähimmäisenne. 

73. Annan sinulle siunaukseni ja anteeksiantoni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 180 
(annettu toisen maailmansodan aikana) 

1 Minä annan teille valon, jotta voisitte tutkia sanaani ja ymmärtää opetukseni, rakkaat 

opetuslapset. 

2 "Työmiehen" on jatkettava pellon viljelyä ja kyntämistä, johon hänen on kylvettävä siemeniä 

uskossa ja halussa tuottaa rikas sato. Mutta Mestari kertoo teille: Ole huolellinen valitsemaan sopiva 

maaperä, jotta siemenet eivät pilaannu ja jotta voit aina korjata hedelmiä, jotka vastaavat rakkautta, jolla 

olet viljellyt maasi. 

3 Te kaikki voitte olla "työläisiä pelloillani", mutta ensin on välttämätöntä tuntea ja ymmärtää tämä 

tehtävä. Tämän ohjeen tarkoituksena on poistaa tietämättömien pimeä silmäside ja saada "rammat" 

kävelemään, mikä osoittaa heille, että Minä olen ainoa Jumala, jota heidän tulisi palvella. Sen tähden 

minä sanon teille: Valmistelen teitä näyttämään itseänne esimerkkinä muille, koska olette avanneet 

silmänne Valolle ja nöyrästi tunnustaneet olleenne tietämättömiä. Minä kylvän teidän kauttanne samoin 

ja niitän armoni hedelmiä. 

4 Kanssakulkijanne kysyvät teiltä, miten saitte tämän opetuksen, miten ilmentymäni etenivät ja 

miksi seuraatte tätä polkua. Sinun on vastattava jokaiseen kysymykseen ehdottoman 

totuudenmukaisesti. Sillä jos ette pidä kiinni totuudesta, ette ole vahvoja, ja teidät voitetaan. Silloin 

siemen ei itäne. 

5 En halua, että olette silloin tyhjin käsin, enkä halua, että olette ilman satoa taistelunne lopussa, 

kun olen poistanut teidät maailmasta seuraamaan tietäni ja kutsunut teitä opetuslapsikseni. Ei olisi 

reilua, että niittäisitte pettymystä ja katkeruutta vain siksi, että ette ole oppineet puolustamaan Työtäni 

opiskelemalla ja tutkimalla sitä saadaksenne riittävästi voimaa, mielenrauhaa ja tietoa kestääksenne 

koettelemukset. 

6 Opetukseni on yksi ainoa oppitunti, joka on ilmaistu monessa muodossa, jotta ymmärtäisitte sen, 

eikä teillä ole siihen mitään lisättävää. Mutta vaikka se on laki, en halua pakottaa teitä noudattamaan 

sitä, koska silloin lankeaisitte tekopyhyyteen, kun teeskentelisitte ulkoisesti noudattavanne sitä, vaikka 

sydämenne rikkoo sitä. 

7 Olen asettanut omantunnon teidän sisimpäänne, jotta se olisi läsnä kaikilla teillänne, sillä 

omatunto kykenee erottamaan hyvän pahasta ja oikean väärästä. Tämän valon ohjaamana teitä ei voida 

pettää eikä teitä voida kutsua tietämättömiksi. Kuinka spiritisti voisi pettää lähimmäistään tai yrittää 

pettää itseään, kun hänellä on omassa olemuksessaan Luojansa valo? 

8 Siihen aikaan eräs rikas nuori mies lähestyi Jeesusta ja sanoi hänelle: "Mestari, uskon, että 

ansaitsen lupaamasi valtakunnan, koska noudatan opetusta." Jeesus kysyi häneltä: 

9 "Pidätkö sinä lakia?" Ja nuori mies vastasi: "Kyllä, Herra, minä paastoan, kohtelen lähimmäisiäni 

hyvin, en tee kenellekään pahaa. 

pahaa ja anna osa varallisuudestani temppelin tukemiseen." 

Sitten Jeesus sanoi hänelle: "Jos haluat seurata minua, jätä kaikki omaisuutesi ja seuraa Mestaria." 

"Jos haluat seurata minua, jätä kaikki omaisuutesi ja seuraa Mestaria." Mutta nuorella miehellä oli 

maailmassa niin paljon omaisuutta, että hän ei halunnut luopua rikkauksistaan ja halusi mieluummin 

erottautua Herrasta. Hän luuli täyttävänsä lakiani, mutta hän petti itseään. 

10 Kuinka usein olenkaan sanonut teille: harjoitelkaa aktiivista lähimmäisenrakkautta, osoittakaa 

tätä hyveellisyyttä, mutta älkää kerskatko sillä, sillä silloin se ei olisi enää armoa, ja te huijaisitte itseänne! 

11 Opetuslapset: Jos ette halua tehdä virheitä tai erehdyksiä, tutkikaa tekojanne omantuntonne 

valossa. Ja jos on jotain, mikä hämärtää sitä, tutkikaa itsenne perusteellisesti, niin löydätte tahran ja 

voitte korjata sen. Sisällänne on peili, josta voitte katsoa itseänne ja nähdä, oletteko puhtaita vai ette. 

12 Spiritisti on tunnistettava teoistaan, joiden on oltava omantunnon sanelemia, jotta ne olisivat 

puhtaita. Joka toimii näin, tuntee, että hänellä on oikeus kutsua itseään opetuslapsekseni. 
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13 Kuka voisi pettää Minua? ─ Ei kukaan. En arvioi teitä sen perusteella, mitä teette, vaan sen 

perusteella, millä aikomuksella teette sen. Olen omassatunnossanne ja sen ulkopuolella. Kuinka voitte 

uskoa, etten voi tietää tekojanne ja niiden motiivia? 

14 Valmistautukaa taisteluun, jotta Työtäni vastaan ei hyökätä teidän huonojen tekojenne vuoksi. 

Sillä monissa tapauksissa teistä riippuu, tunnustetaanko ihmiskunta Teokseni vai ei. 

15 Mutta mikä voi mitätöidä työni, koska se on itse totuus, koska se on tahraton puhtaus? Sinä 

kuitenkin menettäisit hyvinkin tilaisuuksia hankkia ansioita ja kohottaa sieluasi. 

16 Jos joku ei tunne totuuttani, se johtuu siitä, että hän ei ole välittänyt siitä ja juonut tästä 

lähteestä, joka vuodattaa kristallinkirkasta vettä kaikille rakkautta janoaville huulille. 

17 Totuus, jonka paljastin patriarkoille, profeetoille ja vanhurskaille, on sama, jonka paljastan teille 

tänään. Sillä oppini, jonka saatte tänään, on kaikkien aikojen laki, jonka avulla olen näyttänyt teille tien 

ylösnousemukseen, jotta voitte jatkaa elämänne matkaa päämäärään. Opetuksessani en ole koskaan 

kertonut teille mitään sellaista, jolle ei olisi ollut totuudenmukaista selitystä. Mutta jos annatte selityksiä, 

jotka ovat erilaisia ja monimutkaisia, jos muutatte opetustani tai annatte virheellisen tulkinnan niille, 

jotka tarvitsevat siitä selitystä, niitätte huonoa satoa. 

18 Kiinnitä huomiota siihen, miten annat eteenpäin ja miten puhut. Ymmärtäkää, että olette 

vastuussa hyvin suuresta lahjasta. 

19 Minä olen siemenen omistaja, te olette työläisiä. Jos joku on laiska eikä täytä tehtäväänsä ─ jos 

joku eksyy polulta, älkää syyttäkö Minua, joka kutsun teitä kaikkialle. Ymmärtäkää, että sen, joka haluaa 

saavuttaa pelastuksensa, on ponnisteltava. 

20 Katso, minä käännyn teidän sydämiinne, jotta te, tuntien Minut, voisitte sanoa: "Mestari, minä 

seuraan sinua." 

21 Kuunnelkaa tarkkaan: Isä on kaikkina aikoina tehnyt rakkautensa tiettäväksi ihmiskunnalle 

viestiensä välityksellä sanansaattajilleen. Tämä rakkaus, jota yritätte ymmärtää ja tuntea tähän hetkeen 

asti, on juuri se rakkaus, joka on aina hyväillyt teitä. 

22 Haluan, että täytätte itsenne tällä valolla, sillä ilman rakkautta ette saavuta Minua. Ilman tätä 

voimaa ette voi käsittää kunniaani. 

23 Sanani koskettaa sydämenne herkimpiä säikeitä, jotta heräisitte rakkauteen ja ymmärtäisitte, että 

jos elätte vain saadaksenne maailman rikkauksia eikä sydämelle ja sielulle jää tilaa eikä aikaa kehittää 

kykyjään, ne eivät pääse kehittymään kehityspolullaan. 

24 Älkää antako sydämenne tulla ylimieliseksi, sillä se symboloi Hänen ikuisuuden tulta, josta kaikki 

on saanut alkunsa ja jossa kaikki herää henkiin. 

25 Henki käyttää sydäntä rakastamiseen ruumiin avulla. Jos rakastatte vain aineen lain mukaan, 

rakkautenne on ohimenevää, koska se on rajallista. Mutta jos rakastat hengellisesti, tuo tunne on kuin 

Isän tunne, joka on ikuinen, täydellinen ja muuttumaton. 

26 Kaikki elämä ja kaikki luodut asiat liittyvät Henkeen, koska sillä on ikuinen elämä. Älkää rajoittako 

itseänne, rakastakaa Minua ja rakastakaa itseänne, koska teillä on hallussanne se "olemisen" Jumalan 

kipinä, joka ei tunne rajoja rakastamisessa ja joka on Jumala itse. 

27 Ymmärtäkää, että kaikki, mikä on olemassa, on olemassa teitä varten, aivan kuten kaikki on 

kohtalonsa mukaisesti lakkaamaton kunnianosoitus ja kunnianosoitus Luojalle. 

28 Saan kaikilta olennoilta niiden hedelmät, mutta kaikki saavat minulta elämän antavan voiman. 

29 Selitän teille kaikki nämä opetukset, jotta sielunne ei enää olisi aistienne vanki ─ jotta kun 

lähdette levittämään opetuksiani, voitte tehdä tunnetuksi, että sielu, kuten kaikki luodut asiat, on 

evoluution lain alainen. 

30 "Kehitys" ─ sana, joka on ihmisten huulilla, kun he ovat tekemisissä sielun kanssa, sillä se 

tarkoittaa edistystä, nousua, muutosta ja täydellisyyttä. 

31 Milloin ihminen on vihdoin vapaa ennakkoluuloista, niin että hän ei enää käänny muotojen 

puoleen eikä näe kaikkea, mikä ympäröi häntä, itseään suurempana? Sitten, kun hän saavuttaa henkisen 

vapauden. 



U 180 

41 

32 Nyt voitte hyvin ymmärtää, että kun olen aina tehnyt itseni ihmisille tunnetuksi viisaudessa, se on 

tapahtunut vapauttaakseni rajoitetun mielen vangitsemat sielut. 

33 Tänä aikana on edelleen ihmisiä, joilla on rajoittunut mieli ja joilla ei ole inspiraatiota. Vaikka 

ihmisillä pitäisi jo olla kehityksensä ansiosta kirkas ja herännyt mieli, monet ajattelevat ja elävät yhä 

kuten alkukantaisilla aikakausilla. 

Toiset ovat edistyneet tieteessä suuresti, mutta ovat turhamaisuudessaan ja itsekkyydessään 

eristäytyneet toisistaan, koska he ovat luulleet saavuttaneensa tiedon huipun. Mutta he ovat 

pysähtyneet matkalla kohti hengellistä edistymistään. 

34 Teille, jotka olette kuunnelleet minua tänä aikana ja kuulleet sanan "henki" toistuvan jatkuvasti 

opetuksessani, sanon, että se suuruus ja valo, jonka tämä sana sisältää, ravistelee tätä ihmiskuntaa, kun 

se ymmärtää sen. 

35 Tehkää itsenne edelleen tämän armon arvoisiksi oikein ymmärretyn nöyryyden kautta. "Nöyryys 

ei tarkoita köyhyyttä eikä aineellista köyhyyttä. 

36 Säilyttäkää moraalinen vahvuutenne, sillä olette vahvistaneet itseänne kuin terästä alttarilla 

tämän elämän kärsimyksissä. 

37 Näen sinun olevan samaa mieltä kohtalosi kanssa. Jos menneisyytesi oli tuskallinen, älä katso sitä 

enää. Unohda se ja elä rauhassa nykyhetkessä. Älkää pelätkö tulevaisuutta, sillä "huominen" olen Minä. 

38 Kaikki ennustukseni toteutuvat, ja ihmiskunta pitää tätä pientä kansakuntaanne "Lupauksen 

maana". Huolehdin siitä, että sydämet tuntevat rauhaa hänessä ja sielut valaistuvat. Muiden kansojen 

korkeat hallitsijat tulevat hänen luokseen ja innostuvat hänen rinnallaan hallitsemaan rakkaudella. 

39 "Israelin kadonneet sukukunnat" tulevat kokoontumaan tähän armoni valmistamaan maahan ja 

tuntemaan rauhani. 

40 Teidän on oltava valmiina, sillä lähimmäisenne kääntyvät puoleenne. Ette tiedä miten tai milloin, 

mutta sanani toteutuu. 

41 Siksi kehotan teitä yhdistymään, jotta lähimmäisenne voivat tuntea, että he ovat saapuneet 
Herran kansan syliin, jossa he saavat sen, mitä Minun Jumalani on antanut heille. 

Will on. 

42 Teen teidät tietoisiksi etukäteen kaikista tulevista tapahtumista. Mitä tulee noihin "heimoihin", 

kerron teille, että viisauteni liikuttamina he tulevat vastaanottamaan sen perinnön, jonka te olette 

saaneet. Ne eivät tule sattumalta, mutta on välttämätöntä, että olette yhdistyneet, jotta voitte nähdä 

sanani toteutuvan. 

43 Toisella aikakaudella, kun keisari hallitsi Palestiinaa, se oli jaettu keskenään. Israelin kansa oli 

pakanoiden orjia, ja heidän harteillaan tuntui tyrannian ikeen taakka. 

44 Juuri silloin Jumalan Poika tuli ihmisten luo. 

45 Kuinka paljon tuskaa tuossa kansassa olikaan, ja kuinka suuri olikaan ihmisten itsekkyys! Mutta 

sanani kuultiin, ja se oli kuin balsamia tuon hylätyn kansan kaikkiin haavoihin. Minä sammutin heidän 

rakkauden janonsa, ja siksi ne, jotka uskoivat Minuun, sanoivat: "Vain Nasaretilainen osaa rakastaa." Ja 

silti minut arvioitiin väärin. 

Kun ihmiset saivat minut uhraamaan, he kysyivät minulta: "Jeesus, missä ovat ne, jotka seurasivat 

sinua?" Sillä hetkellä katsoin Jerusalemiin ja sanoin: "Siemenen ei ole vielä aika itää. Mutta aika tulee, ja 

ihmiskunta saa silloin tietää hedelmän." Ja todellakin ─ lähdettyäni ─ opetuslapseni lähtivät liikkeelle ja 

tekivät sanani tunnetuksi. 

46 Nyt minä kerron teille: Vuonna 1950 ne, jotka eivät tottele sanaani, ilmestyvät, ja he saavat minut 

kärsimään uudelleen uhrikuoleman, joka on tottelemattomuutta ja eripuraa teidän keskuudessanne. 

Silloin sanon, kuten sanoin silloin: "Olen sijoittanut siemeneni näihin sydämiin, ja se tulee kukkimaan, ja 

sen hedelmistä saavat syödä ne kansat, jotka tuntevat kirjoituksiin kirjatun Sanani." 

47 Tämä perintö on tarkoitettu sinulle. Muista, että sinun on aina kylvettävä hyvää tiellesi. 
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48 Lähestyvät päivät, jolloin kristillinen maailma keskittyy sydämessään muistelemaan draamaa, joka 

tapahtui Golgatalla noin kaksituhatta vuotta sitten. Sitten jotkut pohtivat, ovatko heidän elämänsä 

toimet sopusoinnussa heidän omantuntonsa kanssa vai ovatko he olleet heikkoja kiusauksen edessä. 

49 Mutta tämä kansa, joka nyt kuulee minua, tuntee, ettei heidän tarvitse katsella ristiinnaulitun 

kuvaa, koska he ymmärtävät, että tuo Golgatalla vuodatettu veri vaikuttaa yhä ihmisten sydämissä. Sillä 

se "kastettiin" näyttääkseen hänelle, miten tehtävä täytetään. 

Spiritualististen ihmisten ei tarvitse elää tuota draamaa uudelleen; he ovat oppineet kohoamaan 

hengellisesti, kunnes he tuntevat ja näkevät hengessä vallitsevan kirkkauden. Kuka tykkää 

Kun Tuomas epäili, annoin hänen laittaa sormensa Jeesuksen haavaan ja nähdä Vereni, joka on yhä 

tuoretta ja joka ehtymättömän lähteen tavoin jatkaa rakkauden ja voiman vuodattamista jokaiseen 

sieluun. 

50 Olen kertonut teille, että olen niin lähellä teitä, että tiedän jopa kaikkein salaisimmat 

ajatuksenne, että olen kaikkialla, missä olette, koska olen kaikkialla läsnä. Olen valo, joka valaisee mielesi 

inspiraatioiden tai valoisien ajatusten kautta. 

51 Minä olen teissä, sillä minä olen Henki, joka elävöittää teitä, ja omatunto, joka tuomitsee teitä. 

Olen aisteissanne ja ruumiissanne, sillä olen kaikessa luomakunnassa. 

52 Tunne Minut yhä enemmän sisälläsi ja kaikessa, mikä ympäröi sinua, niin että kun tulee hetki 

jättää tämä maailma, voit astua täysin Hengelliseen elämään, eikä sielussasi ole mitään häiriötä 

vaikutelmista, joita aistimaailma saattaa jättää jälkeensä; ja voit lähestyä Minua vielä yhden askeleen, 

joka olen äärettömän puhtauden lähde, josta juot ikuisesti. 

53 Et tiedä, kuinka paljon aikaa sinulla on jäljellä tämän askeleen ottamiseen. Sen tähden olkaa 

varuillanne, sillä kiusaukset yrittävät saada teidät kompastumaan. Valmistelen teitä ja lupaan teille, että 

armoni on valmis pelastamaan teidät myrskystä. Tarjoan teille apuani, kun olette vaarassa pudota, sillä 

Minulle ei ole ketään, joka olisi arvokkaampi, eikä toista, joka olisi vähemmän arvokas. Minä olen Isä, ja 

aina kun tulette luokseni katuvina, otan teidät vastaan ja annan teille palkkionne ansioidenne mukaan. 

54 Pohtikaa ja tutkikaa elämäänne. Anna henkesi valon valaista sinua. Saan teidät näkemään 

henkisen edistyksenne. 

55 Tulkitkaa sanaani oikein tietäen, ettei sen muoto ole se, jota on tutkittava, vaan sen sisältämä 

merkitys ja päämäärä, johon se teitä johdattaa. Äänenkantajani voivat tehdä virheitä, mutta se, mikä 

tulee Jumalasta, on puhdasta eikä sitä voi pilata. 

56 Olen antanut teille siemenen, josta saatte rikkaan sadon. Ottakaa Minusta mallia ja levittäkää 

rakkautta ja laupeutta lähimmäistenne keskuuteen elämän tiellä. Silloin ihmiskunta tunnistaa 

saavuttamanne uskon ja voiman. 

57 Yrittäkää ymmärtää Työni merkitys sellaisena kuin minua loppuun asti seuranneet ovat sen 

ymmärtäneet ja tulkinneet. 

58 Kun olet valmistanut sydämesi pyhäköksi, jossa odotat Isäsi vierailua, jotta hän voi tuntea siinä 

rakkautesi lämmön, silloin voit todella sanoa, että "kuikka" on ollut kanssasi. Ympärilläni on miehiä, naisia 

ja lapsia, ja kaikki ovat kuin elämän puun poikaset. 

59 Olette vaeltaneet lakkaamatta etsien maan sisältä tiettyjen puiden juuria arvioidaksenne niiden 

hedelmiä, ja usein olette löytäneet noista juurista nakertavan madon. Sitten olette etsineet Minua 

vuorilla ja laaksoissa ─ siinä toivossa, että kuulisitte isällisen tai ainakin ystävällisen äänen, joka 

vapauttaisi teidät epävarmuudesta ja johdattaisi teidät totuuden tielle. Nyt kun kuulette Sanaani, kiitätte 

Minua siitä, että olen antanut teille mahdollisuuden kuulla opetustani, joka valmistaa teitä 

täydellisempään hengelliseen kommunikointiin kuin mitä teillä on tällä hetkellä. 

Tänään minun on rajoitettava valoani, jotta te ymmärtäisitte minua. Mutta tulee hetki, jolloin 

sielunne ja mielenne kykenevät kestämään viisauteni suoraan. Nykyään monille riittää pieni valo ja rauha 

heidän sydämessään ─ hellyyttä lapsille, lasten rakastava katse väsyneille vanhuksille; sillä sen kautta he 

tuntevat valonsäteen väsyneessä ja surullisessa sydämessään. Mutta sen jälkeen kaikki lähtevät etsimään 

valoa, joka valaisee heidän elämänpolkunsa. 
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60 Jos kysyisitte monilta lapsiltani tällä hetkellä, haluavatko he kuulla opetuksiani, he vastaisivat, 

etteivät he ole sen arvoisia. Mutta sanon teille, että yksikään lapseni ei ole kelvoton kuulemaan minua. 

Kaikki tarvitsevat sanaani: vanhurskaat virkistäytyäkseen kuullessaan Jumalaansa; tietämättömät 

oppiakseen ja saavuttaakseen sielunsa kehityksen Mestarin opetusten kautta; syntiset uudistuakseen 

parannuksen kautta kuunnellessaan Isää. 

61 Ääni tulee luokseni ja sanoo minulle: "Tule katsomaan, kuinka heikko olen maan päällä, kuinka 

tahriintunut sieluni on. Tiedän, että rakastat minua ja voit antaa minulle anteeksi, että olet opas 

pimeydessäni ja auttaja yksinäisyydessäni. Tule avukseni, sillä tämän hetken koettelemuksissa tunnen 

kuoleman tuskan." 

62 Kuka puhuu Minulle tällä tavoin? Kuka antaa kutsujensa tavoittaa Minut tällä tavoin armon 

toivossa? Onko se sydän? Ei, ihmiset, ihmiskunta on se, joka ei ole unohtanut, että Minä olen Rakkaus. Se 

tunnustaa häpeällisyytensä ja pyytää lunastusta. 

63 Itkin lähtöänne siitä hetkestä lähtien, kun lähditte hengellisestä kodista maan päälle. Siitä lähtien 

kyyneleeni ja vereni ovat antaneet syntisi anteeksi, ja ystävällinen ja rauhallinen ääneni on jatkuvasti 

neuvonut sinua matkallasi läpi elämän. Varjoni on seurannut sinua kaikilla teilläsi. Minä olen kaivannut 

sinua todellisuudessa, et sinä. Sillä kun lähdit, tunsit itsesi vahvaksi ja uskoit, ettet enää tarvinnut apuani. 

Polkusi oli vapaan tahdon tie, aistisi laajenivat hengittääksesi sisään ja koskettaaksesi kaikkea, mikä 

ympäröi sinua, ja sinun täytyi laskeutua hyvin alas kääntääksesi katseesi jälleen kerran Minuun. 

Silloinkin muistit, että sinulla oli Isä, jonka pöytään istuit. Silloin sinä huusit Herraasi, mutta minä olin 

jo kutsunut sinua aiemmin enkä ollut kuullut kutsuasi. 

Läsnäolo pöydässäni. Olin etsinyt sinua kuin isä, joka näki lapsensa lähtevän pois pienenä, viattomana 

sydämessään ja tietämättä tietä. 

64 Jos ymmärrätte Sanaani, ymmärrätte, että Isän aikomuksena ei ollut, että eksyisitte niiden tieltä, 

kun Hän lähetti teidät maailmaan kulkemaan sen vaaroja ja kiusauksia täynnä olevia polkuja. Sillä ne oli 

suunniteltu etukäteen, jotta saisitte sielunne kehitystä varten tarvittavat oppitunnit, jotta saisitte 

puuttuvan kokemuksen ja jotta voisitte lopulta palata luokseni täynnä valoa. 

Kun henkesi lähti Minusta, se oli kuin kipinä, joka tuulten oli muutettava liekiksi, jotta palatessasi 

luokseni valostasi tulisi yksi Jumaluuden valon kanssa. 
65 Puhun teille uuden vuoren huipulta. Siellä minä odotan teitä, ja totisesti minä sanon teille: 

Saapumispäivänänne tässä valtakunnassa järjestetään juhlat. Tulette sinne tuskan polkua pitkin ja 

puhdistatte siten rikkomuksenne ─ polkua, jota Minä en piirtänyt etukäteen, vaan jonka ihminen loi. Sinä 

annat myös Minun kulkea tätä polkua. Mutta siitä lähtien uhrausten ja tuskan tie on kirkastunut Vereni 

kautta. 

66 Kuule ääneni ääni äärettömyydessä kuten kuulet kellon äänen. 

67 Muistakaa, että on tuomion aika, sillä totisesti minä sanon teille: jokainen rikkomus on 

sovitettava. Maapallo itsessään vaatii tilille pahasta käytöstä, jota ihminen on käyttänyt sitä ja sen 

luonnon valtakuntia vastaan. Kaikki, mikä on tuhottu, saa teidät vastuuseen ja saa ihmiset tajuamaan, 

että Luoja on luonut heidät rakkaudellisin aikomuksin ja että juuri se tahto, joka voisi tuhota heidät, pitää 

heistä huolta, suojelee heitä ja siunaa heitä. 

68 Voiko sielu rauhassa poistua tältä planeetalta, kun se, joka häpäisi ja tuhosi sen, vaatii sitä tilille? 

Nämä ovat niitä, jotka ovat joutuneet luomaan maailman, jossa katumus, materialismi ja 

tottelemattomuuden elämän seuraukset lakiani kohtaan ovat kuin synkkiä sumupilviä, joissa he vaeltavat 

tuskissaan, kunnes heidän sisällään tulee valoa, niin että he voivat aloittaa kaiken sen palauttamisen, 

mitä he ovat tuhonneet. 

69 Avustaakseni heitä minä sanon heille: "Katso, tässä on Mestari jälleen kerran opetuslastensa 

keskellä". 

70 Tänään tulen sytyttämään uskoa niissä, jotka ovat lyhyeksi aikaa epätoivoisia. 

71 Jos olen tullut teidän luoksenne, tulen myös kaikkien niiden luo, jotka nousevat luokseni. 

Rakkauteni ja valoni ovat kaikkia varten. 
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72 Kun Herran ilmestyminen tapahtuu hänen opetuslastensa keskuudessa, tunnette sielussanne 

ääretöntä iloa, ja vaikka minun ilmestymiseni olisi lyhyt, osoitatte olevanne tyytyväisiä. 

73 Haluan, että tunnette sen rauhan ja ilon, jota koette, kun kuulette Minua, myös silloin, kun etsitte 

Minua rukouksessa, niin että aina kun saavutatte tuon sisäisen kohotuksen, ajatuksenne ovat kuin 

hedelmällinen kaste, joka laskeutuu hedelmättömille pelloille. 

74 Kun maailma on sekasorrossa, kaaoksen varjo laskeutuu kansojen ylle ja sota ravistelee 

ihmiskuntaa, kuulen niiden sanovan: "Jos Jumalalle ei ole mitään mahdotonta ─ miksi Hän ei lopeta sotaa 

ja luo uutta maailmaa täynnä rauhaa?". Mutta minä sanon teille, että niin kuin ihmisessä on sota, 

hänessä on myös rauha. Jokaisella ihmisellä on ankara ja viisas omatunto, ja sen avulla hän pystyy 

valitsemaan itselleen hyödyllisen tien. 

75 Maailmassa on jo alkanut uusi taistelu. Kokonaiset kansakunnat taistelevat kukistaakseen 

vihollisensa. Toiset pyrkivät ylivoimaisuuteen alistamaan kansoja ja pitämään orjia, ja toiset taas pyrkivät 

osoittamaan, että heidän rotunsa on kaikista korkein; mutta sokeudessaan he eivät tunnista kuilua, joka 

odottaa kaikkia. 

76 Tässä pimeyden ja hämmennyksen ilmapiirissä antakaa ajatustenne tunkeutua kuin valonsäde. 

Niiden avulla autat lähimmäisiäsi ajattelemaan selkeästi koettelemuksen hetkillä. Tällä tavoin te täytätte 

tehtävän, jonka olen käskenyt teitä suorittamaan. 

77 Olkaa vahvoja hallitsemaan intohimonne, älkää sitten asettautuko puolin tai toisin. Sydämenne 

on syttynyt myötätunnosta ja veljeydestä kaikkia kohtaan, ja teidän on sisäisesti jaettava kärsimykset ja 

vaikeudet, jotka koettelevat tätä ihmiskuntaa. Tällä tavoin sydämesi lyö samassa tahdissa minun 

sydämeni kanssa. 

Kaikki hyvä, mitä teet, saa palkkansa. Vai ettekö ajattele, että rauhan tulo ihmisten keskuuteen olisi 

palkinto rukouksistanne? 

78 Katso, se ei ole uhri, jota minä pyydän teiltä. Minä en lähetä teitä saarnaamaan noiden 

vallattomien kansanjoukkojen keskuuteen; minä en anna teitä pakanoiden käsiin. Nyt riittää, että 

puhdistatte mielenne, jotta voitte sen avulla valaista lähimmäistenne tietä. 

79 Taistelkaa, rukoilkaa, valvokaa, jotta kiusaukset, joilla on valta esiintyä teille kaikkein 

houkuttelevimpiin muotoihin käärittynä, eivät häiritse teitä hyvistä aikeistanne ja estä teitä täyttämästä 

velvollisuuttanne. Opettele taistelemaan sitä vastaan ja voittamaan se. Älä nuku, sillä hän taistelee 

viimeiseen asti. 

80 Taistelusi on suurempi kuin voit kuvitella, koska tämä vastustaja on näkymätön. Sillä usein te 

etsitte häntä monista paikoista, ja kuitenkin kannatte häntä piilossa sisällänne, tunteissanne ja 

intohimoissanne. Tähän taisteluun ei ole parempaa asetta kuin rukous. 

81 Isä on antanut sinulle neuvonsa. Vaikka jokainen opetuspuhe on erilainen, sen ydin, merkitys ja 

tarkoitus on sama: antaa teille rakkauteni ja näyttää teille tie täydellisyyteen, joka antaa teille 

pelastuksen. 

82 Muistojen päivinä kovinkin sydän tuntee läsnäoloni. Äärettömyydessä kaikuu lakkaamatta 

jumalallisen kellon ääni, joka ilmoittaa tämän uuden ajan ilmentymisestä. Mutta kuinka kuuro onkaan 

tämän ihmiskunnan sydän! 

83 Kun ihmiset sitten heräävät ja tulevat kaipaamaan Sanaani, on jo liian myöhäistä, koska en ole 

enää siellä. Silloin he pystyvät vastaanottamaan vain todistuksen ilmentymisestäni. Monet tulevat 

valittamaan itselleen, koska he eivät käyneet luonani paikoissa, joissa ilmoitin itseni, eivätkä kuulleet 

ääntäni. 

84 Tällä hetkellä ihmiskuntaa koettelevat suuret koettelemukset. Kaikkialla maailmassa on valitusta. 

Syy tähän on se, että sielut ovat tulleet maan päälle niittämään sen hedelmiä, mitä he ovat kylväneet 

muina aikoina, sillä kukaan ei pääse pakoon Minun oikeudenmukaisuuttani. En olisi enää täydellinen, jos 

en tekisi tätä teille selväksi, jos en antaisi teidän korjata tekojenne hedelmää. Mutta varustan ihmisiä 

myös tämän viestin valossa. 
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Jokaiseen korvaan tulee uutinen paluustani, opetuksista, jotka jätin ihmiskunnalle. Opetuslapseni 

lähtevät viemään parantavaa balsamia sairaille, he kantavat ristiä niille, joita heidän ristinsä taakka 

painaa. Toistan usein nämä ohjeet teille, jotta ette unohda niitä lähdettyäni. 

85 Katsokaa ja rukoilkaa, jotta voitte olla vahvoja. Mutta rukoilkaa hengessä, jotta voitte saavuttaa 

täydellisen yhteyden Herran kanssa ja nauttia siitä. Kun näette, että se, mitä olette saaneet inspiraation 

kautta rukoushetkillä, on muuttunut todellisuudeksi, se on todiste siitä, että olette olleet hengellisessä 

yhteydessä Mestarin kanssa. 

86 Täydellistäkää tapanne etsiä Minua ja rukoilla. Muistakaa: kun Sanaani ei enää kuulla 

kokoushuoneissanne, seurakuntien miehet lähtevät valloittamaan teitä takaisin, he yrittävät voittaa 

teidät takaisin. Pystyttekö silloin sulkemaan silmänne tältä valolta ja jättämään syrjään saamanne 

tehtävän ja tyytymään sen sijaan riitin suorittamiseen? 

87 Älkää pelätkö, kun joskus puhun siitä, että teitä panetellaan ja vainotaan. Kerron teille vain, että 

jos noudatatte jumalallista lakiani ja jos tottelette maan lakeja, teillä ei ole mitään pelättävää. 

88 Todistakaa jo nyt, ettette ole kuulleet Jeesuksen puhuvan turhaan tänä aikana, että ─ kun kutsuin 

teitä "opetuslapsiksi" ─ osaatte kantaa tätä arvonimeä arvokkaasti. Toimintasi totuudenmukaisuuden ja 

puhtauden edessä itsepäisimmätkin kumartavat. Silloin, kun uskonnollisten oppien ja aatteiden välisen 

ristiriidan aika on maailman yllä, kun ihmiset vastustavat voimakkaimmin hengellisen opetukseni 

julistamista, teille antamani ihmeet ovat suurimpia, ja nuo todisteet saavat maailman vapisemaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 181 
1 Te kuuntelijoiden joukot, tulkaa valoon, sulkekaa ruumiinne silmät muutamaksi hetkeksi ja 

katsokaa hengellänne Läsnäoloni säteilyä, joka tulee luoksenne. Se on rakkauden ja viisauden jumalallista 

valoa, jonka haluan antaa teille vaatteeksi. Se on valo, joka hälventää tietämättömyyden, fanaattisuuden 

ja pahansuopuuden pimeyden. 

2 Annan teille ohjeeni tänä päivänä, jonka olette pyhittäneet fyysiselle levolle ja sielunhoidolle. 

Seitsemäs päivä on se, jolloin lepäätte viikon uurastuksesta, jolloin niitätte työnne hedelmiä ja keräätte 

voimia matkanne jatkamiseen. 

3 Ottakaa tämä päivä evoluutionne seitsemännen vaiheen symbolina - sen, jolloin viimeinen sinetti 

aukeaa ja jolloin levätte pitkän elämänmatkan jälkeen. 

4 Monet luulevat, että valoni laskeutuu vain niihin paikkoihin, joissa sanani ilmenee; mutta totuus 

on, että hengellinen läsnäoloni on kaikkien mukana. Siksi olen kutsunut lähettämääni valoa 

Universaaliseksi säteeksi. Sillä samalla hetkellä, kun se loistaa äänenkantajien kautta, kaikki luodut 

tuntevat sen eri tavoin. Kyllä, ihmiset, koska olen kaikkivoipa ja kaikkialla läsnä oleva, ilmentän itseni 

monissa eri muodoissa, jotka kaikki ovat hengellisiä. ─ Kun näitte minut toisena aikakautena ihmisenä, se 

johtui siitä, että yritin tavoittaa sydämenne. Mutta nyt "näette" Minun tulevan hengellisesti, koska 

haluan valaista sieluanne. 

5 "Vapahtajaksi" te olette kutsuneet minua, ja "Vapahtajaksi" te kutsutte minua jatkossakin, koska 

johdatan teidät pois pahoilta teiltä. 

6 Älä kiroa koettelemuksia, jotka koettelevat sinua ja koko ihmiskuntaa. Älkää sanoko, että ne ovat 

Jumalan rangaistus, viha tai kosto, sillä silloin te pilkkaatte Jumalaa. Kerron teille, että juuri nämä 

kärsimykset tuovat ihmiskunnan yhä lähemmäs pelastussatamaa. 

7 Kutsukaa niitä oikeudenmukaisuudeksi, sovitukseksi tai opetukseksi, ja se on totta ja oikein. Viha 

ja kosto ovat inhimillisiä intohimoja, jotka kuuluvat olennoille, jotka ovat vielä kaukana mielenrauhasta, 

harmoniasta ja täydellisyydestä. Ei ole vain niin, että annatte rakkaudelleni teitä kohtaan, joka määrittää 

kaikki työni, vulgaarin nimen "rangaistus" tai kelvottoman nimen "kosto". 

8 Ottakaa huomioon, että olette vapaaehtoisesti lähteneet ohdakkeellisille poluille tai pimeisiin 

kuiluihin, ettekä ole kuunnelleet rakastavaa kutsuani ettekä omantuntonne ääntä, minkä vuoksi tuli 

tarpeelliseksi, että kipu tuli avuksenne herättääkseen teidät, pysäyttääkseen teidät, saadaksenne teidät 

järkiinne ja saadaksenne teidät palaamaan oikealle tielle. 

9 On ollut tarpeen myöntää, että pimeydessä on kipua ja että valossa asuu rauha, jotta voitte 

vapaaehtoisesti valita sen hengellisen tilan, johon pyritte. 

10 Kun näen, että annatte tuskan lyödä itsenne ja että sen sijaan, että oppisitte siitä jokaisen 

koettelemuksen sisältämiä opetuksia, tyydytte itkemään, kiroamaan tai yksinkertaisesti odottamaan 

kuolemaa kärsimyksenne loppuna, silloin lähestyn teitä puhutellakseni rakastavasti sydäntänne, 

antaakseni sille lohdutusta ja toivoa ja vahvistaakseni sitä, niin että se voittaa itsensä, heikkoutensa ja 

uskonpuutteensa ja voittaa koettelemukset; sillä siinä voitossa on rauha, valo ja henkinen onni, joka on 

todellinen onni. 

11 Tämän vuoksi olen tullut, ihmiset, poistamaan loputtoman yön, joka peitti teidät, ja antamaan 

teille uuden päivän, joka on täynnä loistoa. Sanani tekee ihmeen ja sulattaa sydämenne jään niin, että se 

alkaa tuntea hengellisen ja sykkiä kaiken hyvän puolesta. Sanani avaa sen vankilan kalterit, jossa sielusi 

näki itsensä vangittuna. Mutta teidän tehtävänne on tehdä toinen ihme: saavuttaa rauha ja 

ylösnousemus tekojenne ansioilla. 

12 Kuinka kaukana ovatkaan sitten ne polut, joilla loukkasitte jalkanne, jättäen jälkeensä veren ja 

kyynelten jäljet ja joilla joitte kärsimyksen maljan täyteen! 

13 Jumalallinen haluni on pelastaa teidät ja johdattaa teidät valon, kauneuden ja rakkauden 

maailmaan, jossa värähtelette iloisesti sielun kohotuksen, tunteiden ylevyyden ja täydellisyyden ihanteen 
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vuoksi. Mutta ettekö tunnista isänrakkauttani tässä jumalallisessa halussa? Epäilemättä sen, joka ei 

ymmärrä tätä, täytyy olla sokea. 

14 Jotkut väittävät käsittävänsä Minut älyllään ja luulevat voivansa ymmärtää Minua tällä tavoin. 

Toiset, jotka ovat vielä epäkypsempiä ja materialistisempia, haluavat nähdä Minut ihmismuodossa 

uskoakseen Minuun, ajattelematta, että heidän olemuksessaan on korkeampi aisti, jonka kautta he 

voivat ymmärtää Minua, tuntea läsnäoloni ja katsella Minua. Mutta tämä tunne voi ilmetä vain uskon ja 

henkistymisen kautta. 

15 Kuinka paljon iloa antavatkaan hengelleni ne opetuslapset, jotka todella pyrkivät kohoamaan; sillä 

vaikka he ovatkin mitättömiä ja typeriä maailman silmissä, he osaavat tuntea läsnäoloni sydämessään, 

tulkita tai ymmärtää innoituksiani ja suostua siihen, mitä tahtoni heille suo. 

16 Olkaa heidän kaltaisiaan, jotta kaikki teistä voisivat tuntea Minut ja nauttia eduistani, sillä Minä 

olen kaikkia varten. Katsokaa: tasoitettuani tietä Opetuksellani käännän katseeni teihin, teihin, teihin 

pieneen määrään sydämiä, jotka olette niiden nuorempien joukossa, jotka on tänä aikana kutsuttu 

seuraamaan jälkiäni. 

17 Tämä Valon Sana, jonka annan teille, on henkinen leipä, jolla ravitsen teitä kolmannella 

aikakaudella. Kaikki lapseni, heidän uskon vakaumuksessaan, kaipaavat tätä asiaa. 

Ruoka ─ toiset sen ulkoisessa muodossa, toiset sen merkityksessä. Otan kaikki vastaan rakkaudella ja 

annan armoni kaikille. 

18 Sanoin apostoleilleni ehtoollisen aikana: "Ottakaa leipää, se on minun ruumiini. Ottakaa viiniä, 

joka on minun vertani, ja kun olen lähtenyt, muistakaa tämä ohje."" 

19 Nyt minä sanon teille: Ottakaa minun sanani, joka on iankaikkinen elämä, ja säilyttäkää sen 

merkitys. Muistakaa se vuoden 1950 jälkeen, kun sitä ei enää kuulla, ja ravitsekaa itseänne sillä. Aivan 

kuten opetuslapseni osasivat laittaa elämänsä järjestykseen opetukseni avulla ja levittää sitä nöyrästi, 

niin teidänkin pitäisi olla, jotta voitte viedä tätä sielun leipää kaikille nälkäisille. Sillä kirjoitettu on, että 

minun sanani ei katoa, ja se on kuultava koko ihmiskunnassa. 

20 Olen sanonut teille: Kuunnelkaa sanaani, niin löydätte sen olemuksesta Jumalan armon leivän. 

Olen sanonut teille: Toivokaa Isän rakkautta, sillä se, mikä on tarpeellista elämässänne maan päällä, 

annetaan teille sen päälle. 

21 Tästä siemenestä teidän on vastattava minulle, sillä olen aina antanut sen teille. Kuka voi sanoa 

itsestään, että hän on täyttänyt tehtävänsä ja että hän on vapaa kaikista virheistä? 

22 Hyväntekeväisyyden harjoittaminen on kohtalosi korkein tehtävä. Levittäkää sitä teoilla, sanoilla 

ja jopa ajatuksilla, sillä rakkaudella lähetetty ajatus tuo lohtua lähimmäisillenne. 

23 Haluan, että opit antamaan anteeksi. Kutsun teitä ottamaan rakkauden ristini ja seuraamaan 

minua. Minä kuulen ja otan vastaan sen, joka sisäisesti sanoo Minulle: "Herra, minä seuraan sinun 

askeleitasi." 

24 Mutta samalla kysyn teiltä: Kuka pettää Minut tällä Kolmannella Kerralla? Tutkikaa itseänne, niin 

saatte vastauksen Minulle, kun sen aika koittaa. 

25 Joka ei noudata lakiani, joka kieltää minut, joka häpäisee tai tahraa työni millään tavalla, se on se, 

joka hylkää minut väkijoukon armoille, joka huutaa tekojensa kautta: "Ristiinnaulitse hänet!"." Sillä 

hänen toimintatapansa saavat ihmiset kysymään: "Ovatko nämä Mestarin opetuslapsia?". 

Ovatko nämä ne, jotka kuulivat hänen sanansa?" 

26 Rakastakaa ihmisiä, älkää tehkö hyviä tekojanne tunnetuksi, se riittää ollaksenne kolmannen 

aikakauden apostoleja. 

27 Tänään minä olen maailman edessä, ihmisten läsnä ollessa, ja sanon heille: Mistä te minua 

syytätte? Olen puhunut totta, olen neuvonut hyvää, olen täyttänyt lupaukseni palata. En kiellä sitä, mitä 

kerroin teille toisessa kohdassa, koska olen totuudenmukaisuuden malliesimerkki. Kannan edelleen 

raskasta ristiä, ja se on ihminen, joka satuttaa ruumistani. 
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28 Muistakaa, että tuolloin Jumalan Poika lähestyi ihmisiä, eivätkä he ymmärtäneet häntä. Mutta 

tänään voitte vihdoin ymmärtää Minua. 

29 Minut on edelleen ristiinnaulittu, sillä minut on leikattu palasiksi jokaisen teistä muodossa. Kerro 

minulle: enkö voi tuntea omaa tuskaasi? Miksi sitten ette tunne Minua? 

30 Minut uhrataan jälleen. Ketkä ristiinnaulitsevat minut tänä aikana? Ketkä huutavat Minulle: 

"Menkää, jatkakaa! 
31 Katseeni on läpitunkeva ja samalla rakastava. Kun siitä tulee kyynel, se ei putoa maahan, vaan 

tunkeutuu sieluihinne. Olen aina kanssasi. Maailma tarvitsee minua yhä. 

32 Tulee aika, jolloin veljeys tuntuu teidän keskuudessanne, kun astutte ajatusteni pyhäkköön. 

33 Minne minä tulen ja minne minä menen, ette voi mennä tällä hetkellä. Mutta tulee päivä, jolloin 

astutte läsnäolooni ja tunnistatte minut tämän Sanan kautta. Silloin näet kuoleman voittajan, joka antoi 

sinulle ikuisen elämän uhrinsa kautta. Sillä minä olen ylösnousemus ja elämä, minä olen lohdutus, joka 

etsii jokaisen ahdistuneen sielun antaakseen sille rauhan. 

34 Tämän valon, jota loistan teille tällä hetkellä, on määrä olla rauha ja moraali tuleville sukupolville. 

35 Totisesti, sanon teille jälleen kerran, että minä kärsin kaikissa, jotka kärsivät. Ihmisten rakkauden 

nälkä ja jano on myös Henkeni nälkä ja jano. Heissä minä kärsin, ja heissä minut lävistetään. Mutta 

Rakkauteni sanoo teille: Opetuslapset, olkaa lujia, sillä tekopyhät, fariseukset ja pakanat lähestyvät teitä 

ja kysyvät teiltä, oletteko tunnustaneet minut ja rakastatteko minua. Näiden kysymysten edessä te 

pelästytte, ja jos olette heikkoja, sanotte apostolin tavoin: "En ole koskaan tuntenut tuota galilealaista". 

36 Älkää unohtako, että palkkionne ei ole tässä maailmassa. Jos teitä satutetaan minun takiani, älkää 

olko epätoivoisia. Antakaa anteeksi ja rakastakaa, olkaa minun opetuslapsiani. 

37 Älkää tehkö ristinmerkkiä ulkoisesti, sillä minä itse roikun ristillä teissä. 

38 Teen itseni tuntuvaksi kaikkien niiden omassatunnossa, jotka juhlivat Jumalallista Passiotani 

pakanallisilla ja maallisilla juhlilla, ja saan heidät tuntemaan katumusta ja heidän sydämensä sykkimään ja 

itkemään. Hyväksyn heidän katumuksensa, sillä koskaan ei ole liian myöhäistä avata heidän silmiään 

totuudelle. 

39 Puhdistakaa itsenne synnistä ja rakastakaa toisianne, niin että voitte ottaa Jeesuksen ruumiin alas 

ristiltä ja sydämenne olla hänen hautakangas. 

40 Tietäkää lupaukseni täyttymys: "temppeli" tuhoutui, ja minä rakensin sen uudelleen kolmessa 

päivässä. Hengellinen pyhäkkö, jossa Herra asuu, on nyt rakennettu. 

41 Törmäsin erääseen hurskaaseen naiseen, ja kun näin hänen itkevän, kysyin häneltä: "Miksi itket?" 

"Miksi itket?" Ja hän vastasi, kuten tuohon aikaan: "Itken, koska Mestari on kadonnut. Olen käynyt 

etsimässä hänen ruumistaan, mutta hän ei ole siellä." Sitten sanoin hänelle: "Katso ylös ja tiedä, että 

Mestari on kanssasi." 

42 "Menkää ja sanokaa veljillenne ja sisarillenne, että kokoontukaa, sillä Mestari yllättää heidät, ja 

että Minä osoitan iankaikkisen elämän sille, joka uskonsa tähden kykenee tuntemaan Minut." 

43 Rakkaat opetuslapset, te katsotte minua parhaillaan uskonne katseella, sillä olen saanut muodon 

tämän Sanan olemuksessa, ihmisen innoittamana. Mutta löydän myös Tuomaksen, joka laittoi sormensa 

haavoihini voidakseen uskoa. Tänään ette voi koskettaa kehoani, koska olen koskematon. Nyt ei ole enää 

aika, jolloin voitte koskettaa Minua. 

44 Olen tullut luoksenne hengessä, ja tulee aika, jolloin otatte opetukseni vastaan sydämellä ja 

hengellä. Minä, aineen, kiusauksen ja kuoleman voittaja, olen tunkeutunut pimeyden luoliin ja tuonut 

valoa niiden sieluihin, jotka olivat asuneet tässä maailmassa ja siirtyneet toiseen elämään. Katumuksen ja 

itsesyytösten kahleisiin sidottuna olen saanut heidät näkemään kirkkauteni valon ja vapauttanut heidät. 

Sillä vaikka asun valossa, laskeudun myös syvyyksiin, joissa sielut puhdistuvat, sillä olen kaikkien 

ylösnousemus. 

45 Olkaa uskollisia todistajia näistä ilmenemismuodoista. Tunne ne ja muista ne hartaudella, jotta 

voit istuttaa niiden siemenet hedelmälliseen maaperään. 
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46 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei mene ohi ilman, että minun opetukseni tulee 

tunnetuksi. 

47 Teidät tuomitaan väärin ja teitä moititaan; mutta minä sanon teille: Älkää pelätkö pilkkaa, älkää 

pelätkö edes ruumiinne kuolemaa. Kukaan ei voi tappaa sinua, sillä minä olen kanssasi. 

Tämän kohtaamisen jälkeen maailma tulee tuntemaan hengellisen ilon yhteydestä Isän kanssa. Rauha 

tulee kansoille, koska he muuttavat sydämensä ja noudattavat ohjeitani. Olkaa uskollisia opetuslapsia, 

muistakaa, että olen antanut teille riittävästi aikaa ja tilaisuuksia tutustua maailmaan. Mitä siltä voi 

odottaa? 

48 Jos olet aineellisesti heikko, olet henkisesti vahva. Olette ymmärtäneet ihmiselämän merkityksen, 

ja nyt yritätte ymmärtää hengellisen elämän merkityksen. Kuka teistä ei ole tuntenut itsessään niitä 

lahjoja, jotka olen antanut hänelle? Uskokaa minuun, jotta voitte tunkeutua näkymättömään ja vahvistaa 

itseänne, sillä teidän on edelleen kamppailtava itsenne kanssa. 

49 Minä olen herättänyt teidät uuteen elämään, sillä te olitte kuolleet. Olen avannut sinulle 

kirkkauteni, olen koristanut sieluasi Sanani valolla. Säilyttäkää tämä armo ja tuntekaa, että todellinen 

elämä on tulossa teille. 

50 Antakaa nyt anteeksi ja rakastakaa niitä, jotka ovat saattaneet loukata teitä, ja ajatelkaa, että 

loukkaus ei kohdistunut teihin vaan minuun, joka olen jokaisessa lapsessani. Jos minä annan anteeksi 

kaikille ─ miksi te ette voi antaa anteeksi? Lihan itsekkyyden ja turhamaisuuden vuoksi! Mutta minne 

lihasi menee? Siellä se sulautuu niihin alkuaineisiin, joista se muodostui, samalla kun sielu jää henkiin 

vastaamaan kaikista teoistaan, jotka se on tehnyt ruumiillisen kuorensa avulla, samalla kun Luojan 

ääretön valo odottaa sitä sulautuakseen lapsen kanssa rakkauden syleilyyn. 

51 Kukapa ei haluaisi olla tuolla hetkellä tuon palkkion arvoinen? 

52 opetuslapset, haluan teidän tuntevan tänä aikana sen ilon, jota ne kokivat, jotka näkivät Minun 

nousevan taivaaseen. Ilmestymiseni opetuslapsille oli sen lupauksen täyttäminen, jonka annoin heille 

päivää ennen uhrikuolemaani. 

Opetin heille silloin sielun elämästä ja siitä, mitä ruumiillinen kuolema merkitsee. He eivät 

ymmärtäneet, ja niinpä minun oli ilmoitettava heille, että palaisin henkiolentona vahvistamaan kaiken, 

mitä olin kertonut heille. Sitten, kun olin opetuslasten joukossa ─ jo Henkiolentona ─ ja yksi heistä laittoi 

sormensa tuoreisiin haavoihini, sanoin heille: "Tulen aina olemaan kanssanne ja tulen Pyhän Hengen 

valona." 

Kun ne, jotka aikoivat nojata päänsä Mestarin rintaa vasten, Jeesuksen muoto katosi, koska todiste, jonka 

olin antanut heille totuudestani, oli riittävä. Lupasin palata ihmisten luo "pilvessä", ja nämä opetuslapset 

näkivät myös sanani toteutumisen hengellisestä kodistaan käsin, ja te olette nähneet tuon lupauksen 

toteutuvan maailmassanne. Tämä on ylösnousemus, jonka olen paljastanut teille tänä aikana. 

53 Jätän teille rauhan. Pitäkää kiinni opetuksestani ja antakaa sen ohjata teitä, jotta ette eksyisi 

pimeisiin varjoihin. Vuoden 1950 jälkeen astutte jumalallisen inspiraationi pyhäkköön, jotta voitte lähteä 

opettamaan tätä Hyvää Sanomaa, kuten veljenne, apostolini, tekivät toisella aikakaudella. Tulette 

näkemään puhtaan opetukseni kukoistavan, vapaana riiteistä, perinteistä ja turhuuksista. Sillä minulla ei 

ole halua aineellisia kirkkoja, vaan lasteni sydämen, jotta se muuttuisi todelliseksi pyhäköksi, jossa 

Jehovan rakkaus asuu. 

54 Mitä tuotte Minun eteeni tänä päivänä? Miksi itkette, kun olen antanut teille rauhani ja saanut 

teidät tuntemaan rakkauteni ja hellyyttäni? Olette hiljaa vastauksena kysymykseeni. Olen täyttänyt sinut 

armolla, mutta sinusta tuntuu, ettet ole osannut käyttää sitä. Siksi sydämissänne on kipua. Mutta mikä 

estää sinua täyttämästä tehtävääsi? 

Maailma, jossa asutte, on koetinkivi, ja mitä enemmän puhdistatte itseänne, sitä vapaammaksi 

tunnette itsenne. Silloin menneet velkasi eivät enää paina sieluasi, ja voit kehittää sieluasi ylöspäin. 

Älkää pelätkö köyhyyttä. Kun maailma ryöstää sinulta tavarasi, kun se vaatii omaisuuttasi, luovu 

niistä, niin et ole menettänyt mitään. Pelkää sitä, joka haluaa riistää sinulta rauhan ─ sitä, joka yrittää 

sammuttaa uskosi. Sillä nämä tavarat eivät ole vain sinun aarteesi, vaan ne kuuluvat myös sinulle 
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uskotuille. Se on keino, jonka avulla annan teille pelastuksen, samoin kuin niille, jotka olen antanut teidän 

huostaanne. 

55 Minulle tulee Marian, rakastavan ja epäitsekkään Äidin, esirukous, ja paimen Elia laskee ihmiset 

sydämelleni. Jumalallinen hellyys, Paimen ja suojelusenkelisi rukoilevat lakkaamatta puolestasi. Mutta 

minä, Isä, tunnen ja tunnen tuskasi, ja armoni on kanssasi. Tulkaa kokonaisiksi, ihmiset, ja pelastakaa 

ihmiskunta. Olen näyttänyt teille tien, ja jos haluatte rauhaa, olkaa hyväntahtoisia ihmisiä, karkottakaa 

itsekkyys ja antakaa, mitä sydämessänne on. 

Tänään ette rakasta toisianne hengessä, mutta tulee aika, jolloin näette jokaisessa 

kanssaihmisessänne Minun ruumiillistumani, Jumaluuteni kuvan, ja tämä rakkaus hälventää tuskan. 

56 Ymmärtäkää, että te kaikki kuulutte minulle. Pelastuksenne hinta on verelläni merkitty esimerkki, 

rakkauden uhrikuolemani, ja on välttämätöntä, että ymmärrätte, että tulen sielunne vuoksi tuomaan sen 

"Luvatun maan" porteille. 

Sanani ei jätä teitä ennen määrättyä aikaa, ja sen jälkeen, kun olette varustautuneet, ilosanoma tulee 

tunnetuksi teidän kauttanne ja sanansaattajieni kautta eri kansoille. Minun Sanaani tutkitaan ja lopulta 

tutkitaan ja ymmärretään. Vuoden 2000 tienoilla ihmiskunnan henkiset kyvyt alkavat näkyä ja todistaa 

sanastani. 

57 Valmistautukaa, ja lyhyessä ajassa huomaatte hengelliset lahjanne. Teillä kaikilla on ollut perintö 

luomisestanne lähtien. Siksi teistä kaikista voi tulla aktiivisia ja olla minun "työntekijöitäni". 

58 Pellot on valmisteltu ja ne odottavat kylvöä ja hoitoa. Älkää viivytelkö, alkakaa täyttää 

tehtäväänne. Aika on suotuisa, ja rukouksenne ja lain parissa toimimisenne täyttää sielunne rauhalla. 

59 Vain muutama hetki on kulunut siitä, kun sinä, keskittyneenä henkeesi, muistit hetken, jolloin näit 

Jumalan Pojan ristiinnaulittuna. 

60 Olen tullut kertomaan teille, että se lyhyt aika, joka on kulunut sen jälkeen, on ollut ihmiskunnalle 

hyödyksi. Olen tullut todistamaan rakkaudestani, ja tulen olemaan hyvin lähellä teitä tehdäkseni itseni 

tunnetuksi jokaiselle hengelle, jokaiselle sydämelle ja kaikelle lihalle, sillä nyt on valon aika, Pyhän 

Hengen aika. 

61 Ottakaa opetukseni mittapuuksi ja pankaa ne käytäntöön. Älkää kuitenkaan ajatelko, että tämä 

merkitsee teille uhrausta. Jos näin olisi, se osoittaisi, että sielusi ei ole valmistautunut eikä siksi koe 

onnellisuutta. 

62 Jos haluat seurata Jeesusta, sinun on kärsittävä. Mutta tuon tuskan pohjalla on onnellisuus, kun 

kärsit lähimmäisesi vuoksi. Nyt uhrauksenne ei ole verta, koska ajat ovat muuttuneet ja ihmiskunta on 

kehittynyt; se on rakkautta. 

63 Sielunne raahaa vaivalloisesti perässään ketjua, jonka ovat luoneet ne elämät, jotka olen antanut 

teille mahdollisuuksina täydellistymiseenne ja joita ette ole käyttäneet. Jokainen olemassaolo on ketjun 

lenkki. Mutta jos ohjaatte elämänne opetusteni mukaisesti, jos pidätte lain, ette enää tule tähän 

maailmaan kärsimään. 

64 Jos annatte ajan kulua tutkimatta Sanaani, minä, joka olen aika, yllätän teidät. Opiskelkaa, jotta 

voitte ottaa paikkanne Työssäni. 

65 Haluan, että ymmärryksen puute ja erilaiset mielipiteet jumaluudestani loppuvat. Ymmärtäkää, 

että olette kaikki syntyneet yhdestä Jumalasta. 

66 Näytän teille edelleen ainoan polun, joka johtaa rinnalleni. Se on leveä, se on karkea, ja siinä on 

verijälkiä. Mutta elämän matkan lopussa löydät herkullisen tuoksuisia kukkia ja hyvänmakuisia hedelmiä. 

67 Jotkut teistä surevat aikaa, jolloin teillä oli onnea ja rauhaa. Minä sanon teille: älkää huokaatko. 

Olen tuonut teille onnen ja rauhan uudestaan, ja nämä armolahjat kestävät ikuisuuden. 

68 Kun sanon teille: "Pyytäkää, niin teille annetaan", te pyydätte Minulta maallisia asioita. Mutta 

totisesti ─ kuinka vähän te minulta pyydättekään! Pyydä Minulta ennen kaikkea kaikkea sitä, mikä on 

sielusi parhaaksi. Älkää kerätkö aarteita maan päälle, sillä täällä on varkaita! Kerää aarteita Isän 

valtakuntaan, sillä siellä rikkautesi on turvassa, ja se palvelee sielusi onnea ja rauhaa. 
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69 Maan aarteet ovat rikkauksia, valtaa ja väärän suuruuden titteleitä. Hengen aarteita ovat hyvät 

teot. 

70 En kiellä ihmisten saavuttamaa tietoa ja tiedettä. Päinvastoin, valistan heidän tietotaitonsa, jotta 

heidän teoillaan olisi jalo ja korkea päämäärä. Sillä silloin he saavuttavat varmasti todellisen suuruuden. 

71 Toisella aikakaudella näytin maailmalle, mihin ihminen kykenee uskon avulla. Minä herätin 

kuolleen, minä annoin sokealle näön, minä puhdistin spitaalisen, minä annoin ramman kävellä. 

72 Siunaan ihmisen tiedettä, joka paransi ja pelasti kuolemasta sen, joka oli haudan partaalla. 

73 Nyt olen tullut näyttämään teille jälleen kerran viisauteni, joka on kaikkien tieteiden yläpuolella, 

ja kerron teille: Maailma tulee tuntemaan kolmannen aikakauden Lohduttajan. Mutta vaikka tiedätte, 

että olen jälleen kerran ihmisten luona, he odottavat minua yhä, vaikka lähtöni on jo lähellä. 

74 Toisen aikakauden Sanassani annan teidän tietää, että tulen luoksenne uudestaan, että 

hengelliset joukkoni laskeutuvat kanssani. Mutta ihmiskunta ei ole ymmärtänyt ja tulkinnut Sanani 

merkitystä oikein. 

Siksi jokainen uskonnollinen yhteisö odottaa Minua keskuudessaan, siksi he odottavat näkevänsä Minut 

kuolevaisten silmillään; mutta ne, jotka nyt odottavat Minua tällä tavoin, ovat samoja, jotka aikoinaan 

kielsivät Jeesuksen olevan Messias ja pitivät Häntä uneksijana. 

75 Niin kauan kuin sinulla on uskoa, näet polkusi valaistuna. 

76 Olen tullut tähän aikaan rakentamaan temppelini. Minä rakennan uudelleen sydämenne 

temppelin, jonka te tuhositte, "kolmessa päivässä". 

77 Te kaikki pidätte haarniskanne, ja näin osoitatte itsenne Minulle. Aina kun olette avanneet 

sydämenne vastaanottamaan Sanani, olette tunteneet rauhaa. Kuka teistä, joka on etsinyt Minua 

rakkaudella, ei ole käynyt vuoropuhelua Minun kanssani? Mutta jos olette saavuttaneet tämän armon ─ 

miksi ette opeta sitä lähimmäisillenne? Jos löydätte elämän rakkauden toiminnassa, rakastakaa 

epäitsekkäästi. Jos velvollisuuksien täyttäminen täyttää sinut terveydellä, työskentele väsymättä. 

78 Haluan löytää sinut arvoiseni. Haluan nähdä rauhan kodeissanne ja nähdä jokaisen teistä 

viljelevän ja edistävän hyvyyttä, jotta voitte elää kanssani ja tulla yhdeksi veljienne ja sisartenne kanssa. 

(Vertaus) 

79 Olipa kerran nöyrä mestari, joka opetti opetuslapsiaan. Heidän joukossaan oli uskon täyttämiä 

sydämiä, jotka olivat innokkaita lähtemään täyttämään tehtäväänsä. Vähän sen jälkeen, kun he olivat 

saaneet Mestarin opetukset, he kysyivät häneltä: "Sinä, joka olet viisas ja opetat puhdasta rakkautta ja 

sielun vapautusta, sano meille: Milloin voimme lähteä opettamaan sitä, mitä olemme oppineet Isämme 

nimessä?" He kysyivät häneltä: "Milloin voimme lähteä opettamaan sitä, mitä olemme oppineet? 

Mutta Mestari vastasi: "Oi opetuslapset, haluatteko jo nyt välittää opetukseni eteenpäin? Oletteko jo 

kyllästyneet siihen? Ettekö pelkää vaaroja, ettekö pelkää epäuskoa? 

ei pois päältä? Oletko jo tarpeeksi vahva?" 

Mutta eräs oppilas vaatii: "Olet antanut meille vastalääkkeen, tunnemme itsemme vahvoiksi ja 

haluamme toteuttaa opetuksesi käytännössä." 

Tuo Mestari, täynnä hellyyttä ja ystävällisyyttä, siunaa opetuslapsensa, antaa heille valtuudet ja 

päästää heidät menemään. Ja niin opetuslapsi lähtee liikkeelle, vaikuttaa sydämiin, antaa heille tuota 

suurta opetusta. 

Monet etsivät häntä, ja kun he kuulevat hänen sanansa, he kääntyvät hänen opetukseensa ja 

seuraavat häntä. Mutta kun hän on varustanut nuo uudet opetuslapset, "työntekijä" sanoo häntä 

seuraavalle väkijoukolle: "Teidän on osoittauduttava Hänen edessään, joka käski minua vastaanottamaan 

viimeisen oppitunnin. Sillä tuo Mestari on lähdössä ja haluaa jättää teidät täyteen viisauttaan. Seuraatko 

minua?" 

80. Suurina ihmisjoukkoina he menivät tuon Mestarin luo ja näkivät hämmästyneinä, että se oli 

Mestareiden Mestari, ääretön Jumala, kaikkien luotujen asioiden Luoja. Sitten he polvistuivat, tunsivat 

syvää katumusta, ja heidän sielunsa yhdistyivät hänen kanssaan, ja rauha virtasi opetuslasten sydämissä. 
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(vertauksen loppu) 

81. Tänään sanon teille, opetuslapseni: Tulee hetki, jolloin saatte nähdä minut kaikessa 

kirkkaudessani. Silloin maa ja sen asukkaat puhdistuvat ja sielun hyveellisyys ja kauneus palautuvat. Kipu 

katoaa, ja kaikki on autuutta, teille tulee loputon "päivä" ilman loppua. Ettekö halua nähdä näitä 

ihmeitä? Ettekö halua, että lapsenne ovat yhteydessä Henkeni kanssa ja luovat rauhan maailman, joka on 

vapaa synnistä? 

82. Olen antanut teille hengen lahjat, jotta voitte soveltaa opetustani. Ole sinnikäs hyvässä. Jos 

päättäväisyytenne on suuri, voitatte ylitsepääsemättömältä vaikuttavan, ja maailma, joka ei ole uskonut 

tulooni tänä aikana, rakastaa minua ja pelastuu. 

83. Ihmiset, tulette iloitsemaan, kun näette ilmentymieni muuttuvan henkisemmiksi joka päivä. 

Tulkaa luokseni rakkaudesta, ei pelosta. 

84. Ole vahva, sillä koettelemuksia on tulossa, ja sinun on voitettava ne luottavaisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 182 
1 Rukoilkaa ihmiskunnan puolesta enemmän kuin itsenne puolesta. Se on kuin keskellä pimeyden ja 

ahdistuksen merta oleva haaksirikko, joka ei hämmennyksissään löydä "majakkaa", jonka pitäisi valaista 

häntä pelastaakseen itsensä. 

2 Jokainen, joka uskoo minuun ja noudattaa käskyjäni, on pelastavassa arkissa, missä tahansa hän 

onkin, olipa hän sitten "hengellisessä laaksossa" tai tässä maailmassa. Se, joka rakastaa hengellisesti ja 

aidosti, on kanssani. Jokaisella ihmisolennolla on sisällään keinot pelastaa itsensä, ja ne ovat: 

omantunnon valo ja intuitiivinen tieto sielussa elävästä hyvästä. Ne ovat ominaisuuksia, jotka olen 

antanut teille. 

3 Rukous on lohtu ja sauva sydämelle koettelemuksen tunteina. Ollaksenne vahvoja teidän on 

yhdistyttävä minun lakiini. Sitten, vaikka olisitte eri poluilla ─ jos seuraatte opetustani hengellisellä tavalla 

─ rakastatte ja ymmärrätte lopulta toisianne. 

4 Kaikki, jotka ovat kuulleet sanani, eivät usko sitä, eivätkä kaikki, jotka väittävät rakastavansa 

minua, todella rakasta minua. Jotta voitte kutsua itseänne opetuslapsikseni, teidän on noudatettava 

lakiani ja seurattava polkujani. 

5 Rakkauteni on sama kaikille. Ettekö ole nähneet, etten ole kieltänyt keneltäkään valoa, lämpöä ja 

leipää? Vaikka sielun koettelemukset ovat kovia ─ suojelukseni ei koskaan jätä sinua. 

6 Haluatteko nähdä Minut ruumiillisessa muodossa uskoaksenne Minuun ja tunteaksenne Minut 

lähellänne? Sitten uppoutukaa tämän asuttamanne maapallon olemukseen ja elämään, ja näette Minun 

paljastuvan kaikissa olentoissa, jotka kuuluvat tähän maapalloon. 

7 Minä olen antanut teille kaikille jokapäiväisen leivän. Silti näen, että toiset ovat kylläisiä ja toiset 

nälkäisiä, ja se johtuu siitä, että te ette jaa työnne tai kotinne hedelmiä muiden kanssa. 

8 Olen asettanut teidät kehityksenne alkuun, jotta voitte kaikki tulla luokseni. Rakkauteni, jonka 

saatte näissä ilmentymissä, on kaikkia lapsiani varten. Tulkaa luokseni, etsikää minua valmistautuneella 

sielullanne, ja minä olen kanssanne. Voitte kaikki tuntea Läsnäoloni ja ravita itseänne kanssani. 

9 Suuret hengelliset teot saavutetaan harjoittamalla nöyryyttä, kiinnittämällä huomiota sielun 

puhtauteen ja huuliltasi tulevaan valon sanaan. Mutta älkää puhuko teoistanne, puhukaa jumalallisesta 

työstä, ja antakaa Minun tuomita teidät ja palkita ponnistelunne. 

10 Älkää unohtako rukoilla maailman rauhan puolesta, sillä suuri paha uhkaa sitä. Mutta älkää 

kehdatko tunkeutua korkeisiin neuvoihini. Anna Minun viisaudellani repiä huonot puut juurineen ja 

kurittaa laitoksia ankarasti. 

11 Teidän pitäisi rukoilla ja ainakin auttaa niin monia kuin mahdollista. Tuo aika on lähellä, ja 

varoitan teitä, jotta voisitte elää valppaasti ja elää nähdäksenne näiden profetioiden toteutumisen. 

12 Kun olette ymmärtäneet Sanani, teistä kaikista tulee yhden lauman kaltaisia, ja minä, teidän 

Jumalanne, johdatan teidät paimenena iankaikkisen elämän lähteelle, jossa teillä ei ole enää janoa. 

13 Mestari on keskuudessanne, ja haluan jättää teidät valmistautuneiksi oikeaan aikaan asti. 

14 Opetan teitä tällä hetkellä, kun maailma on näennäisesti levossa. 

15 Ihminen on antautunut materialismille, ja vain hetken aikaa hän ajattelee Jumalan Pojan hänelle 

jättämää esimerkkiä, mutta palaa sitten heti takaisin taisteluun elämästä maailmassaan ja siihen, mikä 

koskee puhtaasti aineellista elämää. Hän ei ole valmis henkistymiseen. 

16 Ihmisillä on tiettyjä vuotuisia päivämääriä Jeesuksen kärsimyksen muistoksi. 

muistaa, ja vasta silloin hän voi liikuttaa sydäntään. 

17 Mutta te, jotka olette kuulleet sanani, ymmärrätte, että ei ole olemassa mitään tiettyjä tunteja tai 

päiviä, joiden aikana muistaa tai noudattaa niitä opetuksia, jotka Jumalallinen Mestari antaa teille. Olette 

vihdoin ymmärtäneet, että voitte joka hetki tehdä tekoja lähimmäisenne hyväksi, jotka ovat saaneet 

innoituksensa tuosta jumalallisen rakkauden ja laupeuden esimerkistä. 
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18 Haluan, että välitätte tämän oppitunnin, jota parhaillaan opitte, lähimmäisillenne. Tarvitaan vain, 

että sydämesi on valmis kylvämään. Silloin ensimmäinen sato täyttää sinut ilolla ja halulla jatkaa päivän 

työtä. 

19 Kun sanani saavuttaa kaikki lapseni, se on kuin valonsäde hämmästyneille tiedemiehille, joka 

valaisee heidän mielensä. Ja heti kun he löytävät Jumalan ja ihmisen välisen liiton, ihmisen tieteen ja 

Luomisen Mysteerin välisen suhteen, he ovat ottaneet askeleen eteenpäin, joka on tulevien sukupolvien 

parhaaksi, sillä silloin kaikki etenee täydellisessä harmoniassa. Silloin ihmiset ja tapahtumat kehittyvät 

kohti täydellisyyttä taukoamatta. 

20 Nykyisellä vuosisadalla ihmisen tiede saavutti suuren kehityksen, minkä vuoksi sitä kutsutaan 

valon vuosisadaksi ymmärtämättä, että tämä aika osoittautui myös sielun valon ajaksi. He eivät tiedä, 

että Pyhä Henki on parhaillaan ilmestymässä ja valistamassa kaikkia ihmisiä profetioiden täyttymyksenä. 

21 Suurissa inhimillisissä teoksissa vaikuttavat ja työskentelevät korkeat henkiset olennot, jotka 

lakkaamatta vaikuttavat mielen elimiin ja säteilevät niiden kautta tuoden tuntematonta esiin tai 

paljastaen sen ruumiillistuneille veljilleen. 

22 Siksi sanon oppineille ja tiedemiehille kaikkina aikoina: älkää kerskatko sillä, mitä ymmärrätte, 

älkääkä sillä, mitä teette, sillä kaikki ei ole teidän työtänne. 

Kuinka usein te palvelettekaan niitä henkiä, joista puhun teille vain työkaluina! Ettekö ole usein ollut 

hämmästyneitä löytöjenne saavutuksista? Ettekö ole usein sisäisesti tunnustaneet itsellenne, että olette 

kyvyttömiä ja kykenemättömiä toteuttamaan sitä, minkä olette jo saavuttaneet? Tässä on vastaus. Miksi 

kehuskelet sillä? Ymmärtäkää, että korkeammat olennot ohjaavat työtänne. Älkää koskaan yrittäkö 

muuttaa heidän innoituksiaan, sillä ne suuntautuvat aina hyvään. 

23 Opetukseni on rajaton ja syvä; siinä piilee olemus, josta kaikki uskonnot saavat ravintonsa. 

Opetuksessani teen teistä kaikkien veljiä ja sisaria uskontunnustuksesta riippumatta. Älkää koskaan 

lukittautuko selliin rukoilemaan, sillä se olisi ikään kuin erottautuisitte ihmiskunnasta ja pakenisitte 

kiusauksia putoamisen pelossa. Jeesus opetti sinua kohtaamaan jokaisen taistelun. Jeesus tiesi, että hän 

oli totuus ja että valon tavoin sitä ei voi kätkeä. Jo silloin opetin teille, miten seurata polkuani. 

24 Minut tuomittiin, Minua paneteltiin, mutta Minussa ei koskaan voitu löytää mitään 

epätäydellisyyttä. 

Koska luonto on täydellinen kuin sinulle uskottu työ ─ kuka voisi havaita virheitä tai epätäydellisyyksiä 

tässä Minun luomassani työssä? Kuka voisi tehdä sen hänen laillaan? 

25 Aina kun ette ymmärrä Sanaani, kohottakaa itsenne rukoukseen, ennen kuin joudutte 

erehdykseen. Sillä kuinka voitte ajatella, että annan teille ajatuksen, joka ei sisällä järkeä tai totuutta? 

Nostakaa itsenne ylös, jotta ajatuksenne voivat saavuttaa jumalallisen säteilyn. 

26 Teidän on julistettava opetustani lisäämättä siihen omia ajatuksianne, sillä te ette voi pettää 

ketään. Totuus voittaa valheen ennemmin tai myöhemmin. 

27 Jos olette rehellisiä itsellenne, tunnistatte totuuden, sillä löydätte sen itsestänne ja 

lähimmäisistänne, jos rakastatte heitä, jos katseessanne on sydämellisyyttä, jos sanoissanne ja 

teoissanne on rakkautta. Älkää pitäkö uskoa yksinkertaisena asiana, jossa on se perusteeton vakaumus, 

että ihme toteutuu väkisin. Muistakaa, että teidän on osoitettava olevanne tällaisten etujen arvoisia. 

28 Vakaumuksellinen luottamus Sanaani ja rukouksenne voima valmistavat teitä saamaan uskon ja 

tekemään suuria tekoja. 

29 Minä annan teille valon ja selityksen mysteeriin, jossa monet profetiat ovat pysyneet vuosisatojen 

ajan. 

30 Pyydä valoa, niin se annetaan sinulle. Haluan, että sinun ja minun henkeni välillä on yhteys. 

31 Tämä armo, jota huokuu jokaisesta sanastani, on se, mikä lohduttaa teitä, kun en enää tee itseäni 

tunnetuksi inhimillisen älykkyysosamäärän kautta. Tämän armon kautta teistä tulee herroja 

lähimmäistenne keskuudessa, sillä te tiedätte, miten minun lakini pitää. 

32 Mikään ei tule hämmentämään teitä, eivätkä ideologiat tai opit johda teitä harhaan, koska kaikki, 

mitä olette oppineet Minulta, kaiverretaan sieluunne tulella. 
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33 Kaikissa uskontokunnissa ihmiselle esitetään kaksi polkua: toinen ─ sielun lepopäivä ja toinen ─ 

ikuinen rangaistus. Mitä enemmän ihminen on ponnistellut todellisuuden tunnistamiseksi, sitä enemmän 

hän on kohdannut vain mysteereitä, joihin hänen mielensä on sotkeutunut. 

34 Mutta te yksinkertaiset opetuslapset, jotka ette ole tunteneet tieteitä, olette toisaalta saaneet 

inspiraationi ja viisaan sanani, jonka kautta mysteerin verho repeytyi, ja te olette oppineet, että tämän 

elämän jälkeen, taistelun, taistelujen ja puhdistumisen jälkeen, teitä kaikkia odottaa rauha ja hiljaisuus, 

jota kaipaatte. 

35 Te, jotka jo tunnette tämän todellisuuden, tiedätte, miten paljastaa se niille, jotka eivät sitä 

tunne. 

36 Sinusta tulee profeetta, joka julistaa tahtoani. 

Silloin ympärilläsi olevat voivat nähdä, että olet puhunut totuudenmukaisesti, sillä he näkevät, että se, 

mitä huulesi ovat ilmoittaneet, on toteutunut. 

37 Rauha ei ole kansakunnissa. Kaikesta päätellen ihmisten mielissä vallitsee rauhallinen luottamus, 

mutta sota uhkaa itää (Meksikosta, siis Euroopasta). Itse asiassa sota syttyy, ja maailma joutuu synkkään 

tilanteeseen. Tämä tapahtuu "pian". 

38 Luonnonvoimani pääsevät valloilleen ja tuhoavat kokonaisia maa-alueita. Tutkijat löytävät uuden 

planeetan, ja "tähtien suihku" valaisee maailmasi. Mutta tämä ei aiheuta ihmiskunnalle mitään 

katastrofeja, vaan se vain ilmoittaa ihmisille uuden ajan tulosta. 

39 Teen nämä profetiat teille tunnetuksi, jotta ne eivät yllättäisi teitä, kun ne toteutuvat. 

40 Teidän on myös oltava sopusoinnussa luonnonvoimieni kanssa, sillä nekin ovat palvelijoitani ja 

oikeudenmukaisuuteni välineitä. Maailmassa koetaan suuria katastrofeja, jotka työllistävät tiedemiehiä, 

jotka etsivät syyn kaikkeen tähän luonnosta itsestään. Tiedemies on se, joka etsii olemassaoloaan soluista 

ja jättää siten huomiotta olennaisen, eli hengen valtakunnan, ensimmäisen ja ainoan lähteen, josta kaikki 

olemassa oleva kumpuaa. 

41 Paljon aion paljastaa teille, kun olette vielä tässä maailmassa. Mutta kun suljet fyysiset silmäsi 

tätä elämää varten ja avaat henkesi silmät katsomaan äärettömyyttä, huomaat, että hengen elämässä on 

enemmän selkeyttä ja valoa. Tahto, älykkyys ja järki eivät jätä teitä, sillä ne ovat hengen synnynnäisiä 

kykyjä. 

42 Uskonnollisissa yhteisöissä ihmiset tunnustavat pahan voiman ja ovat personoineet sen ihmisen 

muotoon; he antavat sille voimakkaan valtakunnan ja antavat sille erilaisia nimiä. Ihmiset tuntevat 

pelkoa, kun he luulevat sen olevan lähellä, ymmärtämättä, että kiusauksen juuret ovat intohimoissa, 

heikkouksissa, joita sekä hyvä että paha herättävät ihmisessä. ─ Tällä hetkellä paha vallitsee maailmassa 

ja on luonut voiman, voiman, joka ilmenee kaikessa. Ja hengellisessä maailmassa on legioonia 

epätäydellisiä, häiriintyneitä sieluja, jotka ovat taipuvaisia pahuuteen ja kostoon ja joiden voima yhdistyy 

ihmisen pahuuteen muodostaen pahan valtakunnan. 

43 Tuo voima nousi Jeesusta vastaan toisella aikakaudella ja näytti hänelle valtakuntansa. Lihani, 

joka on herkkä kaikelle, joutui kiusaukseen, mutta hengellinen voimani voitti kiusauksen. Sillä minun oli 

oltava maailman, lihan, kiusauksen ja kuoleman voittaja. Sillä minä olin Mestari, joka laskeuduin ihmisten 

luo antamaan esimerkin voimasta. 

44 Kun Jeesus oli puhaltanut viimeisen henkäyksensä ristillä, hän nousi jälleen kuolleiden 

keskuuteen, laskeutui pimeyden kuiluihin, joissa hämmentyneet sielut asuvat, johdattaakseen heidät 

valoon, ja palasi sitten hengessä apostolien luokse näyttääkseen heille hengen korkeamman elämän. 

45 Olen sanonut teille tänä aikana: Älkää pitäytykö ihmiskunnan keskuudessa vallitsevaan 

käsitykseen helvetistä; sillä tässä maailmassa ei ole muuta helvettiä kuin se elämä, jonka olette luoneet 

sodillanne ja vihamielisyyksillänne, eikä tuonpuoleisessa ole muuta tulta kuin sielun katumus, kun 

omatunto osoittaa sille sen rikkomukset. 

46 Opetukseni puhuttelee teologeja, filosofeja ja tiedemiehiä, ja he huomaavat, että työni on 

ehtymätön ilmestyksen lähde. 
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47 Uudistumisensa kautta ihminen pyyhkii pois helvetin, ja kun hänen sielunsa sitten astuu 

tuonpuoleiseen, se löytää vain valoa, harmoniaa ja armoa. Sillä sielun elämismaailmassa ei voi olla 

sellaista, jonka vain ihmisen taikausko on luonut. 

48 Valmistautukaa, laittakaa mielenne lepoon, sillä olette nyt vastaanottamassa valoa, jonka lähetän 

teille. Tehkää sydämestänne vastaanottavainen, älkääkä vain kertoko Minulle huulillanne, että rakastatte 

Minua. Rakastakaa minua todella, sillä haluan teidän elävän sopusoinnussa kanssani. Huolehdi siitä, että 

se ominaisuus, jota kannat sielussasi ja jonka olet tahrannut, loistaa jälleen. Haluan teidän tuntevan, että 

olette ikuisten lahjojeni omistajia ja että todistatte Minusta. 

49 Olen ollut äärettömän kärsivällinen teitä kohtaan odottaessani tunnustustanne, mutta silti 

sanotte Minulle, etten saa häiritä unianne, että ette halua elää todellisuudessa. Mutta on kirjoitettu, että 

tulisin jälleen herättämään valitun kansani ja antamaan heille aseet pimeyttä vastaan taistelemista 

varten. Miten on mahdollista, että ette välitä valosta, vaikka teidän on määrä tuoda se ihmiskunnalle? 

Hyvin pian teistä tulee rauhan, totuuden ja rakkauden sotilaita. Koettelemukset, jotka lähetän teille, 

tasoittavat sydämiänne ja asettavat ne oikealle tielle. Olet ottamassa taakkaasi ja aloittamassa "päivän 

työtä". Toiset lähtevät toteuttamaan itseään, kun he ovat hengessä ja asuvat muilla elämän tasoilla. 

50 En halua nähdä keskuudessanne opetuslasta, joka pettää Mestarinsa, joka vaihtaa lahjansa 

väärään rikkauteen; sillä silloin haavani aukeavat jälleen, ja myötätunnon ja veren vedet virtaavat 

huuhtomaan pois rakastetun opetuslapsen tahran. 

51 Olkaa siunattuja ─ te, jotka olette rynnänneet tänne kutsustani. Saatte suuria rakkauden 

todisteita ja vahvistutte lähestyvää taistelun aikaa varten. Kärsimyksesi kevenevät ja saat mielenrauhan. 

52 Kun pyydätte Minulta toimeksiantoja, tutkikaa kirjaa, jonka annan teille, ja löydätte jokaisesta 

sanasta toimeksiannon, muuttumattoman lain, joka puhuu hengellenne maailmasta, joka sen on määrä 

valloittaa. Kun tunnette, että työn tekemisen hetki on koittanut, huomaatte yllätykseksenne ja iloksenne, 

kuinka laajoja ovat teille uskomani pellot ja kuinka runsas siemen on. 

53 Haluan, että se, mitä olen opettanut teille, välitetään väärentämättömänä niille, jotka eivät kuule 

sanaani tänä aikana. Elämänne hyveistä löydätte sen, mitä tarvitaan ihmisten opastamiseen, 

neuvomiseen ja lohduttamiseen. Odotan saavani tänä aikana ihmissydämeltä ymmärrystä, sadon, jota en 

saanut menneinä aikoina, auttaakseni teitä kiipeämään korkealle vuorelle, jossa olen ja jossa odotan 

kaikkia lapsiani. 

54 Ihmiskunta: Mitä olette tehneet siemenellä, jonka toin teille toisella aikakaudella rakkauden 

lahjana? Kutsutte itseänne kristityiksi, mutta ette ole sitä oikeasti, sillä en löydä ihmisten joukosta 

rakkautta, laupeutta tai oikeudenmukaisuutta. Rakastatte toista Jumalaa tietämättänne ja olette luoneet 

toisen maailman. Siellä on vaikutuksenne, kunnianhimonne, omaisuutenne, ihanteenne ja rikkautenne; 

kaiken tämän lisäksi teille ei ole mitään. Missä on uskosi? Missä on opetusteni todellinen 

noudattaminen? Teillä on ne vain mielessänne, toisena teorianne. Kuinka moni teistä ajattelee, että se, 

mitä kerron teille, on liioittelua, ja kuinka moni niistä, jotka saavat huomenna tietää nämä sanat, joutuu 

olemaan närkästynyt. 

Mutta totisesti minä sanon teille, Elia todistaa teille tällä Kolmannella kerralla, että te palvotte väärää 

Jumalaa, vaikka te uskotte rakastavanne minua. Sanon teille jälleen: Aivan kuten ensimmäisellä kerralla 

hän yllätti Israelin kansan, kun he palvoivat Baalia, ja sillä valtuudella, jonka Jumala oli antanut 

profeetalleen, hän koetteli sitä kansaa, joka oli langennut pimeyteen ja oli väärällä tiellä ─ samoin tällä 

kertaa Elia väläyttää Jumalan säteen sieluihin ja saa epäjumalanne putoamaan maahan. Mitkä ovat sinun 

epäjumalasi? Maailma, liha, tiede, uskonnollinen fanaattisuus, pahe, raha. 

55 Kun valo nousee jokaisessa sielussa, ymmärrätte, että maailma ja tiede eivät voi olla päämäärä, 

johon pyrkitte, eivätkä ne voi olla korkein täydellisyys, vaan ne ovat vain välineitä, jotka Jumala on 

asettanut polullenne, jotta voitte kulkea askel askeleelta kohti Häntä, joka on täydellinen Henki. 

56 Elia on edelläkävijä, profeetta, sanansaattaja; minä olen valo, jonka osoitan uudestaan Elian 

kautta ihmisille, jotka luulevat voivansa liikuttaa maailmaa tieteellään ja pystyvänsä tekemään kaiken. 

Mutta kun koettelemuksen hetki koittaa, kun lohduttomuus leviää kaikkialle, Elia sanoo oppineille ja 
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tiedemiehille: kutsukaa tiede esiin ja pysäyttäkää vapautuneiden elementtien eteneminen. Käytä 

voimaasi ja rauhoita myrskyn raivo. Jos teet näin, tunnustan voimasi ja viisautesi. Innoitan teitä kuitenkin 

voimalla ja tiedolla, joka on teidän tieteenne yläpuolella, ja tämä voima on rukouksen voima. 

57 Nyt on aika, jolloin Elian etusormi osoittaa teihin, ihmiset, ja hänen äänensä kutsuu teitä 

todistamaan maailmalle uusien opetuslasten kautta rukouksen totuuden ja henkistymisen voiman. 

58 Hengellisellä tavalla elät niiden koettelemusten läpi, joita muinaiset, Israelin kansa, kokivat. 

Näiden oppituntien merkitystä, niiden kutsujen syytä, jotka Herra osoitti lapsilleen, ei ole vieläkään 

tulkittu riittävästi. 

59 On totta, että ihmiset vakuuttuivat virheistään ja tekivät parannuksen pelästyttyään jumalallista 

oikeutta. Mutta he eivät päässeet totuuden ytimeen, jossa valo on ─ ainoa asia, joka antaa sielulle 

todellisen viisauden. 

60 Olen kertonut teille, että tänä valon aikana kaikki menneiden aikakausien jumalalliset ilmoitukset 

ymmärretään ja tulkitaan oikein. Sillä kun ihmisen sielu on kulkenut pyhiinvaelluksensa valtavaa 

erämaata ja kulkenut kokemustensa lukemattomia polkuja, se on saavuttanut kypsyyden ottaa yhteyttä 

hengelliseen, tulla kosketuksiin omantuntonsa kanssa. 

olla sopusoinnussa ja ymmärtää olemassaolonsa todellisen merkityksen. 

61 Ihminen on heräämässä unestaan, jotta hän voisi nousta ja tehdä suuria tekoja, joita varten hänet 

on luotu ─ Hengen innoittamia, omantunnon sanelemia ja tunteisiin heijastuvia tekoja. 

62 Kun suuri määrä spiritualisteja muodostaa yhtenäisen ja vahvan yhteisön, heidän askeleensa 

jättävät valon jäljen maan päälle. Se on ihmiskunnalle kuin isoveli, jonka käsi ojentuu avokätisesti 

auttamaan pienempää veljeään nousemaan ylös. 

63 Olen puhunut sinulle rakastavin sanoin, jotta sydämestäsi tulisi ystävällinen ja luonteenne 

karheus pehmenisi. Sillä huomenna teidän on tehtävä Työni tunnetuksi kanssaihmisillenne. Mutta jos 

haluatte liikuttaa näiden sydämien herkkiä säikeitä, teidän on oltava hyvin sydämellisiä ja läpäistävä 

rakkautta ja laupeutta kaikissa teoissanne. 

64 Opettele kommunikoimaan kanssani hengestä henkeen, rukouksella ilman sanoja ─ rukouksella, 

joka on ajatus, joka on aistimus. Tämä on se, joka tuo teidät lähimmäksi Jumalallista Läsnäoloani. 

Muistakaa, että huomenna teidän on opetettava kaikki nämä oppitunnit, ja siksi on välttämätöntä, että 

uudet oppilaani harjoittavat jo nyt sitä, mitä oppini on opettanut heille. Jos opetatte teoillanne ja 

saarnaatte hyvillä esimerkeillänne, ihmiskunta tuntee liikuttuneensa tekemään samoin, ja se lakkaa 

palvomasta epäjumalia, jotka ovat kuuroja ja vailla elämää, ja etsii vihdoin todellista, elävää ja ikuista 

Jumalaa, joka asuu vain hengellisessä. 

65 Rukous on kaikkien haaksirikkoutuneiden pelastusvene tässä myrskyn myllertämässä meressä; 

sillä se, joka osaa rukoilla, vahvistaa itseään oikein ja on täynnä uskoa. Hän tuntee olevansa 

tasavertainen kaikkien koettelemusten kanssa ja voi luottavaisesti odottaa rauhan tuloa. 

66 Monien antamieni opetusten perustana on varoittaa teitä vaaroista, jotka uhkaavat teitä 

suurimman katkeruuden aikoina. Sillä teistä tulee osa valon ja rauhan armeijoitani, jotka ovat aina 

yhdistyneet henkisten olentojen armeijoihini. 

Jokaiselle teistä tulee olemaan joukko näkymättömiä olentoja, jotka toimivat vartijoina ja suojelijoina. 

Molempien tehtävänä on yhdistyä saavuttaakseen korkeimman päämäärän: yleisen rauhan. Kerron teille 

jo tänään, että tästä kaikkien palvelijoideni välisestä hengellisestä harmoniasta syntyy voima, joka tekee 

tästä yhteisöstä voittamattoman. 

67 Hengellisesti köyhät saavat inspiraatiota; puheessa ja ymmärryksessä hitaat saavat käyttöönsä 

sanojen virran, joka on täynnä totuutta ja elämää. 

68 Olen jo huomauttanut teille, että matkan varrella tulee olemaan kompastuskiviä. Mutta sanon 

teille myös, että se, joka valmistautuu, pystyy välttämään ne. Ainoastaan ne, jotka nukkuvat nyt, kun 

puhun heille, ovat niitä, jotka kompastuvat, kaatuvat ja lopulta kääntyvät takaisin, koska he luulevat, että 

heidän tielleen ilmestyvät lohkareet ovat ylitsepääsemättömiä. 
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69 Rukous, meditaatio, iloisuus ja piristyminen ovat arvoja, joiden pitäisi olla olennainen osa 

jokapäiväistä elämääsi, jotta sinulle ei voi tapahtua mitään odottamatonta. 

70 Ymmärtäkää, miksi kaikkina menneinä aikoina olen sanonut teille yhä uudelleen ja uudelleen: 

"Katsokaa ja rukoilkaa!" 

71 Tällä hetkellä tarjoan teille leipää, joka ravitsee teitä. Siinä ei ole hapatetta, siinä on iankaikkinen 

elämä. 

72 Sen sijaan, että paljastaisin sinut opetuksissani, haluan parantaa sydämesi ja helpottaa sieluasi. 

Kutsun teidät nousemaan rauhanpaikkaani, ja siellä teidän on tunnustettava kaikki syntinne Minulle. 

Otan tuskasi huomioon enkä tuomitse sinua ankarasti. Jos tämä kipu johtuu katumuksestasi, älä ole 

huolissasi. Olen nimittäin tullut etsimään juuri niitä teistä, jotka eivät ole löytäneet armoa eivätkä 

ymmärrystä lähimmäisiltään. Haluan pelastaa sinut, jotta voit pian olla kanssani. 

73 Harjoittelen älyänne, huulianne, jotta ette tunne oloanne liian kiusalliseksi puhuaksenne ja 

todistaaksenne Työstäni. Jos tunnette rakkautta, voitte puhua; jos teillä on uskoa, voitte tehdä suuria 

tekoja minun nimessäni. 

74 Annan teille valkoisen lehden, johon voitte kirjoittaa elämänne, ja omatunto puhuu teille selvästi. 

Tästä te tiedätte, milloin olette kunnioittaneet Isäänne ja milloin olette olleet hänelle tottelemattomia. 

75 Pyydätte Minulta tänä päivänä, mutta mitä sellaista te tarvitsette, mitä rakkauteni ei voisi antaa 

teille? Mutta jos juotte katkeran maljan hyvittääksenne rikkomuksenne, älkää syyttäkö minua älkääkä 

kysykö minulta, miksi en antanut teille juoda maitoa ja hunajaa sisältävää maljaa, sillä te kuulutte 

valittuun kansaan. Rauhan saavuttaminen on sinusta kiinni. Olen antanut teille tahdonvapauden, jotta 

voitte valita tien ja kohottaa itsenne Minun luokseni ansioidenne kautta. Miksi ette ota hyvistä 

opetuslapsista mallia? Miksi ette elä patriarkkojen elämää? Koska te ette vielä kirkasta minua tekojenne 

kautta. 

76 Anna, sinulla on aina jotain annettavaa. Älä käyttäydy kuin rikas kurja. Älkää karkottako sairaita ja 

apua tarvitsevia, koska pidätte heitä tyhminä. Älkää halveksiko nälkäisiä. Jos osaat eläytyä heidän 

sydämiinsä, huomaat heidän tuskansa ja tunnet myötätuntoa heitä kohtaan. 

Olen antanut teille rakkaudella balsamia, joka parantaa kaiken kärsimyksen. Pelkäätkö, että sinua 

arvostellaan, koska kun harjoitat armoa, muistutat minua? Mitä pelkäätte tältä epäoikeudenmukaiselta ja 

itsekkäältä ihmiskunnalta, joka ei tiedä Minusta mitään? Tulkaa ja noudattakaa muuttumattomia lakejani, 

juokaa henkiuuteni ja tuntekaa itsenne täyteen totuuden henkeä. 

77 Totuus on minun rakkauden, valon ja rakkauden valtakuntani. 

Oikeudenmukaisuus ─ totuus, joka opettaa teille sen lain, jonka olen teille ilmoittanut. Totuus on 

rakkauteni viitoittama polku, jotta teistä voisi lopulta tulla suuria, onnellisia, täydellisiä ja kuolemattomia. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 183 
1 Pitäkää sanani, opetuslapset, sillä tätä kansaa lähestyvät jo eri uskontokuntia edustavat ihmiset, 

jotka vaativat teiltä todisteita siitä, että olette saaneet opetukseni. 

2 Poistan parhaillaan teiltä kärsimyksen ja sairauden, jotta oppisitte lohduttamaan itseänne ja 

harjoittamaan armoa lähimmäisiänne kohtaan samalla tavalla kuin minä teen sitä teitä kohtaan. 

3 Opetukseni täyttää ilolla ne, jotka ottavat sen vastaan valmistautuneina. Se on kristallinkirkasta 

vettä janoisille huulille, leipää nälkäisille, lepoa ja rauhaa väsyneelle sielulle sekä rohkaisua ja valoa 

kaikille. 

4 Valistan tätä kansaa ─ hallitsijoista kaikkein vähäpätöisimpiin, jotta he voivat avata sylinsä näille 

ryhmille, jotka tulevat Mestarin toivossa. 

5 Jotkut tulevat luokseni katuvaisina, toiset pelokkaina, sillä kipu on vallannut heidän sisimpänsä, ja 

heidän omatuntonsa puhuu ja kertoo heille, että tuomio on tullut jokaiselle sielulle. Mutta kaikille pidän 

varalla uutta mahdollisuutta pelastukseen. Sielu saa vahvistuksen kaikista kyvyistään, ja kun sen usko 

herää, se tajuaa sen kautta, miksi olen tullut ihmisten luo vielä kerran ja kuinka paljon rakastan heitä. 

6 En tule tämänkertaisilla sanoillani pyyhkimään pois sitä, mitä sanoin toisella kerralla. Pikemminkin 

haluan muistuttaa teitä siitä, koska olette unohtaneet sen, ja selittää sen teille, koska ette ole 

ymmärtäneet sitä. Paljastan teille vain sen, mitä en kertonut teille silloin ja mitä säästän teille tätä aikaa 

varten, jolloin sielunne on kehittynyt. 

7 Ne, jotka kirjoittivat sanani rakkaudella, verellä ja kyynelillä, tottelivat muistiaan ja 

inspiraatiotaan; he välittivät uskollisesti tahtoani. Mutta sitten tulivat muut, sanani vääristyi, sen 

todellinen merkitys katosi ideologian ja kulttien alle, jotka eivät kuulu opetukseeni. Mutta tällä hetkellä 

valo repii jokaisen verhon ja paljastaa totuuteni puhtauden. 

8 Opetan teitä olemaan arvioimatta itseänne väärin Työni vuoksi, olemaan keskustelematta 

epäoikeudenmukaisesti. Mutta samoin varoitan teitä näillä ilmoituksilla: Vääriä opettajia ja profeettoja 

ilmestyy jopa Israelin kansan keskuuteen. 

9 Monet, jotka tänään syövät leipää pöydässäni, etsivät huomenna vain aineellista hyvinvointia, 

valtaa ja ylistystä, ja teidän on varottava, ettei teitä johdeta harhaan. 

10 Suuri on teidän taistelunne, uskolliset opetuslapset, jotka valvotte tämän asian puolesta. Jätän 

sataneljänkymmentäneljätuhatta varustettua henkilöä, joille tämä vastuu lankeaa. Heidän joukossaan 

ovat ne, jotka kääntävät selkänsä Minulle ─ ne, jotka käyttävät nimeäni sanoakseen: "Tässä seisoo 

Mestari edessänne" ─ ja ne, jotka eivät ole sammuttaneet janoaan, ja myös ne, jotka eivät kuuntele 

Minua aikanaan. Heidän puoleensa kääntyvät ne, jotka janoavat totuutta, ja heidät johdetaan harhaan. 

11 Harjoittele nöyryyttä äläkä imartele lähimmäisiäsi äläkä anna heidän imarrella sinua. Kääntykää 

pois niistä, jotka haluten tehdä teille hyvää, herättävät turhamaisuutenne ja turmelevat teidät. 

12 Älä kuuntele kiusausta. Valtuus, jonka olen antanut teille, on sitä varten, että voitte käyttää sitä 

hengellisiin tekoihin, rakkauden ja laupeuden tekoihin. 

13 Älkää koskaan rikastuttako itseänne opetuksellani. 

14 Suojelen teitä, ihmiset, piilotan teidät kanssaihmistenne katseilta, jotta voitte kuulla Sanani 

rauhassa vuoteen 1950 asti. Jos teidät "revitään kappaleiksi", koska uskotte tulooni tänä aikana, 

puolustan teitä. Jos sinut pannaan vankilaan, minä avaan portit, ja sinä pelastut. Sanon teille vain: 

täyttäkää lakini, älkää sortuko hyötyilyyn ja salailuun. Kun sinut kutsutaan parantamaan sairas ihminen, 

harjoittele laupeutta ja varmista, että tekosi ovat hengellisiä. 

15 Toisella kerralla, lähdettyäni, Taivaallinen Äitinne jäi taakseni ja vahvisti ja saattoi opetuslapsiani. 

Nämä löysivät tuskan ja koettelemusten jälkeen turvan Marian rakastavasta sydämestä. Hänen sanansa 

jatkoi heidän ravinnokseen, ja teidän rohkaisemana, joita hän jatkoi opettamista Jumalallisen Mestarin 

puolesta, he jatkavat matkaansa. Ja kun hän kuoli, heidän kamppailunsa alkoi, ja kukin lähti sille tielle, 

joka hänelle osoitettiin. 
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Tällä kolmannella kerralla sinulla on hyvin lähellä sydäntäsi Marian rakkaus, joka rohkaisee ja 

vahvistaa sieluasi kaikissa koettelemuksissasi. 

16 Te avaatte vähitellen sydämenne tuntemaan Minut ja rakastamaan Minua, mutta sanon teille: 

Kuunnelkaa ohjeitani ja osaatte totella niitä. Rakastakaa paitsi Minua, rakastakaa myös lähimmäisiänne. 

Älkää tuomitko toisianne epäoikeudenmukaisesti. Jättäkää kaikki oikeudenmukaiset ja 

epäoikeudenmukaiset asiat Minun oikeudenmukaisuuteni varaan, sillä vain Minä yksin tiedän niiden 

syyn, ja vain Minun on tuomittava. Kutsun ne, jotka eivät ole täyttäneet lakiani, astumaan tälle polulle. 

Sitten he tulevat pian luokseni, ja minä sanon heille: "Ei ole kyse uudesta laista, jonka esitän teille tällä 

kertaa." Tämä on uusi laki. Se on sama kuin se, minkä kirjoitin ensimmäisen ihmisen omaatuntoon ja 

minkä myöhemmin ilmoitin selvästi ja täsmällisesti Mooseksen kautta. 

17 Älkää antako lähimmäistenne sanan ohjata itseänne, jos se ei perustu Minun lakiini, ja näin ollen 

astutte pimeyden tielle siinä uskossa, että olette valon tiellä. Mahtipontinen ilmaisu ei ole sitä, mikä 

minua miellyttää. Olen aina puhunut sinulle yksinkertaisesti. Mutta jos löydät noista sanoista totuuden, 

ota niistä se, mikä on totta. 

olennainen, ─ se, mitä ne sisältävät rakkaudesta, laupeudesta ja rauhasta, joka kuuluu Minulle, ja te 

voitte sitten käyttää ja tulkita sitä oikealla tavalla. 

Olen antanut teille tuomarin, joka ei koskaan valehtele, ja hän on sisällänne; se on omatunto. 

Kuullaksesi sen äänen sinun on mentävä sisimpääsi, rukoiltava ja meditoitava; silloin se puhuu sinulle 

todellisen viisauden ja ylevyyden kautta. 

18 Maailma on tuottanut teille pettymyksen, ja tänään, kun kuulette Sanani tulevan tunnetuksi 

tällaisten vähäpätöisten olentojen välityksellä, yksinkertaisissa kokoontumishuoneissa, ymmärrätte, ettei 

teidän tarvitse rakentaa palatseja, jotta voisitte omistaa ne hengelliselle palvonnalle, ettei teidän pidä 

rajoittaa opetustani eikä esittää sitä aineellisten kuvien avulla. 

19 Voidaksenne viedä tämän tehtävän maailmalle kolmannella aikakaudella teitä käskettiin 

inkarnoitumaan uudelleen valon henkiolentoina, jotka ovat täynnä voimaa, ja näiden armolahjojen 

vuoksi lähimmäisenne ovat arvioineet teidät väärin. He ovat katsoneet epäluuloisesti uskoanne ja 

luottamustanne Minuun ymmärtämättä, etten ole suosinut ketään ja että kunnioitan ja suojelen kaikkia. 

Mutta te, jotka olette tulleet luokseni täynnä katumusta ─ kuinka lähellä olenkaan teitä, ja 

parannuksenne kautta olette sen arvoisia, että saatte tuoda rakkauden ja laupeuden lahjani sairaille, 

hengellisesti köyhille. Uskonne puhuu ja täyttää energialla ne, jotka ovat heikentyneet, ja heidän sielunsa 

nousee uuteen elämään. Monet "tuhlaajapojat" tulevat tänä aikana rinnalleni, ja vietän juhlaa heidän 

paluunsa johdosta, ja israelilaisen perheen sydän kohoaa korkealle ja vetää edelleen puoleensa sydämiä. 

20 Jos näette jonkun opetuslapseni kasvavan viisaudessa, koska hän on omistautunut Minulle, älkää 

kadehtiko häntä, vaan auttakaa häntä vieläkin enemmän, sillä hänen kauttaan teen ihmeitä, ja siitä on 

hyötyä teille kaikille. 

21 Paheksunta tahraa sydämen ja tekee sielun sairaaksi. Minun tahtoni on, että te kaikki kehittytte 

ylöspäin, olette täydellisessä yhteydessä Minuun ja elätte harmoniassa. 

22 Hyödynnä järkeäsi, jotta ymmärrät miten 

kaikkien luotujen kohtalossa on paljon oikeudenmukaisuutta. 

23 Ette elä turhaan; pienimmilläkin ja oudoimmilla koettelemuksilla on tarkoituksensa, jonka olen 

määrännyt. 

24 Ajattele lakiani ja tutki sitä. Anna 

sielu tavoittamaan minut rukouksen kautta, jotta se täyttyisi parantavasta voimastani, kun se kuulee 

Sanani, ja saisi parantavan balsamin, joka parantaisi sairaat ruumiinne. 

25 Jos valmistaudutte, maailma kulkee uusia polkuja. Sodan uhka katoaa ja tulee rauha. Mutta jos 

toimitte huonosti, tämä paha löytää vastakaikua teissä itsessänne. Sanon teille jälleen kerran: "Sillä 

mittapuulla, jolla mittaatte, teidät mitataan". 
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26 Tulkaa ja ruokkiutukaa Sanani ruoalla, ja kun olette syöneet, älkää unohtako nälkäisiä ja tuokaa 

heille ruokaa. Oppikaa ottamaan sanani ydin ja käyttämään sitä, vahvistakaa itseänne ja jakakaa sitä 

veljienne ja sisartenne kanssa. 

27 Maanpäällisestä maailmastasi aistit rauhan paikan, jonka olen luvannut sinulle. Pyydätte Minulta 

lakkaamatta, että antaisin teidän nähdä tuon "Luvattujen maiden" valot. Mutta minä sanon teille, että 

ette ole kaukana siitä, että olette polulla, joka johtaa sinne, ja että ei mene enää paljon aikaa, ennen kuin 

koputatte sen porteille. 

28 Tie on minun lakini. Jos seuraatte sitä, voitte olla varmoja, että saavutte Lupaavaan kaupunkiin, 

josta löydätte kaiken, mitä olen tarjonnut teille. Olkaa rohkeita ja hyveellisiä tällä matkalla, valaistukaa 

uskon kautta, jotta voitte tehdä elämänmatkastanne onnellisen ja siedettävän. 

29 Olet tuntenut kohtalon iskut. Joskus vapiset kylmyydestä, kun tunnet ihmisten itsekkyyden ja 

epäystävällisyyden, ja näytät Minulle sielusi paljaana. Mutta te ette ole epätoivoisia, vaan luotatte, koska 

tiedätte, että minä vahdin teitä ja että Maria, Äitinne, on tähti yössä, jonka läpi käytte, ja siksi tunnette 

olonne rohkaisevaksi. 

30 Tänä ehtoollisen hetkenä annatte hiljaisesti Minulle rauhaa tarvitsevien, kärsivien lastenne 

sydämen, ja teen teistä hyvyyteni edunvalvojia, jotta voitte viedä ne rakkaillenne, kaikille 

lähimmäisillenne, jotta opitte antamaan, koska olette lähettiläitäni ja lähimmäisenne esirukoilijoita. 

31 Jos lähimmäisesi ottavat sinut vastaan ja hyväksyvät lahjasi, siunaa heitä. Jos he eivät osaa 

käyttää sitä, mitä lähetän heille, siunatkaa heitä samoin ja jättäkää Minun huolekseni heidän sielujensa 

tasoittaminen ja herättäminen äärettömällä kärsivällisyydellä, kunnes olen muuttanut heidät palaviksi ja 

uskoviksi sydämiksi. Tämä on minun tahtoni. 

32 Toivottakaa tervetulleiksi ne, jotka uskovat minun läsnäolooni; toivottakaa tervetulleiksi myös ne, 

jotka epäilevät, sillä he ovat tulleet oman sielunsa ajamina; sillä usko on myös heissä. 

33 Voi niitä, jotka eivät ponnistele sytyttääkseen lamppunsa tänä aikana, sillä he menehtyvät. Vaikka 

nyt on valon aika, varjot vallitsevat yhä kaikkialla. 

Tiedätte Sanani kautta, että valitsin tämän kansan tekemään itseni tunnetuksi kolmannessa 

tulemuksessani, mutta ette tiedä syytä. Mestari, joka ei halua salaisuuksia opetuslapsiltaan, on ollut 

salaisuus teille. Minä paljastan sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää, jotta voit vastata varmuudella 

niille, jotka kyselevät sinulta. 

Olen nähnyt, että tämän maailmankulman asukkaat ovat aina etsineet Minua ja rakastaneet Minua, ja 

vaikka heidän palvontatapansa ei ole aina ollut täydellinen, olen ottanut vastaan heidän aikomuksensa ja 

rakkautensa kuin viattomuuden, uhrautumisen ja tuskan kukan. Jumaluuteni alttarilla tämä tuoksuva 

kukka on aina ollut läsnä. 

Teidät on valmisteltu täyttämään tämä suuri tehtävä tällä kolmannella aikakaudella. Tänään te 

tiedätte, että olen synnyttänyt Israelin kansan uudelleen keskuudessanne, koska olen paljastanut heidät 

teille. 

Tiedätte, että se siemen, joka elää olemuksessanne, ja sisäinen valo, joka ohjaa teitä, on sama kuin se, 

jonka lähetin Jaakobin heimolle ensimmäisellä aikakaudella. 

34. Olette hengessä israelilaisia, teillä on hengellisesti Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemen. Olette 

sen siunatun puun oksia, joka antaa varjoa ja hedelmää ihmiskunnalle. 

35. Tämä on syy, miksi kutsun teitä esikoisiksi ja miksi olen etsinyt teidät tänä aikana tehdäkseni 

maailmalle tiettäväksi kolmannen ilmestykseni teidän keskuudessanne. ─ Minun tahtoni on, että "Israelin 

kansa" herätetään henkisesti henkiin ihmiskunnan keskuuteen, jotta he voivat tuntea todellisen 

"lihallisen ylösnousemuksen". 

36. Kyllä, oppilaat, sielu ei kuole, se vain lentää tuonpuoleiseen, avaruuteen, kun sen ruumiin loppu 

on tullut. "Liha" ei myöskään tuhoudu, se hajoaa ja sekoittuu siihen. 

luonnon elementit, joista saan sen syntymään uudelleen ja annan sille sielun. 

37. Näin liha nousee, näin ruumiillistuneet sielut ilmestyvät maan päälle ihmisiksi tultuaan, näin minä 

annan Israelin nousta uudestaan maan päälle. Mutta en tarjoa sille maita tässä maailmassa enkä jaa sitä 
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heimoihin. Päinvastoin, teen kaikista sen jäsenistä yhden ainoan perheen poistaakseni sen sisäisen 

perinnöllisen jakautumisen. Minä teen avioliittoja ja sukuja ruubenilaisista, juutalaisista, aserilaisista ja 

sebulonilaisista, naftalilaisista ja benjaminilaisista. Tällä tavoin saan kaiken erillisyyden katoamaan, sillä 

se ei ole siemen Jumalalta. 

38. Kuka muu kuin Minä voisi tehdä nämä työt? Kenelle voitaisiin antaa tehtäväksi vakuuttaa Herran 

valittu kansa siitä, että Kanaan ei ollut ikuinen kotimaa, vaan vain sen symboli? ─ Vain Minä, sillä Minä 

olin se, joka kätki sielusi toiseen rotuun tai maahan ─ Minä, joka sanoin sinulle: "Sinä olet niitä". "Mutta 

jos lähetin teidät uudelleen, se tapahtui siksi, että saattaisitte maan päällä loppuun sen suuren ja vaikean 

tehtävän, joka teille on uskottu alusta alkaen. Tämä on teidän ristinne. 

39. Olet myös palannut pesemään tahrat pois, hyvittämään virheet ja maksamaan velat. Te ette enää 

lankea heikkouteen tai epäjumalanpalvelukseen niin kuin ennen, vaikka te olette kansa, joka tunsi oikean 

Jumalan ja jolla oli laki. Mutta kipu on saanut sinut etsimään valoa ja rauhaa. 

Samoin te muutitte ensimmäisinä päivinä, kun vehnästä ja siten leivästä oli pulaa maassanne, 

rikkaaseen Egyptiin. Myöhemmin, faraon orjina, lähditte liikkeelle, uhmasitte erämaan vastoinkäymisiä ja 

etsitte "lupauksen maata", koska kaipasitte vapautta. Tällä hetkellä olette uhmanneet kanssaihmistenne 

pilkkaa ja vihaa, koska etsitte Minua tässä muodossa, sillä sielunne janoaa kohotusta ja henkistymistä. 

40. Sinä olet "tuhlaajapoika", joka palatessaan isänsä taloon löytää isänsä ojennetut kädet 

syleilemässä häntä ja katetun pöydän istuttamassa häntä juhlapöytään. 

41. Saavuit pitkän matkan väsyttämänä, sielusi oli tahrittu ja kehosi heikko. Mutta yllätykseksenne 

näitte kaukaa, että "kaupungin portit" olivat auki ja odottivat teitä saapuaksenne antamaan teille 

rakkauteni, opetukseni ja uuden tulemiseni siunauksen. 

42. Minun tahtoni ei ollut ilmoittaa itseäni nyt Kanaanissa, joka oli teidän isänmaanne menneinä 

aikoina; sillä nyt ei ole enää Mooseksen eikä Kristuksen aika, vaan Pyhän Hengen aika. 

Te kuulette Jumalallista Sanaani, ja totisesti sanon teille: Se ensimmäisen aikakauden manna, joka 

sytytti uskonne Minuun, ja se leipä, jonka annoin teille pöydässä toisen aikakauden aikana ja jonka avulla 

näytin teille tien pelastukseenne, ovat ravintoa, jota tarjoan teille myös tänä aikana, jotta sielunne 

saavuttaisi ikuisen rauhan ja valon eikä enää koskaan tuntisi nälkää. 

43. Käyttämällä säilyttämäänne hengellistä yksinkertaisuutta valitsen keskuudestanne 

äänenkantajani, uudet profeettani ja opetuslapseni, aivan kuten toissa aikoina nostin tästä kansasta 

patriarkat, profeetat, lähettiläät ja apostolit. Tänään selitän teille lakiani oppini avulla. Opetan teille, 

miten rukoilla tänä aikana, miten palvella Minua ja miten elää, jotta teistä tulisi todellisia ihmisveljiä ja -

sisaria ja Jumalan lapsia. 

44. Sitten, kun uudet opetuslapseni ovat vahvoja, valtakuntani Uusi Jerusalem laskeutuu alas 

ihmisten luo, ja sen tuhoutumattomien seinien edessä pahuus, epäjumalanpalvelus, valheet ja kaikki 

pimeys, joka on syntynyt ihmismielestä ja -sydämestä, murskataan. 

45. Muistakaa, että Isänne lupasi unen kautta Jaakobille siunata kaikki kansat hänen lapsissaan. 

Ymmärtäkää, että jos olette tuosta juuresta, teidän kohtalonne on tuoda rauhani ja tuoda se 

lähimmäistenne sydämiin. 

46. Ihmiset: Tänä aikana on niitä, jotka yhä noudattavat Mooseksen lakia, ja toisia, jotka elävät 

kristillisen aikakauden mukaan. Kaikki heistä eivät epäile tai kaipaa uuden aikakauden alkua. Tämä johtuu 

siitä, että kaikki eivät etene ja kehity samalla tavalla. Siksi minä sanon teille: oppikaa nämä opetukset, 

jotta teistä tulisi hyviä työntekijöitä, jotka ovat kuin hyvä paimen ja hyvä kylväjä. Katsokaa niitä, jotka 

viljelevät maata: He kylvävät minun nimessäni. Jos kasvukausi oli hyvä ja heidän siemenensä 

menestyivät, he rukoilevat ja kiittävät Luojaa. Jos sää oli ankara ja siemenet pilaantuivat, he odottavat 

innolla seuraavaa vuotta kylvääkseen uudelleen samalla innolla, kunnes he ovat korvanneet ja 

moninkertaistaneet edellisen siemenen. Jos käytätte tätä aikaa hyväksenne ja lähdette täynnä toivoa ja 

uskoa kylvämään ihmisten sydämiin, armoni kaste tekee peltoalueet, karutkin pellot, hedelmällisiksi 

minun voimallani, ja rakkaudella ja hyvällä tahdolla kylvetty siemenenne itää. Minä suojelen kylvöjänne, 
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ja Henkeni säteilevä aurinko kullottaa tähkänne, niin että sadonkorjuutenne tuodaan ylistyslauluin ja 

ylistyslauluin Herralle. 

47. Olkaa tietoisia siitä, että minä olen se, joka vahdin tätä kansakuntaa suojellakseni sitä myrskyiltä. 

Pidän heidät rauhassa, sillä korkeissa neuvoissani olen määrännyt heidät täyttämään suuren tehtävän 

tällä hetkellä inhimillisessä ja hengellisessä mielessä. 

48. Kaaos tulee, sillä niin kauan kuin maan päällä on hallitsijoita ja valtakuntia, on myös 

valtaoikeuksia, vihamielisyyksiä ja sotia, eikä rauhaa tule. 

49. Ihmisten keskuudessa ei ole rakkautta, minun lakiani ei noudateta. Ei ole todellisia veljiä ja sisaria, 

ei vanhempia eikä lapsia, ja siksi ihmiskuntaa uhkaa kaaos. 

50. Ilmoitan tämän vain teille, sillä mitään pahaa ei voi tulla minusta. Kaaos johtuu ihmisen sisäisen 

valmistautumisen puutteesta, sillä ihminen ei ole kuunnellut omaatuntoaan ja on antanut huonojen 

kuiskausten ohjata itseään. Mutta te ─ odotatteko, että kaikki nämä koettelemukset tapahtuisivat, jotta 

kovia sydämiänne horjutettaisiin? ─ Ei, lapseni, rukoilkaa, työskennelkää väsymättä jo nyt, hankkikaa 

ansioita ja uudistukaa. Tämä on sinun tehtäväsi. "Valvokaa maailman rauhaa, houkuttelkaa siunauksiani 

rukouksillanne ja pysykää uskollisina lailleni esimerkkinä lähimmäisillenne. 

51. Jokainen, joka on halukas seuraamaan minua, saa osansa opetuksistani, ja häntä kutsutaan 

opetuslapseksi. 

52. Minua ympäröivien sielujen kokonaisuus on osa Israelin kansaa. Heidän kuuliaisuudestaan riippuu 

hyveiden elpyminen ihmiskunnassa. Tänään olen käyttänyt tätä kansaa suukappaleenani puhuakseni 

kansalle, ja olen saanut heiltä ensimmäiset hedelmät siitä, että he ovat täyttäneet velvollisuutensa. 

53. Olette ensimmäiset, jotka olen kouluttanut taistelijoiksi Työhöni ─ ne, joiden on työskenneltävä 

innokkaasti asettaakseen "Suuren kaupungin" ensimmäiset kivet vakaalle maaperälle. Teidän on 

vahvistettava uskoanne ja luotettava minuun. Puhun teille väsymättä vuoden 1950 viimeiseen päivään 

asti äänenkantajieni kautta, ja sen jälkeen te jäätte ihmiskunnan keskuuteen todistamaan 

auktoriteetistanne. 

54. Lähetän luoksenne ne tiedemiehet, jotka ovat raataneet halusta päästä hengellisen elämän 

salaisuuksiin, mutta eivät ole saavuttaneet niitä. He etsivät sinua, koska he tietävät, että olet kotoisin 

tästä kansakunnasta, että sinulla on minun ilmestykseni ja että olet minun "voitelemani". Teidän 

kanssanne he omaksuvat innokkaasti Sanani, ja te tiedätte intuitiivisesti, miten käyttäytyä heitä kohtaan 

─ ilman ylpeyttä, nöyrästi, kuten opetuslapsilleni sopii, kuten Pietari saarnasi tai kuten Johannes puhui. 

Samoin tekin tulette puhumaan, kun valmistaudutte, ja kun käännytte ylöspäin toivoen apuani, puhun 

teidän kauttanne ja tavoitan heidän sydämensä. He etsivät teitä halutessaan tietää paikkoja ja henkilöitä, 

jotka palvelivat Minua; mutta teidän on tehtävä heille tunnetuksi vain oppini ydin. Monet heistä 

kääntyvät ja tulevat osaksi tätä kansaa sanojesi totuuden kautta. 

55. Tämän kansan tie on ollut pitkä. Sen keskelle olen aina lähettänyt vahvoja, innokkaita henkiä 

osoittamaan päämäärää ja puolustamaan lakia. Mutta tämä kansa, joka on muodostunut kolmessa ajassa 

koettelemusten, vierailujen ja taistelujen kautta, joskus vahva ja joskus heikko, joskus vapaa ja joskus 

vangittu, joskus ymmärtämätön ja sitten rakastettu ja tunnustettu, on aina omistanut minun 

etuoikeuteni. 

56. Minä yksin olen antanut teille oikeutta. Golgatalla saitte rakkauden ylevimmän todisteen, mutta 

myös oikeudenmukaisuuteni ankaruuden, jos olette sen ansainneet. Teidän kohtaloksenne oli 

vastaanottaa Minut Kolmessa ajassa. Tänään, kuten toisella kerralla, olen etsinyt nöyrät, perinnöttömät 

ja oikeudenmukaisuuden nälkäiset, ja olen nostanut heidän sielunsa ja saanut heidät ottamaan 

opetuslapsen tai apostolin paikan. 

57. Elätte aikana, jolloin ihminen kehittyy aineellisesti, ylpeilee tiedoillaan eikä tunne Minua. Hän 

unohtaa hengellisen tehtävänsä ja halveksii sitä luontoa, jonka olen asettanut hänen palvelukseensa, 

hänen älyllisen kokemuksensa piiriin, hänen ruumiinsa elämää ja virkistystä ja hänen sielunsa 

kohottamista varten. Hän ei tunnista sitä, mikä on hänessä kaikkein arvokkainta ja jonka vuoksi olen aina 

tullut, eli hänen sieluaan, joka kuuluu Minulle. Mutta aivan kuten maan kasvot muuttuvat, myös ihminen 
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tunnistaa Minut. Hänen ihanteensa, jotka ovat vielä nykyäänkin aineellisia, muuttuvat henkisiksi 

tavoitteiksi. Kaikki ihmiset ovat joutuneet koettelemuksiin, ja niissä sielu puhdistuu ja taipuu. 

58. Vuodesta 1866 lähtien ihmiskunta on astunut uuteen aikakauteen, johon olen vähitellen 

valmistanut valittuja. Tämä kansa on saanut toimeksiantoja, olen vahvistanut heille heidän hengelliset 

lahjansa. Olen paljastanut jokaiselle olennolle, mihin heimoon se kuuluu ja mikä on sen erityinen tehtävä. 

Olen yhdistänyt hengelliset joukkoni ─ toiset lihassa ja toiset hengessä, niin kuin kirjoitettu on. 

59. Nimitin johtajat niin, että jokaisessa yhteisössä olisi oma johtajansa. 

edustaja olisi paikalla, ja ilmoitin heille, että tahtoni on, että kaikki yhdistyvät keskenään, jotta kansa olisi 

vahva. 

60. Annoin kouluttamilleni luoduille tehtäväksi äänenkantajina paljastaa itseni ihmiskunnalle 

inhimillisin sanoin, ja moninkertaistin heidän lukumääränsä, jotta opetukseni leviäisi. Loin Työntekijöiden 

Kehon, jotta Henkinen maailma voisi kommunikoida ihmiskunnan kanssa ja paljastaa armonsa 

parantamisessa ja neuvonnassa. 

61. Tahtomukseni oli kutsua se yksi "peruskivi", jonka tuli olla johtajan tuki, välittäjä johtajan ja 

käskynhaltijoiden välillä ja kansan luottamushenkilö jokaisessa kokoontumispaikassa. 

62. Nimitin näkijöitä ja koulutin heitä vastaanottamaan näkyjä, joita ihmiset tulkitsivat, jotta he 

pysyisivät hereillä. 

63. Annoin niille, jotka halusivat kirjoittaa, "kultasulkien" tilauksen. Koulutin heidän mielensä ja 

lähetin heidän suojelukseensa henkiä, jotka ovat muina aikoina myös valvonneet kirjoituksia, jotta sanani 

painettaisiin ja säilytettäisiin kaikkina aikoina. 

64. Koulutin "vartijoita", jotta he valvoisivat järjestystä yhteisössä, ja kutsuin heitä "pilareiksi". 

65. Olen valistanut kaikki nämä olennot, ja inspiraationi vuodattaa heihin. Kysyn nyt kaikilta, jotka 

ovat saaneet nämä virat, ovatko he ymmärtäneet, mitä ne sisältävät. 

66. Annan teille vielä kolme vuotta aikaa varustautua. Sen jälkeen näistä palvelustehtävistä tulee yksi, 

ja teitä kaikkia kutsutaan "työntekijöiksi jumalallisella pellolla", ja teille uskotaan kaikki ne, jotka eivät ole 

kuulleet sanaani, jotta voitte opettaa heitä. Ette ole enää opetuslapsia vaan mestareita. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 184 
1 Ihmiskunta, olette syöksyneet pimeyteen. Mutta nyt on tullut hetki, jolloin teidän on noustava 

valoon. 

2 Lähetän teille Elian herättämään teidät uneliaisuudestanne. Miten voisitte tuntea läsnäoloni, jos 

ette olisi hereillä? 

3 Älkää odottako Minun tulevan maailmaanne ihmisenä; se oppitunti on ohi. Vaikka olen kanssanne 

vain hengessä, aion kuitenkin todistaa teille, että se on korkeampi ilmestysmuoto kuin se, jonka kautta 

olen tähän asti ilmoittanut itseni. Se on todiste siitä, että pidän teitä hengellisesti kyvykkäämpinä kuin 

menneiden aikojen ihmisiä. 

4 En tarvitse ruumista asuakseni keskuudessanne, eikä ole ehdottoman välttämätöntä, että ääneni 

muuttuu ihmiseksi, jotta se kuuluisi. Siitä huolimatta olen kanssanne varauksetta Mestarina, Tuomarina 

ja Lääkärinä. 

5 Sielullanne on monia kykyjä ja aisteja, jotta voitte vastaanottaa viestini niiden kautta. Mutta 

koska ette tunne niitä kykyjä, jotka ovat olemassa olemuksessanne tähän päivään asti, uskotte, että 

voitte nähdä Minut vain ruumiinne silmillä ja kuulla Minut korvillanne. Nyt todistan teille tämän 

mielipiteen kestämättömyyden, kun tunnette läsnäoloni nukkumakammionne hiljaisuudessa ja tunnette, 

että inspiraation valo tulvii teihin rukouksenne hetkinä. 

6 Olette edelleen sieluja ilman valoa, mutta annan valon kipinöiden säteillä teistä inspiraation, 

korkeiden ajatusten, jalojen tunteiden ja hyvien tekojen muodossa. 

7 Olet kuin Lasarus haudassa, kuollut hengelliselle elämälle. Mutta kun kutsun teitä, nousette 

seuraamaan minua ja todistamaan totuudestani. 

8 Ne tapahtumat, jotka päivittäin ravistelevat maan kansoja, ovat vanhurskauden kutsuja, jotka 

kutsuvat teitä parannukseen, rukoukseen, muistamiseen ja puhdistumiseen. Mutta tämä koettelemuksen 

aika kestää, kunnes ihmisten itsepäisyys ja hulluus väistyvät, kunnes he luopuvat ylimielisyydestään ja 

jumalattomuudestaan. 

Maan päällä ei aina kuulla vanhurskauden kehotuksia, sillä myöhemmin, kun ihmiskunta on 

puhdistunut, ihmisiä kiihottavat aivan erilaiset tapahtumat. Ne ovat jumalallisia inspiraatioita ja 

hengellisiä ilmentymiä, ne ovat luonnon ilmestyksiä. Toiset sielusi täydellisyyttä varten, toiset elämäsi 

hyväksi maailmassa. 

9 Tiedättekö, mikä on se lahja tai hyve, jonka avulla ihmiset voivat saada lisää armoa? ─ 

hyväntekeväisyys. Sillä se jalostaa heidän sydämensä, antaa sielulle tilaisuuden antaa itsensä 

lähimmäisilleen, ja se on se, joka niittää eniten uskon siementä. Sillä "pellot" ja "pellot" ovat täynnä 

kurjuutta, tuskaa, köyhyyttä ja sairautta ─ pellot, jotka janoavat rakkautta ja odottavat vain siementä ja 

pientä sadetta kukkiakseen. 

10 Vaikka niille, jotka julistavat Sanaani maan päällä, näyttää tällä hetkellä mahdottomalta pysäyttää 

synnin eteneminen, vihamielisyyksien ja intohimojen yltäkylläisyys, ihmisten paluu hyvyyteen ja 

vanhurskauteen ei ole Minulle mahdotonta, ei edes vaikeaa. 

11 Näettekö ne ihmiset, jotka hallitsevat suuria kansakuntia? Tiedättekö heidän lakiensa ja oppiensa 

voiman? Näettekö, että tiedemiehet tunkeutuvat hätiköidysti ja röyhkeästi luonnon salaisuuksiin? 

Totisesti sanon teille, että he tulevat vielä nöyrästi kumartumaan edessäni kaikkine ylimielisyyksineen, 

taitoineen ja tietoineen. Sillä jokainen ihmisen teko saavuttaa lopulta rajansa, jolloin ihmisten on omasta 

tahdostaan avattava silmänsä todellisuudelle ja ymmärrettävä kunkin tekonsa laajuus, rikkomustensa 

vakavuus ja poikkeamiensa laajuus. 

12 En tarkoita, että he ovat tehneet vain epätäydellisiä asioita ─ en. Mutta niin vähän hyvää he 

saavat aikaan lähimmäisilleen, niin vähän hyvää he tekevät, että on parempi, että minun lakini tuomitsee 

epäoikeudenmukaiset ja pahat, jotka painavat enemmän oikeuden vaa'alla. 

13 Ihmiskunnalle annetaan vielä lyhyt aika, jonka kuluessa se voi saattaa työnsä päätökseen ja 

vastata jumalalliselle tuomarille, kun tämä kutsuu sen tilille. 
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14 Sillä välin valoni etenee, leviää ja tunkeutuu kaikkialle ja jokaiseen sieluun. 

15 Tahtoni oli, että kun tämä ilmestymiseni aika olisi tullut, kaikki merkitsemäni olisivat jo 

valmistautuneet, katselisivat ja rukoilisivat, odottaisivat tulemiseni hetkeä ja muodostaisivat yhden 

ruumiin ja yhden tahdon kuullakseen sen, mitä paljastaisin teille. Mutta en ole löytänyt teistä todellista 

veljeyttä. 

16 Nämä ihmiset, jotka ovat saaneet minun opetukseni, kouluttavat lähimmäisiään ja tekevät heistä 

herroja. 

17 Mutta totisesti sanon teille, etten ole tullut valistamaan vain teitä, jotka elätte maan päällä, vaan 

olen kutsunut myös kaikki sielut, jotka ovat eksyneet teille tuntemattomissa muissa elämän maailmoissa. 

18 Kuinka antautuneita olen nähnyt henkisten olentojen täyttävän käskyjäni! Heidän sielunsa, joka 

oli vapaa ruumiista, oli helpompi valmistautua täyttämään tehtävänsä tällä hetkellä. 

19 Kuinka moni heistä odotti Minun olevan vapaa virheistä ja 

rikkomukset, pitkän sovituksen jälkeen. Ja kun paljastin heille sen osan Seitsemän sinetin kirjasta, joka 

vastaa kuudetta ajanjaksoa, heidän sielunsa kohosivat, ja kohotessaan he kannustivat teitä eteenpäin, 

poistivat esteet tieltänne ja antoivat teille kunniallisen paikan opetuslapsina. 

20 Jumalallisten opetusten ymmärtämiseksi on välttämätöntä uudistua ja tutkia lakia. 

Tämän kautta tulette ymmärtämään Sanaani ja saatte suuria ilmestyksiä, joita ette voisi saavuttaa 

ihmistieteiden avulla. 

Tulee päivä, jolloin ihminen kumartuu ja rakastaa Isäänsä sillä kunnioituksella ja rakkaudella, jota 

pyydän teiltä. 

Ilmiöni on kaikkien ymmärrettävissä. Olen puhunut aivojesi kapasiteetin mukaan, sillä et voinut 

käsittää kaikkea viisauttani. Tähän yksinkertaiseen sanaan, jolla tein opetukseni teille tunnetuksi, teidän 

ei pidä lisätä mitään, mikä tulee älystänne, ja jos käännätte sen muille kielille, pitäkää huoli siitä, että sen 

jumalallinen merkitys säilyy koskemattomana. 

21 Valmistautukaa niin, että aivonne ovat kuin kirkas peili, joka heijastaa valoni kaikessa 

kirkkaudessaan, kun olette mukana tässä vaikeassa tehtävässä. 

22 Asu lähellä minua. Minä olen kaikkien luotujen asioiden elämä, alku ja loppu. Jos olen uskonut 

sinulle kaltaiseni tehtävän, se johtuu siitä, että rakastan sinua ja haluan, että otat minusta mallia. 

23 Pelastakaa sydämiä, tehkää ihmeitä, rakastakaa toisianne. 

24 Jos tunnette sisällänne tarvittavan uskon ja sielunvoiman, jotta voitte ottaa ristin, mennä koteihin 

ja viedä sanani, kulkea laajan maan läpi ja purjehtia merillä. Minä menen teidän edellänne ja valmistan 

tien. 

25 Olkaa valppaina, sillä monet lampaiden vaatteisiin pukeutuneet sudet tulevat luoksenne ja 

haluavat eksyttää teidät johdattaakseen teidät harhaan. Mutta katsokaa, niin saatte selville heidän 

sydämensä aikomukset. 

26 Kun kanssaihmisesi tulevat kärsimään ja 

Jos haluat pysäyttää heidän kyyneleensä, tee niin. Antakaa kaikki se hyvä, mitä teissä on, niin 

myöhemmin, tuonpuoleisessa, saatte suurempaa armoa kuin mitä olette osoittaneet tässä maailmassa. 

27 Rakas kansa, rukouksenne nousee Minun luokseni, kuten ensimmäisellä kerralla psalmienne 

nousivat Minun luokseni temppelissä. Mutta tuo aika on kulunut ja sielusi on kehittynyt. Jerusalemin 

suurta temppeliä ei ole enää olemassa, sillä sanani on toteutunut, eikä sen aineellisesta rakenteesta 

jäänyt kiveäkään toisen päälle. 

28 Ei ole liitonarkki, eikä taulut lain päällä on 

alttarille enää. Henkesi etsii totuutta niiden lukujen ja symbolien tuolta puolen, jotka ennen palvelivat 

sitä uskomaan ja ymmärtämään ja jotka opettivat sitä palvomaan Minua. Mutta nykyään se ymmärtää, 

ettei näillä ole enää mitään oikeutusta, koska henki on ymmärtänyt niiden merkityksen. Symbolit olivat 

vain aineellisia esineitä, joita Herra käytti selittääkseen jumalalliset opetukset ihmisille. 
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29 Kun oppilas on ymmärtänyt perusopetuksen, hänen tulisi unohtaa vanhat palvontamuodot, jotta 

hän voisi nousta korkeampien innoitusten ja hengellisemmän palvonnan halussa. 

30 Muistakaa, että niin kauan kuin teillä on oltava silmienne edessä jokin symboli, joka ilmentää 

Minua, ette voi olla suoraan yhteydessä Jumalalliseen Henkeen. Ymmärtäkää kuitenkin, että teidät kaikki 

on kutsuttu käyttämään tätä hengeltä hengelle käytävää vuoropuhelua. 

31 Kaikki, mikä ympäröi ja syleilee sinua tässä elämässä, on ikuisen elämän heijastus, on syvällinen 

opetus, joka selitetään aineellisten muotojen ja esineiden kautta, jotta se voidaan ymmärtää. 

32 Ette ole vielä päässeet tuon ihmeellisen oppitunnin ytimeen, ja ihminen on erehtynyt kerta 

toisensa jälkeen, koska hän on käsittänyt elämänsä maan päällä ikään kuin se olisi ikuisuus. Hän on 

tyytynyt käsittelemään sen ulkoisia muotoja ja hylännyt kaiken sen, mitä se sisältää jumalallisesta 

ilmoituksesta ─ sen, mikä on koko luomakunnan sisältämä olemus ja totuus. 

33 Kun tämä "kirja" on jättänyt valonsa sieluihin ja se on ymmärretty viimeistä sivua myöten, 

ihminen jättää maan ja hänen sielunsa siirtyy uuteen kotiin, jossa hän tietää ja hyödyntää kaiken sen, 

mitä ihmiselämä on opettanut hänelle matkan varrella. Silloin hän kykenee ymmärtämään monia 

opetuksia, jotka hänelle on paljastettu elämässään aineessa. 

34 Tutkikaa näitä sanoja, jotka Mestarinne on omistanut teille niin suurella rakkaudella, jotta voitte 

niiden valossa arvioida tekojanne. Ja kun huomaat, että olet pysähtynyt, selvitä, mitkä olivat syyt, jotka 

aiheuttivat tämän, jotta voit välttää niitä tulevaisuudessa ja edetä aina eteenpäin kehityspolullasi. 

35 Tehtävä, jonka olen käskenyt kansalleni maan päällä, on suuri ja hyvin herkkä. Siksi olen etsinyt 

sitä jokaisena aikakautena innoittaakseni sitä Sanallani ja paljastaakseni sille jotakin lisää lain sisällöstä. 

36 Rakkauden, hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden laki on ollut henkinen perintö, jonka olen jättänyt 

hänelle kautta aikojen. Oppitunti oppitunnilta olen saanut ihmiskunnan ymmärtämään, että laki voidaan 

tiivistää yhteen käskyyn: rakkauteen. Rakastakaa Isää, joka on elämän luoja, rakastakaa lähimmäisiänne, 

jotka ovat osa Isää, rakastakaa kaikkea, mitä Herra on luonut ja käskenyt. 

37 Rakkaus on viisauden, suuruuden, voiman, korotuksen ja elämän alkuperä, alku ja siemen. Tämä 

on se todellinen polku, jonka Luoja on viitoittanut sielulle, jotta se askel askeleelta ja koti kodilta tuntisi 

yhä enemmän ja enemmän, että se lähestyy Minua. 

38 Jos ihminen olisi aikojen alusta lähtien tehnyt hengellisestä rakkaudesta kultin sen sijaan, että hän 

olisi sortunut epäjumalanpalvelusriitteihin ja uskonnolliseen fanaattisuuteen, tämä maailma, josta 

nykyään on tullut kyynelten laakso ihmisten pelon ja kurjuuden vuoksi, olisi rauhan laakso, jonne sielut 

tulisivat hankkimaan ansioita päästäkseen tämän elämän jälkeen niihin hengellisiin koteihin, joihin sielun 

on määrä astua matkallaan. 

39 Totisesti minä sanon teille, ettei ihminen ole missään ihmiselämän aikakautena ollut vailla 

tietämystä laistani. Sillä jumalallisesta kipinästä, joka on hänen henkensä, ei ole koskaan puuttunut valon 

kipinää hänen sielustaan, intuitiota hänen mielestään tai aavistusta hänen sydämestään. Sielusi on 

kuitenkin palannut tuonpuoleiseen synkkä side silmiensä edessä, ja sanon sinulle, että jokainen, joka ei 

käytä hyväkseen sitä oppituntia, jonka elämä tässä maailmassa sisältää tässä koettelemusten laaksossa, 

joutuu palaamaan sinne saadakseen hyvityksensä päätökseen ja ennen kaikkea oppiakseen. 

40 Väärin on se käsitys, joka teillä on siitä, mitä elämä maan päällä merkitsee, mitä sielu on ja mitä 

henkimaailma on. 

Suurin osa uskovista ajattelee, että jos he elävät tietynlaista vanhurskautta noudattaen tai jos he 

viime hetkellä katuvat tekemiään rikkomuksia, taivas on heidän sielulleen varma. 

Mutta tämä väärä ajatus, joka on ihmiselle hyvin mieluinen, on syy siihen, miksi hän ei täytä lakia 

sitkeästi koko elämänsä ajan, ja aiheuttaa siten sen, että hänen sielunsa, kun se jättää tämän maailman ja 

astuu henkimaailmaan, huomaa tulleensa paikkaan, jossa se ei näe niitä ihmeitä, joita se oli kuvitellut, 

eikä tunne sitä korkeinta autuutta, johon se luuli olevansa oikeutettu. 

41 Tiedättekö, mitä tapahtuu niille olennoille, jotka olivat varmoja pääsevänsä taivaaseen ja sen 

sijaan löysivät vain hämmennystä? Koska he eivät enää olleet kotonaan maan päällä, koska heiltä puuttui 

ruumiillisen kuoren tuki eivätkä he voineet nousta niille korkeuksille, joilla hengellisen valon sfäärit 
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sijaitsevat, he loivat itselleen ─ tiedostamattaan ─ maailman, joka ei ole inhimillinen eikä syvällisesti 

hengellinen. 

Sitten sielut alkavat kysyä itseltään: Onko tämä taivas? 

Onko tämä se koti, jonka Jumala on määrännyt sieluille sen jälkeen, kun ne ovat vaeltaneet niin kauan 

maan päällä? 

42 Ei ─ sanovat toiset ─ tämä ei voi olla "Herran kohtu", jossa voi olla vain valoa, rakkautta ja 

puhtautta. 

43 Vähitellen, pohdinnan ja tuskan kautta, sielu oppii ymmärtämään. Se ymmärtää jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden, ja henkensä valon valaisemana se arvioi aiempia tekojaan ja havaitsee, että ne 

olivat köyhiä ja epätäydellisiä, että ne eivät olleet sen arvoisia, mihin se oli uskonut. 

Tämän itsetutkiskelun seurauksena syntyy nöyryys ja halu palata niihin tapoihin, jotka hänellä oli 

takanaan, pyyhkiä tahrat pois, hyvittää virheet ja tehdä jotain todella ansiokasta Isän edessä. 

44 On välttämätöntä valistaa ihmiskuntaa näistä mysteereistä, jotta se ymmärtäisi, että elämä 

aineessa on ihmiselle tilaisuus hankkia ansioita sielulleen ─ ansioita, jotka kohottavat sitä, kunnes se 

ansaitsee elää korkeamman henkistymisen alueella, jossa sen on toimittava ansiokkaasti uudestaan, jotta 

se ei jäisi jälkeen ja jotta se jatkaisi nousua tasolta toiselle; sillä "Isän huoneessa on monta asumusta". 

45 Saatte nämä ansiot rakkauden kautta, kuten Isän ikuinen laki on opettanut teille. Näin sielunne 

etenee askel askeleelta täydellisyyden tikkailla ja oppii tuntemaan kapean polun, joka johtaa taivaan 

valtakuntaan ─ todelliseen taivaaseen, joka on sielun täydellisyys. 

46 Tervetuloa te, jotka tulette luokseni löytämään rauhan ja rakkauden tiet. Toivotan nämä ihmiset 

tervetulleiksi ja annan heidän ymmärtää, että heitä odottaa hengellinen tehtävä. 

47 Opetuslapset, te kamppailette kanssani, teette työtä lähellä Mestarianne, ja niin kuljemme 

polkua, joka johtaa teidät vuoren huipulle. Tulette luokseni nöyrästi pyytämättä Isältänne sitä tai tätä 

lahjaa, vaan otatte mielellänne vastaan sen, mitä Hän on antanut jokaiselle lapselleen. 

48 Teillä on sielussanne valoa, ja lisäksi olette jo edenneet pitkälle koettelemusten tiellä, mikä on 

tehnyt kokemuksestanne hedelmällisen, ettekä siksi enää anna turhamaisuuden hallita itseänne, kun 

haluatte olla suuria tullaksenne ihailtaviksi ja palvelluiksi. 

49 Kuka muu kuin minä voisi hallita sieluja ja ohjata niiden kohtaloa? ─ Ei kukaan. Siksi jokainen, joka 

aikoi ottaa Herransa paikan, koska hän halusi hallita, loi itselleen valtakunnan taipumustensa, 

mieltymystensä, valta-ajatustensa ja turhamaisuutensa mukaan ─ materian, halpamaisen intohimon ja 

halpamaisen tunteen valtakunnan. 

50 Henkeä ei voi alistaa, sillä siinä on täydellinen oikeudenmukaisuus. Sieluissa vain puhtaudella on 

valta jaloihin tunteisiin, vain hyvyys liikuttaa niitä ─ sanalla sanoen, sielu saa ravintonsa vain totuudesta ja 

hyvyydestä. 

51 Siksi, oi opetuslapset ─ vaikka näette itsenne runsaasti lahjoilla varustettuina ja ymmärrätte, että 

teillä on jotain sellaista, mitä kaikilla ei ole, teidän ei pidä tuntea olevanne ketään parempia. Laittakaa 

kaikki, mitä teillä on, minun asiani palvelukseen, sillä sille on ominaista rakkaus, ja teidän tulisi omistaa 

sille koko elämänne, jotta voisitte olla tällä tavoin hyödyksi kanssaihmisillenne. 

52 Tuhoa turhuuksien valtakunta, jonka olet luonut. Hallitse inhimilliset intohimosi ja anna sielusi 

paljastua sisimmässään, täynnä rakkautta ja valoa, joka antaa sinulle viisautta. 

Yritä ottaa Jeesus esikuvaksesi kaikissa elämäsi toimissa. Häntä ei lähetetty maan päälle sovittamaan 

rikkomusta tai vastaanottamaan Isänsä tuomiota. Kristus, joka puhuu teille jälleen tänään, laskeutui 

ihmisten sydämiin perustamaan niihin rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja totuuden valtakuntansa. Hän 

ei tuonut ihmisille materialistisia oppeja eikä epäoikeudenmukaisia lakeja. Hän ei tullut herättämään 

ihmisten ahneutta eikä ruokkimaan heidän intohimojaan. Hän toi mukanaan rakkauden opetuksen, joka 

on sielun moraali. Siksi hän sanoi kansanjoukoille: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta." 

53 Kysyt Minulta sydämesi syvyyksissä, miten on mahdollista, että suuret henkiset olennot 

kapinoivat ja haluavat toimia Jumalaa vastaan. Kerron teille tämän: Ne, jotka nousevat minua vastaan, 

eivät ole vielä todella suuria. He ovat epätäydellisiä henkisiä olentoja, jotka ovat kyenneet kehittämään 
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yhtä osaa kyvyistään ja laiminlyöneet muiden kehityksen. Heidän älykkyytensä on kehittynyt, mutta 

heidän sielunsa jalot tunteet eivät. 

54 Tästä syystä huomautin teille tuolloin, että ihminen ei elä pelkästään leivästä. Sillä niiden 

maallisten opetusten lisäksi, joita maa antaa hänelle, hän tarvitsee täydellistä täydellisyyttä varten 

hengen valoa, jonka hän voi saada vain minun opetuksissani. 

55 Te ihmiset: Monien vuosisatojen ajan olette vaeltaneet maan päällä, aina intohimojenne taakan 

painamina. Mutta loppu on koittanut, olette jo henkisen vapautumisenne aikakaudella, jolloin sielu 

hallitsee ruumiissa, joka on sen palvelija, ja jossa sen koti on äärettömyys. 

56 Pian tiedätte, mistä tulitte ja minne olette menossa, jotta osaatte antaa maailmalle sen paikan, 

joka sillä pitäisi olla elämässänne, ja antaa sielulle sen paikan, joka sillä pitäisi olla olemassaolossanne. 

57 Nämä sanat, jotka aion antaa teille, ovat luonteeltaan profeetallisia, jotta teillä olisi kannustin 

ponnistella ja luottaa toivon valoon tulevaisuudessanne. 

58 Ne, jotka kulkevat maailman läpi vuodattaen kyyneleitä tuskiensa vuoksi, älkää luulko, että olen 

hylännyt heidät. Koettelen heidän kärsivällisyyttään ja odotan vain, että he saavuttavat puhdistumisensa, 

jotta he voivat sitten lisätä seuraajieni määrää. 

59 Spiritualisaatio tulee ihmisten luo, hälventää heidän epäilyksensä, saa heidät palaamaan 

turvalliselle tielle ja saa heidät näkemään totuuden valon. Silloin ihmiset sanovat: "Herran sana on käynyt 

toteen, kun hän sanoi meille: 'Jokainen silmä saa nähdä minut'." 

60 Teidän on tiedettävä, että kipu on tällä hetkellä hyvin suurta, koska ihmisen sielu maksaa nyt 

velkoja, joita sydämenne ei tunne, ja pyyhkii pois tahroja, jotka ovat olleet teissä pitkään. Ette tiedä, kuka 

olette ja millaisia teoksenne ovat olleet kulkemallanne pitkällä tiellä. Mutta nyt teidän, jotka tiedätte 

tämän ilmestyksen, on varustettava itsenne kärsivällisyydellä ja antautumisella. Sillä se kohottaa teitä ja 

auttaa teitä saavuttamaan puhdistumisenne. 

61 Vakuutan teille, että toistaiseksi teidän ei tarvitse tuntea menneisyyttänne; teille riittää, jos teillä 

on intuitio tai aavistus siitä, että olette tehneet virheitä muina aikoina, jotka teidän on nyt korvattava. 

Toisaalta haluan teidän tietävän paljon tulevaisuudestanne Sanani kautta, sillä tämä valo synnyttää 

sydämissänne toivon saavuttaa rauhan ja valon elämä, jossa sielu ja ruumis kehittyvät ylöspäin. Sillä 

tulevat ajat, jolloin fyysisen ja hengellisen välillä vallitsee harmonia. 

62 Minun valoni valaisee kaikki polut, ja lahkot ja uskonnot näkevät edessään yhden ainoan polun, 

yhden ainoan lain: Jumalallisen Hengen Rakkauden lain. Tämä tulee olemaan koko maailman kattava 

opetus, joka yhdistää kaikki sielut. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 185 
1 Siunaan teitä, koska uskotte, että Henkeni on se, joka antaa teille tämän opetuksen, vaikka 

kuulette opetuksiani ihmisälyn avulla. 

2 Ette välitä äänen kantajan puutteista, olette kiinnostuneita vain jumalallisen merkityksen 

ymmärtämisestä. Ne, jotka tutkivat Sanaani tällä tavoin, löytävät totuuden. He ovat niitä opetuslapsia, 

jotka lähtevät huomenna selittämään opetustani ihmisille. He saavat ne ymmärtämään, jotka ovat 

erehtyneet tulkitsemaan menneiden aikojen kirjoituksia. Jotta paljastusteni totuus paljastuisi, on 

välttämätöntä, että ei pitäydytä sanojen aineellisessa merkityksessä, vaan etsitään hengellistä 

merkitystä, joka on se olemus, joka on totuus ja elämä. 

3 Siksi olen altistanut tämän kansan tutkimukselle, joka on samalla syvällinen opetus, sillä annoin 

Sanani ihmisälyn välityksellä ja opastin heitä olemaan välittämättä Sanan ulkoisesta muodosta, vaan 

tunkeutumaan sen ytimeen, jotta he löytäisivät sen merkityksen. Tämän opetuksen avulla tämä kansa 

pystyy selittämään niille, jotka etsivät aiempien viestieni tulkintaa, tavan löytää henkisesti minkä tahansa 

opetuksen, tekstin tai minkä tahansa tekstin merkityssisältö. 

vertaus paljastaa totuuden, joka on yksi. 

4 Näen tämän kansan keskuudessa myös niitä, jotka ovat vähitellen ymmärtäneet, että mitä 

paremmin heidän sielunsa ja ruumiinsa ovat valmistautuneet, sitä runsaammin ja selkeämmin saan 

opetukseni äänenkantajan kautta. Ah, jospa kaikki nämä ihmisjoukot todella pyrkisivät osoittamaan 

olevansa armoni arvoisia ─ kuinka suuri ja täydellinen olisikaan minun ilmentymäni! 

Mutta silti näen, että monet sydämet etsivät ulkoista palvontaa voidakseen uskoa Läsnäolooni, 

tajuamatta, että sen sijaan, että he antaisivat sielunsa nousta vapaasti, he pidättelevät sitä aineellisella 

alttarilla, hajottavat sitä hyödyttömillä seremonioilla ja väsyttävät sitä tavanomaisilla perinteillä. Totisesti 

minä sanon teille, se aika on nyt ohi teidän kohdallanne. 

Olette pitkään virkistäneet aistejanne kirkkojen loistossa, olette pitkään ihailleet lähimmäistenne 

taideteoksia. Nyt sinun on jätettävä kaikki tämä taaksesi, jotta sielusi voi saavuttaa sen ihmeellisen 

elämän, joka on tarkoitettu sille, kyllästyä valolla rukouksensa hetkinä Hänessä ja välittää ruumiilleen 

kaikki ne ilot ja innoitukset, jotka se saa haltioitumisensa aikana. Silloin tulette tietoisiksi siitä, miten 

köyhiä ja kömpelöitä ovat olleet ne muodot, joilla maailma on yrittänyt esittää jumalallista. 

5 Sielusi on siirtynyt lapsuudesta murrosikään, ja siksi sen elämässä on tapahduttava muutos. 

6 Menneinä aikoina hyväksyin hengeltäsi kaikki sen Minulle tekemät uhrit, vaikka ne sisälsivät 

paljon tietämättömyyttä ja epätäydellisyyttä. Tänään vain se, mikä on puhdasta, vilpitöntä ja totta, voi 

tavoittaa minut. 

7 Näettekö, kuinka kauniita ovat ne puutarhanne kukat, joita joskus tarjoatte Minulle? Totisesti 

sanon teille, etten voi ottaa vastaan edes sitä lahjaa tällä hetkellä, sillä nuo kukat eivät ole teidän, vaan 

minun työtäni; mutta teidän pitäisi tarjota Minulle sydämenne hengellisiä kukkia, toisin sanoen hyviä 

tekoja, puhtaita rukouksia ja hyveellisyyttä. 

8 Älkää enää pettäkö itseänne, älkää enää yrittäkö korvata ulkoisilla asioilla sitä, minkä täytyy olla 

syvästi hengellistä. Älkää pelätkö purkaa rajoituksia, älkää pelätkö kohdata totuutta. Taivas kuuluu vain 

rohkeille ja innokkaille. 

9 Kun olette poistaneet kaiken fanaattisuuden ja epäjumalanpalveluksen sydämistänne ja oppineet 

rukoilemaan hengestä henkeen, olette päässeet Herran todelliselle alttarille ─ sille, joka ei ole tästä 

maailmasta. Tällä alttarilla voitte uhrata uhrinne, joka on hyvien tekojenne uhri ja joka on minun 

silmissäni kauniimpi kuin puutarhojenne kukat. Sillä sielusi hyvät teot eivät koskaan kuihtu. 

10 Te ihmisjoukot: Avatkaa sydämenne, jotta armoni kaste voi virrata niihin. Haluan, että tämä kansa 

on kuin valtava puutarha, jossa kukkivat ajatusten, sydämen ja sielun kauneimmat kukat, joita tulen 

vaalimaan. 

11 Ihmiset: Kun puhun teille hartauksista ja lahjoituksista sillä selkeydellä, jolla julistan Sanaani, 

tunnetteko tuskaa, koska johdatan teidät pois aiemmista uskomuksistanne? Ei, Mestari, sanot Minulle. 
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12 Syy tähän on se, että minun sanassani on balsamia ja valoa, joka ei anna minkään mielen herätä 

epäselvyyttä eikä minkään sydämen murehtia. 

13 Haluan, että puhutte kanssaihmisillenne samalla tavalla, kun yritätte avata heidän silmänsä 

valolle. Tehkää se sillä selkeydellä ja rakkaudella, jota olen käyttänyt kanssanne, niin ette jätä heidän 

sydämiinsä tuskaa, vaan pikemminkin rauhaa ja valoa. 

14 Jumalallisen lupauksen täyttyessä olen tehnyt itseni tunnetuksi teille tänä aikana. Tämän sanan 

ytimeen sisältyvässä merkityksessä olen ollut täysin ja täydellisesti kanssanne. Se, joka on löytänyt tämän 

merkityksen, on tuntenut Minut. Toisaalta ne, jotka ovat viettäneet aikansa arvioimalla 

ilmenemismuotoni ulkoista olemusta, eivät ole kyenneet löytämään totuuttani. 

15 Kun jotkut olivat äärimmäisen hämmästyneitä kuullessaan Sanani, toiset eivät tunteneet 

pienintäkään värinää eivätkä tulleet tietoisiksi läsnäolostani ja siitä, että he olivat kuulleet Minua. 

16 Kun Sanaani ei enää kuulla näiden äänenkantajien kautta, monet sydämet itkevät tämän ajan 

loppua, aivan kuten on myös niitä, jotka ─ vaikka he ovatkin kuulleet Minua ─ eivät tule tietoisiksi siitä 

hyvästä, joka heillä oli ja jonka he menettivät, koska he eivät osanneet käyttää sitä. 

17 Tulevat ajat, jolloin tämä sana leviää moniin paikkoihin. Mutta silloin se tapahtuu niiden 

todistusten kautta, jotka ovat kuulleet sen, ymmärtäneet sen ja uskoneet sen, ja te tulette todistamaan, 

että monet niistä, joilla ei ole koskaan ollut armoa kuulla opetuksiani, pystyvät löytämään sen 

jumalallisen merkityksen, jota nämä pitävät aarteenaan, ja he huudahtavat vakuuttuneina ja uskossa: "Se 

on Mestarin sana!" 

18 Tulette näkemään kanssaihmistenne itkevän autuaana, sisäisesti sanomani liikuttamina, ja tulette 

näkemään heidän valittavan, etteivät he kuulu valittujeni joukkoon. Silloin tunnette katumusta siitä, että 

─ vaikka olen ollut kanssanne niin kauan ─ sydämenne ei ole osoittanut sitä uskoa ja rakkautta, jonka 

näette orastavan lähimmäisissänne pelkästään todistuksenne kautta. 

19 Näistä joukoista löydätte niitä, jotka aavistavat hengellisen, inspiroituneita, niitä, jotka ennakoivat 

hengen ja hengen välistä vuoropuhelua, näkijöitä ja niitä, joilla on hengen lahjat ja kyvyt täydessä 

kehityksessä. 

20 Luuletteko, että annan Sanani kaikille maailman kansoille? ─ Ei, myös tässä uudessa 

ilmestyksessäni on niin kuin menneinä aikoina, jolloin ilmoitin itseni vain yhdelle kansalle, mutta heidän 

tehtävänään oli lähteä liikkeelle ja levittää ilosanomaa ja kylvää se siemen, jonka he saivat viestistäni. 

21 Muistakaa, että muissa maissa siemeneni iti suurimmalla voimalla pelkästään apostolieni 

todistuksen kautta. 

22 Muistakaa, rakkaat ihmiset: Jos muut kansat uskoivat nuo todistukset, se johtui siitä, että ne, 
jotka ne antoivat, osasivat tehdä sen kaikella rakkaudella ja totuudellisuudella, johon heidän sydämensä 

kykenivät. Kerron teille tämän, koska jos haluatte, että maailma uskoo Minuun teidän kauttanne, teidän 

on valmistauduttava olemaan kuin nuo apostolit heidän rakkaudessaan, nöyryydessään, 

hengellisyydessään ja uskossaan. Silloin maailma pitää tätä opetusta totuutena, ja Sanani on ihmisille 
pyhä. Silloin näette lähimmäistenne lukevan innokkaasti Sanani tuottamia kirjoituksia, ja näette heidän 

kääntävän niitä eri kielille, jotta kaikki kansat voisivat tuntea ne. 
23 Tulette näkemään, kuinka tämä sana, johon tämä kansa on niin tottunut ja jonka ne, jotka ovat 

sitä eniten kuulleet, ovat niin halventaneet, tulee huomenna olemaan kuin keidas niille, jotka kärsivät 

paljon maan päällä. Tulette näkemään, miten se on balsamia ja elämää, ravintoa ja valoa niiden 

elämässä, jotka janoavat ja janoavat totuutta, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta. 

24 Miehet ja naiset, jotka olette kuulleet sanaani jo pitkään ja jotka ovat myös ottaneet vastaan 

tehtäviä tässä työssä: antakaa sanojeni liikuttaa sydäntänne, antakaa hengen puhua olemuksenne 

sisimmässä. Olette syöneet paljon elämän puun hedelmää, mutta mitä olette tehneet siemenelle? Miksi 

kaikki, mitä kylvätte, ei tule siitä siemenestä, jonka minä olen teille antanut? Näen, että käytät myös 

omia siemeniäsi, joita lisäät siihen, minkä olen antanut sinun huollettavaksesi. Kuka teistä ei ymmärrä, 

mitä sanon teille näinä hetkinä? 
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25 En paheksu kaikkia tekojasi. Sanon teille, että teidän ei pitäisi lisätä mitään epärehellisyyttä 

hyvään, mitä teette, sillä silloin ette enää kylvä totuuttani sellaisena kuin olen sen teille ilmoittanut, ja 

huomenna, kun tulee hetki, jolloin henkenne leikkaa kylvämänsä hedelmän, se luonnollisesti huomaa, 

että tämä hedelmä vastaa täsmälleen sitä, mitä se kylvi elämänpolullaan. 

26 Olen kaiken luodun ydin. Kaikki elää minun äärettömän voimani kautta. Olen jokaisessa ruumiissa 

ja jokaisessa muodossa. Olen jokaisessa teistä, mutta teidän on valmistauduttava ja tehtävä itsestänne 

vastaanottavaisia, jotta voitte tuntea ja löytää Minut. 

27 Minä olen kaikkien olentojen elämän henkäys, sillä minä olen Elämä. Siksi olen antanut teidän 

ymmärtää, että jos teillä on minut silmienne edessä kaikissa teoissanne, teidän ei tarvitse esittää kuvaani 

savessa tai marmorissa palvoaksenne minua tai tunteaksenne minut lähellänne. Tämä ymmärryksen 

puute on vain johtanut ihmiskunnan epäjumalanpalvelukseen. 

28 Sanani ansiosta aistitte harmonian, joka vallitsee Isän ja kaikkien luotujen asioiden välillä, 

ymmärrätte, että Minä olen se olemus, joka ravitsee kaikkia olentoja, ja että olette osa Minua. 

29 Siinä määrin kuin ymmärrätte elämänne merkityksen, sielunne kohtalon ja kehityksen 

tarkoituksen, pääsette hengelliseen elämään. Tällä tavoin unohdatte ne muodot, jotka olette antaneet 

Minulle ja joissa olette etsineet Minua, ja vähitellen sammutatte ne väärät uskomukset ja 

harhakäsitykset, joihin ihmiskunta on jäänyt loukkuun niin monien vuosisatojen ajan. 

30 Sielu pystyy kehittymään kykyjensä pohjalta, kunnes se saavuttaa täydellisyytensä. Mutta Minä 

olen Mestari, joka olen aina ollut tukenanne kehityspolullanne, jotta elämänne ei olisi hedelmätöntä. 

31 Jos teistä tulee hyväntahtoisia ihmisiä, elämänne tulee sopusointuun koko luomakunnan 

täydellisyyden kanssa. Saavutatte todellisen tiedon valon, ja tekojenne hedelmät antavat teille ikuisen 

rauhan. Fyysinen osasi on ainetta, joka hajoaa atomeiksi Luomakunnassa. 

Tämän te olette ymmärtäneet, mutta monille sielun kuolematon elämä on käsittämätöntä. He 

ymmärtävät vain sen, mitä heidän silmänsä näkevät tai mitä heidän tieteensä todistaa. Missä ovat ne, 

jotka asuivat kanssasi tässä maallisessa elämässä? ─ Et tiedä. Voit vain kuvitella, että he elävät valon 

maailmassa. Tähän Mestari sanoo teille: "Monet heistä ovat ympärillänne. Sielulla on sekä kyky miehittää 

paikka, jonka Isä on sille osoittanut tuonpuoleisessa, että samalla suorittaa tehtävä kanssanne. Sellainen 

on henkisielun voima. 

32 Ette ole vielä ymmärtäneet näitä opetuksia. Mutta tuon kyvyn kehittyminen edellyttäisi, että 

toteuttaisitte sen, mitä sanoin teille Toisella Aikakaudella: Ihmisen on puhtaudessaan muistutettava 

lasta, jotta hän voisi saavuttaa armoni. 

33 Mutta sinun ei pitäisi enää tuntea itseäsi hylätyksi. Jokaisessa ihmisen tekemässä työssä on valon 

hengen vaikutus. Henkinen maailma vaikuttaa ihmismielen elimiin ja ohjaa niitä. Tuo maailma on 

suurempi ja kauniimpi kuin se, jota katsotte silmillänne. Se on valon ja täydellisen harmonian maailma. 

Sen asukkaat ovat kanssani; he vahtivat luomakuntaa yhdistettynä minuun. 

34 Mutta voitko sinä, vaikka tunnet nämä opetukset ja uskot niihin, jatkaa valittamista siitä, että 

ihmiset, joita rakastit tässä maailmassa, ovat siirtyneet tuonpuoleiseen maailmaan, tietäen, että he 

valvovat sinua? Miksi ajattelette heitä ihmismuodossaan, kun he ovat nyt puhtaasti hengellisiä? 

35 Olen tänään puhunut teille siitä, mitä te kutsutte toisen elämän mysteeriksi. 

36 Minä yksin voin paljastaa nämä opetukset teille. Ihmiset eivät pysty siihen, koska he eivät ole 

tunkeutuneet kätkettyyn viisauteen. 

37 Minun täytyi valmistaa teidät astumaan pyhäkkööni kuullakseni toisen opetuksistani. Näen 

nimittäin, että teidän oli ensin tehtävä vaikutus aisteihinne, jotta sielunne voisi nousta. Silmänne etsivät 

kuvaa, joka voisi puhua teille Läsnäolostani, korvanne odottivat kirkkovirsien sointuja, jotka 

puhdistaisivat sydämen maallisista huolista, ja jopa suitsukkeet ja kukkien tuoksu olivat välttämättömiä, 

jotta voisitte ajatella Minua, vaikka vain muutaman hetken ajan. Koska kuitenkin löysitte kaikki nämä 

liturgiset osat vain tätä palvelua varten pyhitetyistä kirkoista, ette pystyneet ymmärtämään tai edes 

tuntemaan läsnäoloani niiden ulkopuolella. Nykyään sen sijaan, että kehonne aisteja kehitettäisiin, 
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henkinen valmistautumisenne on alkanut herättää sieluanne jättämään huomiotta sen, mikä liittyy 

fyysisiin aisteihin. 

38 Silmäsi eivät enää etsi kuvaa, joka voisi edustaa sinulle jumaluutta; korvasi eivät enää vaadi niitä 

ääniä, joita tarvitsit unohtaaksesi maailman kannustimet hetkeksi. Ette enää odota, että osallistutte 

jumalanpalvelukseen uskoaksenne, että olen läsnä vain tuossa teossa ja tuossa paikassa. 

39 Ainoa asia, joka teitä tänään askarruttaa, on se, miten puhdistaa mielenne, miten puhdistaa 

sydämenne, jotta voisitte vastaanottaa, tuntea ja ymmärtää Sanani jumalallisen merkityksen; ja tiedätte, 

että tähän ei ole parempaa keinoa kuin meditaatio ja rukous. 

40 Nykyään kaikki, mitä silmiesi eteen voidaan asettaa, häiritsisi sinua, ja paras musiikki tuntuisi liian 

vähäpätöiseltä Sanani taivaallisen konsertin rinnalla. Sen sijaan, että nämä asiat auttaisivat sinua 

hartaudessasi, ne saattavat lopulta häiritä sinua. Ette tarvitse tai halua mitään ulkoista; siksi olette 

tottuneet sulkemaan silmänne siksi ajaksi, kun otatte vastaan julistukseni. Sillä sielu haluaa 

korkeimmassa halussaan kohota ja vapautua kaikesta kosketuksesta aineelliseen. 

41 Aiemmin alttari, jonka olitte pystyttäneet jumaluudelleni, oli kaukana teistä; tänään olette 

pystyttäneet sen sydämeenne. Tarjouksenne, joka oli pitkään ollut aineellinen, olette nyt korvannut 

hengellisellä ilmentymällä. Tiedät, että rakkautesi on minun silmissäni kauniimpi kuin puutarhasi kaunein 

kukka, ja että anteeksianto, jonka annat lähimmäisellesi, on tarkoitettu 

Olen arvokkaampi kuin katumus, jolla kerran luulit voivasi pestä tahrasi pois. 

42 Kuuntelen teitä hiljaisuudessa, Minulle ei ole tarpeen, että liikutatte huulianne. En ole syntinen, 

joka kuuntelee toista syntistä. Olen Hengessä, ja kuulen sielunne, ja se yrittää nousta ja kommunikoida 

kanssani. 

43 Monet ovat kuulleet sanani tänä aikana, mutta kaikki eivät ole ottaneet sitä totuutena. Kaikki 

eivät tietenkään ole päässeet siihen aikaan, jolloin he voivat ymmärtää tämän opetuksen. Kaikkina 

aikoina on ollut monia kutsuttuja, mutta vain harvat on lopulta valittu ─ siitä syystä, miksi muistutan teitä 

tänään: vain ne, jotka ymmärtävät, tuntevat tai uskovat ajoissa, ovat niiden joukossa, jotka ovat jääneet 

ja valmistautuvat seuraamaan Minua. 

Joskus näette, että lähimmäisenne tulevat näennäisesti hengellisesti hyvin kehittyneinä ja 

Rakkausoppini ymmärtävinä. Jälkeenpäin näette, etteivät he hyväksyneet totuudeksi sitä, mitä he saivat 

sanassani, ja se johtuu siitä, ettei ensisijaisesti ihmisäly voi löytää Minua, vaan henki, jos siinä on läsnä 

rakkaus. Älä sekoita toista toiseen. 

Toisaalta näette, että jotkut kanssaihmisistänne tulevat ilmentymääni, jotka näyttävät olevan 

kouluttamattomia ja aivan liian materialisoituneita, joiden ette edes etäisesti odota kykenevän 

ymmärtämään sanojani emotionaalisesti, ja olette olleet hämmästyneitä heidän herkkyydestään ja 

ymmärryksestään, jonka he ovat ilmeisesti saavuttaneet. Syynä tähän on se, että he ovat kömpelöitä 

ulkoisuudessaan, inhimillisyydessään, mutta sisäisesti he ovat saavuttaneet hyvin suuren hengellisen 

kehityksen. 

44 Ne, jotka ovat uskoneet, eivät aina ole heränneet uskoon heti ensimmäisestä hetkestä lähtien. 

Lähes kaikki heistä ovat kamppailleet sisäisesti. Olen havainnut heidän sydämissään seuraavat ─ tai 

samankaltaiset ─ kysymykset: "Onko se totuus? Onko mahdollista, että olen kohtaamassa Herran 

läsnäolon täällä? Onko mahdollista, että löydän täältä parannuksen vaivoihini, joita pidin niin kauan 

parantumattomina?" Silti, kun he saivat ihmeen, jotkut kysyivät Minulta: "Onko se Hän, joka paransi 

minut?"." 

Mutta on ollut myös monia, jotka ovat uskoneet ensimmäisestä hetkestä lähtien, jolloin he kuulivat 

ääneni, ja on ollut jopa niitä, jotka jo ennen kuin he kuulivat sanani, uskoivat siihen. 

45 Se, mikä on vaivannut monien ihmisten mieliä eniten, on köyhyys, kurjuus, jossa olen paljastanut 

itseni. Sillä he olivat tottuneet riittien mahtipontisuuteen ja aineellisten kirkkojen ylenpalttiseen 

rikkauteen. Mutta kerron teille, että aivan kuten kerran tuomitsin ihmisten turhamaisuuden näyttämällä 

heille yksinkertaisuuttani, niin tänäänkin vältän valheellisia näytöksiä ja haluan esiintyä paitsi köyhien 

myös syntisten keskuudessa. 
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46 Jos huomenna ihmiset tutkivat rauhallisesti ilmestymiseni tapaa ja vertaavat sitä kirjoitusten 

sisältämiin profetioihin, ja jos he tutkivat tarkemmin sitä toiminta-aluetta, jolla osoitin itseni ja jossa 

ilmestykseni avautui - valitsemaani kansaa ja kutsumiani ihmisiä - he tulevat varauksetta siihen 

johtopäätökseen, että kaikki tapahtui täydellisesti ja että profetiat kokonaisuudessaan täyttyivät 

uskollisesti. 

47 Täällä puhun ihmisille uudestaan, puhun heille jumalallisella olemuksellani, mutta sanoilla ja 

käsitteillä, jotka ovat heidän ymmärrettävissään. Mutta kun jotkut uskovat Minuun pelkästään sen 

jumalallisen olemuksen vuoksi, jonka he löytävät Sanastani, toiset tarvitsevat uskomiseksi sitä, mitä te 

kutsutte ihmeiksi. Siksi sanon teille, että olette samaa kansaa kuin ne toisen aikakauden ihmiset, jotka 

toivat sairautensa, jotka olivat ihmisille parantumattomia, luokseni koetellakseen voimaani. 

48 Jotkut ovat sokeita, toiset ontuvia, monet spitaalisia ja toisia riivaavat sekavat henget. Minä 

parannan teidät kaikki, ja totuuden nimessä sanon teille, että kukaan ei huku. Mutta minun on myös 

huomautettava teille, että teidän on valmistauduttava, sillä tämän ajan ihmeitä teen enemmän 

kohotetussa sielussanne kuin ruumiissanne. 

49 Lasarus ei tule olemaan ainoa, jonka kautta annan teille tietää ylösnousemuksesta. Minä herätän 

kaikki "kuolleet". 

50 Te kansanjoukot, tässä on teille sanani. Voitte uskoa Minuun tai olla uskomatta Minuun, rakastaa 

Minua tai olla rakastamatta Minua. Mutta totisesti sanon teille, että tämä aika ei tule enää toistumaan, 

näitä viisauden oppitunteja, näitä jumalallisia puheita, ette enää kuule tässä muodossa. Jos haluatte 

kuulla Minua vuoden 1950 jälkeen, teidän on mentävä tuonpuoleiseen hengessä. Muistakaa, että sanoin 

teille: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 186 
1 Tervetuloa kaikki ne opetuslapset, jotka lähestyvät minua lisätäkseen tietämystään. Onnellisia ja 

siunattuja olkoot kaikki ne, jotka haluavat selvästi tunnistaa opetusteni totuuden. 

Teette hyvin, jos haluatte repiä verhon, joka peittää hengelliset silmänne. Raskas vastuu rasittaa 

kaikkia niitä, jotka eivät ponnistele tunkeutuakseen syvemmälle kätketyn viisauteni salaisuuksiin. 

2 Milloin he lopulta kyllästyvät nautintoihin, joita liha heille antaa? Milloin he tajuavat, että nämä 

nautinnot ovat estäneet heitä nauttimasta sielun virvokkeita? He ovat synnin valtakunnan vasalleja, 

intohimojensa orjia ja kulkevat maailmassa kuin kuurot, sokeat, rammat ja spitaaliset, tietämättöminä 

omasta poikkeavuudestaan. Kun ihminen vihdoin tajuaa, että hänen sielunsa on sairas, hän ei tiedä, 

miten etsiä parannuskeinoa Hengestäni säteilevästä valosta. 

3 Sokeat johtavat sokeita: Näin minä näen monia maailman kansoja, enemmän kuin tarpeeksi 

maan kansoja. Hyveestä on tullut heikko, ja hyvät tunteet ovat kadonneet. Ihmissydämestä, jonka pitäisi 

olla kaikkien jalojen tunteiden ja jokaisen kohottavan ajatuksen sisälle, on nykyään tullut itsekkyyden, 

paheiden ja eksytysten lähde. 

4 Mitä outoa siinä on, että Herra, joka rakastaa teitä äärettömästi, tulee tänään luoksenne 

antamaan teille aseet, joilla voitte taistella pahaa vastaan, joka vallitsee kaikissa ihmisissä? 

5 On totta, että opetukseni on ase, valomiekka, joka iskee sydämeen ja kehon herkimpään osaan. 

koskettaa ihmisiä. Tarvitsette tahtoa voittaa paha, ja sielullenne tarvitsette voimaa, jonka Sanani antaa 

teille. Suurin ja jaloin taistelu, jossa haluan nähdä teidät voittajina, on se, jossa taistelette itseänne 

vastaan hillitäksenne intohimonne, itsekkyytenne ja aistillisuutenne. Anna tuon suuren taistelun puhjeta 

sisälläsi aina, kun siihen on tilaisuus. 

6 Toisella puolella ovat hyvä tahto, järki, oikeudenmukaisuus ja laupeus; toisella puolella nousevat 

turmeltuneet, inhimilliset intohimot. Mutta valo voittaa pimeyden. Jos tietäisin, että näin ei olisi, en 

antaisi teidän käydä hyödytöntä ja hedelmätöntä taistelua sielunne puolesta. 

7 Kun ajattelette patriarkkoja, profeettoja tai apostoleitani, älkää ajatelko heitä poikkeuksellisina 

miehinä, sillä heidät kaikki luotiin samasta olemuksesta, jolla teidät luotiin. Mutta he olivat ihmisiä, jotka 

pyrkivät pysymään valon tiellä, noudattamaan totuutta, aina noudattamaan lakiani ja elämään 

hyvyydessä. Heidän tahtonsa ei heikentynyt, ja siksi he jättivät jälkeensä teoksia, jotka ovat esimerkkinä 

ihmisveljilleen. 

8 Tunnistatteko ne ihmiset, jotka juoksevat nautintojen, mukavuuksien tai vain jokapäiväisen leivän 

perässä, välinpitämättömiä Hengen lahjoille, jotka eivät ota vastaan totuuksia, jotka paljastavat teille 

iankaikkisen elämän? Myöhemmin näet heidän juoksevan innokkaasti hengelliseen pyhäkköön tullakseen 

todellisen kirkon työtovereiksi. 

9 Ihmiset löytävät Jumalallisesta Sanastani valon, joka opettaa heitä käyttämään sielun sisältämää 

voimaa ja opettaa heitä kulkemaan lujasti koettelemusten tiellä, joka on elämä. Se, joka näkee minun 

valoni, ei astu harhaan eikä kompastu. 

10 Teidän on tutkittava sanaani, sillä jos ette tee niin, näette salaisuuksia, joissa Mestari on puhunut 

teille selvästi ja täydellisesti. Jumalalla ei ole salaisuuksia ihmiselle. Asia on niin, että kerran ette 

halunneet päästä valoon, ja toisen kerran halusitte tietää paljastukset ennenaikaisesti. Se lika, johon 

ihminen on langennut, on syy siihen, miksi hän ei ole ymmärtänyt monia opetuksiani oikein, vaikka 

hänen olisi jo aika ymmärtää ne. 

11 Mitä olet oppinut uskonnoistasi? Mitä hyötyä on sanoa, että uskotte sitä tai tätä, jos elämänne ei 

alistu noudattamaan niitä periaatteita, joita ne suosittelevat, ettekä pyri lähestymään Minua niiden 

kautta? 

12 Jos haluatte tietää, täytättekö te jumalallista lakia, kysykää itseltänne, saatteko rakkauden satoa 

maailmaan. 
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13 Minulla on paljon sanottavaa teille tällä hetkellä, jotta ymmärtäisitte, että olen valmis antamaan 

teille Taivaan valtakuntani. Mutta sitä varten teidän on vapautettava henkinen sielunne, sillä se on se, 

joka ottaa Minut vastaan. Silloin näette ja tunnette Minut. 

14 Rauhanliitto on tehtävä hyväntahtoisten ihmisten kesken. Mutta huomautan teille, että teidän ei 

pitäisi odottaa tämän liiton tekemistä siihen asti, kunnes olette hengellisessä kodissa. Ansio on se, että 

täällä, missä maailma vastaanotti Karitsan veren rakkauden siemenenä, te tarjoatte Isälle 

kiitollisuudenosoituksen ja parhaan uhrinne: kuuliaisuutenne rakastamalla toisianne. 

15 Usko sielun kuolemattomuuteen. Kerron tämän, koska jotkut uskovat, että kuolema tuhoaa 

niiden olemassaolon, jotka pysyvät synnissä, ja sulkee heidät pois iankaikkisesta elämästä ja jättää heidät 

sen sijaan ikuiseen rangaistukseen. 

16 Ne, jotka omaksuvat tällaisen ajatuksen, ovat tulkinneet väärin joitakin ilmestyksiäni ja 

ymmärtäneet väärin niiden merkityksen. Jos tämä olisi oikein ja mahdollista, se olisi kuin rakkauden, 

hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden tappion selittäminen. Mitä merkitystä olisi sitten ollut sillä, että tulin 

ihmiseksi ─ kärsimykselläni, kuolemallani ja läsnäolollani keskuudessanne ihmisenä? Älkää unohtako, että 

tulin syntisten, sairaiden, orjien, nälkäisten ja eksyneiden vuoksi. 

17 Henkesi sielu omistaa Jumalallisen Hengen sille lahjoittaman Iankaikkisen Elämän, ja ainoa asia, 

joka ihmisestä kuolee, on kuori, liha, jonka sielu jättää taakseen voidakseen kohota. Se näkee myös 

synnin katoavan, jos sitä on sen sisällä, ja tietämättömyyden tumma side putoaa siitä kuin kuihtunut 

hedelmä. Mutta sielu nousee vahvempana, tietoisempana, kirkkaampana ja puhtaampana jokaisen 

tällaisen "kuoleman" jälkeen, jonka se kokee itsessään kuolematta. 

18 Oletko kokenut elämässäsi jonkin fyysisen intohimon, joka on vallannut koko olemuksesi ja tehnyt 

mahdottomaksi kuulla omantunnon, moraalin ja järjen ääntä? 

Tämä tapahtui, kun sielu oli vajonnut alas, koska lihassa asuvan pahan pedon kiusaukset ja voima 

olivat valloittaneet sen. 

Ja eikö olekin totta, että koitte syvää onnen ja rauhan tunnetta, kun onnistuitte vapautumaan tuosta 

intohimosta ja voittamaan sen vaikutuksen? 

19 Tämä rauha ja ilo johtuvat sielun voitosta ruumiista ─ voitosta, joka on saavutettu valtavan 

taistelun, "verisen" sisäisen taistelun kautta. Mutta riitti, että sielu ammensi uutta voimaa ja nousi ylös 

omantunnon kannustamana ja neuvomana, ja jo nyt se voitti lihan impulssit ja vapautti itsensä siitä, ettei 

se olisi joutunut vielä syvemmälle turmioon. 

Tässä taistelussa, tässä luopumisessa, tässä taistelussa itseänne vastaan näitte jonkin kuolevan, joka 

asui sisällänne ilman, että se oli elämänne. Se oli vain järjetön intohimo. 

20 Ymmärtäkää siis, että kun ihminen antaa omantuntonsa ohjata itseään ja alistaa kaikki tekonsa 

korkeamman käskyn alaisuuteen, hänessä ikään kuin syntyy uusi ihminen, jolle ei ole kuolemaa. Sillä hän 

pitää ruumista vain välttämättömänä kuorena sielulle, ja kun sielu lähtee kohti todellista kotiaan, ruumiin 

on vajottava maan kohtuun ja liudennuttava siihen. 

21 Sanon teille, että "ikuista kuolemaa" ei ole olemassa, ja vielä vähemmän voisi olla ikuista 

sovitusta. Vain se, mikä on haitallista, kuolee ─ hyödytön, paha, ja sovituksen on loputtava, kun puhdistus 

on saavutettu. Kerroin teille jo tuolloin, että mikään työssäni ei katoa. Kerroin teille myös, ettei yksikään 

lapseni hukkuisi, ja lisäksi paljastin teille sielun kuolemattomuuden sanomalla teille: "Minä olen elämä, ja 

joka uskoo minuun, ei koskaan kuole." 

22 Rakkaat ihmiset: Sulkekaa ihmissilmänne ja tuntekaa Läsnäoloni "pilvessä". Kuulette ihmisäänen, 

ja sen lähettää äänenkantaja, jota käytän antaakseni teille henkisen värähtelyni. Mutta jos nostatte 

itsenne hengellisesti ylös, tunnette hengellisen läsnäoloni. Oi siunattu Kolmas Aika, jolloin jokainen silmä 

voi nähdä Herransa! Epäjumalanpalvelus kaatuu maahan, ja ihmiset tulevat tuntemaan totuuden täysin. 

23 Tämän ajan alkajaisiksi halusin kommunikoida itseni oman mielenne kautta, jotta tuntisitte itseni 

läheisemmäksi, intiimimmäksi, enemmän teihin kuuluvaksi. Myös toisella aikakaudella tulin lähemmäs 

ihmisiä syntymällä heidän keskuuteensa, elämällä heidän rinnallaan, jakamalla heidän tuskansa ja 

kärsimyksensä heidän silmiensä edessä. 
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24 Tänään, uudessa sanassani, ihmisjoukot heräävät ja muodostavat yhteisön toistensa kanssa. 

Suurin osa heistä on maan köyhiä, niitä, joita te kutsutte "perinnöttömiksi", mutta joilta ei 

todellisuudessa puutu mitään niistä lahjoista, joita Pyhä Henki on teille antanut. Opetukseni ansiosta 

nämä ihmiset ovat heränneet uneliaisuudestaan ja tulleet tietoisiksi kaikesta siitä, mitä he kantavat 

sisällään. Tämän seurauksena heissä on alkanut tapahtua henkinen kehitys, ja heidän kömpelyytensä on 

vähitellen kadonnut. Intuitio on alkanut valaista heidän olemustaan, inspiraatio on hyväillyt heidän 

mieltään, näön lahja on valaissut heidän katseensa rukouksen aikana, saanut heidät vetämään pois 

verhon hengellisestä ja paljastanut heille myös jotain siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Parantamisen 

lahja ─ joko pelkän sanan, "voitelun" tai jopa ajatuksen avulla ─ on noussut heidän sydämensä 

syvimmistä syvyyksistä, ja monet muut kyvyt ovat tulleet näkyviin tämän Työn nöyrillä opetuslapsilla. 

25 Syynä tähän on se, että he, joilla ei ollut mitään maan päällä, ─ kun he tunsivat saaneensa Isältä 

perinnön, he asettivat koko sydämensä ja innostuksensa tämän asian palvelukseen ja löysivät tällä tavoin 

monia armolahjoja, joita heidän olemuksensa sisälsi ja joita he eivät tienneet. 

26 Miten ihmiset olisivat voineet löytää ne lahjat, joita heidän hengellään oli, kun heidän sydämensä 

kaipasi vain maan rikkauksia? 

27 Jos ihmiset olisivat osanneet rukoilla, jos he olisivat ymmärtäneet, että tunnen sydämen kielen, 

että ymmärrän heidän sielunsa tarpeet, että ymmärrän heidän pienimmänkin toiveensa, että osaan 

tulkita heidän ajatuksensa, olivatpa ne millaisia tahansa, he olisivat lähettäneet rukouksensa Luojalle. 

Ihminen on kuitenkin maallinen, ja hän on materialisoinut Jumalan palvonnan ja hengellisen 

kehityksensä. Mutta miten saada ihmiskunta ymmärtämään heidän virheensä? Lähettämällä sinne 

ihmisiä, jotka ovat henkistyneet ja joiden lapset elävät siinä korkeammassa moraalissa, jota oppini 

opettaa. 

28 Ihmiskunta on haastanut jumalallisen oikeudenmukaisuuden tieteellään, synnillään, sodillaan, 

opeillaan ja materialismillaan, ja koska sen rikkomukset olivat hyvin suuria, se saattoi vain odottaa 

rangaistusta. Mutta katsokaa, miten olen vastannut lähettämällä ihmisille Jumalallisen Valoni, joka on 

lohdutusta, ilmestystä, anteeksiantoa ja rauhaa, jotta se valaisisi heitä ja auttaisi heitä heidän 

kehityksessään. 

29 Ihminen on täyttänyt katkeruudella maljan, jonka hän joutuu myöhemmin juomaan. Mutta 

totisesti, sanon teille, tämän tuskan kautta hän saa valon. Mutta tuon sydämiinne valon, joka saavuttaa 

teidät lempeästi, joka vakuuttaa henkenne rakkauden ja todellisen viisauden kautta. 

30 Te ihmisjoukot, jotka kuulette tämän äänen juuri nyt ─ iloitkaa ajatuksesta, että teidän on määrä 

nähdä valoni tänä suuren hengellisen taistelun aikana. 

31 Älkää nukkuko, sillä en puhu teille vain näiden äänenkantajien kautta. Puhun teille milloin 

tahansa, kun sielunne on rauhassa ja se voi nousta kommunikoimaan kanssani. 

32 Jotta voisitte käyttää sydäntänne oppaana, antakaa Minun ensin silottaa se, jotta voitte saada 

jumalallista inspiraatiota sen tunteiden kautta. 

33 Ette vain te kutsu Minua, vaan myös veljet ja sisaret kutsuvat eri uskontojen mukaan omaa 

Jumalaansa. Minä, Lohduttajan Henki, en ainoastaan tule luoksenne, vaan annan rauhan jokaiselle 

ahdistuneelle sydämelle ja hengelle. 

34 Ihminen loi mielikuvituksessaan kuvan Jeesuksen rakkaudesta ja siirsi sen kankaalle antaen sille 

inhimillisen muodon, sillä hän ei voinut esittää Luojan henkeä. 

35 Kaikilta ihmisiltä, kaikilta kansoilta kaikkina aikoina olen aina hyväksynyt heidän palvontansa, 

polttouhrinsa, riitit ja uhrit; sillä Minulle on tärkeää hyvä aikomus eikä teko. 

36 On totta, että ihmisten Minusta tekemät kuvat ovat epätäydellisiä; mutta Minä en pysähdy 

tarkastelemaan sen kuvan työtä, jossa he tunnistavat Minut, vaan Minut tavoittaa heidän aikomuksensa 

hyvä tarkoitus. 

37 Kuitenkin ─ kuinka miellyttävää Isälle onkaan, kun Hän näkee ihmiskunnan harjoittavan 

henkistymistä, kuten nämä ihmiset, jotka alkavat ottaa ensimmäisiä askeleitaan, hylkäämällä pinnallisen 
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ja ulkoisen, tunteakseen, että te todella kannatte Minua sydämissänne, että Minä olen aikomuksessanne, 

kun aiotte tehdä hyvää työtä, että Minä olen ajatuksissanne, kun yritätte olla yhteydessä Minuun. 

38 Kuka voisi tämän äänen kuullessaan epäillä, että Jumalan kirkkaus ilmenee ihmisruumiin 

kurjuudessa? Onko Jumalalle mieluisampaa ilmaista itsensä leivässä, joka on elotonta ainetta, kuin omien 

lastensa, ihmisen, kautta, joka on luotu hänen kuvakseen ja kaltaisekseen ja jota pidetään luomakunnan 

täydellisimpänä olentona? Miksei Valo, jumalallinen Henki, ilmenisi hänen kuvakseen ja kaltaisekseen 

luodun etuoikeutetun luodun kautta? Siinä ei ole mitään outoa, että Jumala voi tehdä itsensä tunnetuksi 

ihmisen mielen elimen kautta. Mutta tämä ihmiskunta on epäuskoinen ja epäluuloinen, koska sitä on 

loukattu monta kertaa sen pyhimmissä tunteissa. Siksi se vain kuulee eikä kuuntele. 

39 Ihmissydäntä on jälleen kerran työstettävä rakkauden taltalla, jotta veljeyden ja jalouden tunteet 

voivat kumpuaa siitä. 

40 Ihmissydän on kovettunut siinä määrin, että se turtuu kanssaihmisen tuskan tai onnettomuuden 

edessä. Sen on kuitenkin tunnettava vieras kipu ja ymmärrettävä sen syy, jotta ihminen voi edetä 

kehityspolullaan. 

41 Jos ihminen tyytyy tuomitsemaan lähimmäistään, hän tekee vain vääriä tuomioita. Mutta jos hän 

yrittää ymmärtää tuskan syyn jalolla aikomuksella auttaa häntä, hänelle paljastuu tuskan kätketty 

alkuperä, jota hän voi sitten lievittää. 

42 Kuinka monet tekevät elämästään sietämätöntä hengellisen uskon puutteen vuoksi, koska he 

ajattelevat, että fyysinen maailma on ainoa olemassa oleva maailma, ja he epäilevät hengen 

olemassaoloa, sillä heille mikään ei voi todistaa sitä. Nämä ja muut surulliset pohdinnat saavat heidät 

epätoivoon ja ajavat heidät jopa kuolemaan. 

43 Ensimmäisen oppitunnin, jonka annat tuleville opetuslapsillesi, tulisi perustua tähän ohjeeseen. 

Te annatte heille mahdollisuuden nousta ylöspäin kehityksensä ensimmäisen askeleen päältä. Teidän 

tulee paljastaa heille, että Isä äärettömässä rakkaudessaan ja täydellisessä oikeudenmukaisuudessaan 

antaa kullekin sielulle niin monta aineellista elämää kuin se tarvitsee täydellistyäkseen; että toiset 

fyysiset olennot kärsivät enemmän kuin toiset, että on olemassa elämää, joka on täynnä hyvinvointia, ja 

toisia, jotka ovat täynnä katkeruutta ja sovitusta. 

44 Maan asukkaat, jotka elävät ilman kipua ja ilman suuria koettelemuksia, ovat ne, jotka olivat syy 

siihen, että monet tietämättömät ja tyytymättömät kutsuvat Minua epäoikeudenmukaiseksi. 

45 Tällaisia tapauksia tulee tiellänne olemaan enemmän kuin tarpeeksi, ja teidät kutsutaan 

antamaan selitys. Sinulta kysytään, onko varmaa, että tämän elämän jälkeen on palkkio vai rangaistus. 

Tähän teidän on vastattava, että niin kauan kuin sielu ei ole saavuttanut tarvittavaa kehitystasoa 

elääkseen (ikuisesti) Hengellisessä laaksossa, sen on ruumiillistuttava tähän maapalloon ja kuljettava 

jokaisen maaelämän läpi edellisen elämän edistymisen mukaan. Joskus se tapahtuu hyvän sadon 

korjaamiseksi, joskus taas jonkin velan maksamiseksi tai aloitetun työn loppuun saattamiseksi. 

46 Kun sielu on sitten kulkenut koko sen tien, joka sille on merkitty maanpäälliseksi kohtaloksi, se voi 

nousta hengelliseen kotiin, jossa se löytää jatkoa sille tielle, joka johtaa sen ikuiseen autuuteen, Herran 

syliin. 

47 Älä jätä tummia tai epäselviä kohtia. Et saa kaikkia vakuuttuneiksi, mutta jopa epäuskoisten 

epäilyksen kautta pääset eteenpäin tuntemalla heidän ajatuksensa, jotta voit vakuuttaa muut, jotka 

tapaat myöhemmin sanasodassa. 

48 Totisesti minä sanon teille, että opetukseni on ihmiskunnalle kuin kevätaamun herääminen, kuin 

kaste, joka tekee pellot hedelmällisiksi ─ tänään, kun maailma on kuoleman pelto, kuiva ja kuivunut. 

49 Menkää kaikkien luo minun nimessäni. Kuka voisi kieltäytyä Jeesuksen rakastavasta nimestä, 

koska minun uhrini oli kaikkien puolesta? 

50 Antakaa lähimmäistenne tuntea, että olette parhaillaan vuoren juurella odottamassa Mestarinne 

kiihdyttävää opetusta. Sillä minun sanani on elämä sielullenne. 

51 Katoin pöydän valkoisilla pöytäliinoilla, ja olen asettanut niille elämän puun hedelmiä, jotta sielusi 

vahvistuisi. 
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52 Pyhän Hengen valo vapauttaa sielusi pimeydestä, sillä olet eksynyt, olet eksynyt tieltäsi ja olet 

kuollut armon elämälle. 

53 Oi rakas kansa, te olette langenneet epäjumalanpalvelukseen, tottelemattomuuteen ja 

kiittämättömyyteen. Olette hylänneet valon ja kääntyneet pimeyteen, olette hylänneet valkoisen 

kaapun, ja kristallinkirkkaan veden sijasta olette juoneet sameaa vettä ja myrkyttäneet itsenne sillä. 

54 Tulin ihmiseksi toisella aikakaudella opettaakseni teitä rakastamaan ja antamaan anteeksi, tulin 

antamaan esimerkin nöyryydestä ja nöyryydestä, sillä Mestarina annoin teille opetukseni. Mutta ajat 

ovat kuluneet, ja te olette erehtyneet. 

55 Oi kansa, jonka olen valinnut kaikkien ihmisten joukosta! Etsin sinua ja löysin sinut 

katakombeista, löysin sinut erämaasta, jossa ravitsit seitsemää syntiä. Tänään tulen hyvänä paimenena ja 

etsin teitä kaikilla teillä ja poluilla ja pelastan teidät kuilusta. Olette kuunnelleet minua ja tunteneet 

minut ja saaneet minulta kaiken sen, mitä sielustanne puuttuu. Olen antanut teille rakkauden todisteita, 

olen valistanut teitä, ja olen antanut teille runsaasti opetukseni kirjaa. 

56 Tulkaa, kansani, kiivetkää vuorta askel askeleelta. Kun kiipeät, tunnet olevasi yhteydessä Isääsi ja 

voit nauttia elämän puun hedelmistä. Vuoren huipulta virtaa kristallinkirkasta vettä, joka sammuttaa 

janosi. 

57 Kolmannen aikakauden Israel: Te kuuntelette Mestarianne, joka opettaa teitä ja profetoi. Mitä 

varten, rakkaat ihmiset? ─ Jotta jumalallisen armoni avulla heräisitte uneliaisuudesta, jossa olette. 

58 Kenellä on silmät, se näkee; kenellä on aivot, se ajattelee, ja kenellä on korvat, se kuulee 

Mestarinsa. Te olette niitä, jotka etusormeni on merkinnyt ─ kuolleita, joille olen antanut elämän ─ 

sokeita, joille olen palauttanut näön ─ eksyneitä, joita johdatan valollani, ja haaksirikkoutuneita, joille 

olen näyttänyt pelastusveneen. 

59 Ajattele juhlaillallisia, jotka Isä valmisti "tuhlaajapojalle", joka oli menehtynyt, jota pyörremyrskyt 

piiskasivat ja joka joi katkeruuden maljan. 

60 Tunne Minut ja anna Minun asua sydämissänne ja sanoa teille, kuten sanoin opetuslapsilleni 

toisella aikakaudella: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini." Tämä on minun ruumiini." Samoin 

sanon teille tällä Kolmannella kerralla: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun sanani." 

61 Rakkaat opetuslapset, vuosi 1950 lähestyy, jolloin lakkaan puhumasta teille tässä muodossa. 

Mutta tätä silmällä pitäen sanon teille, että olette saaneet sanani runsain mitoin, ja lähdette liikkeelle 

Mestarinne tavoin. Olette kuin majakka ihmiskunnalle ja annatte runsaasti rakkautta lähimmäisillenne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 187 
1 Tule syömään ikuisen elämän leipää Mestarin pöytään. Enkelit ovat valmistaneet juhlaillallisen, ja 

Isänne ottaa teidät kaikki vastaan. Syökää ja juokaa, mutta arvostakaa tämän ruoan taivaallista makua, 

älkääkä käyttäytykö kuin jotkut, jotka istuvat pöytääni, syövät, juovat ja lähtevät sitten tajuamatta, kenen 

kanssa he ovat olleet. 

2 Leipä, jonka tarjoan teille tänään, on sama leipä, jonka toin teille toisella aikakaudella. Etsikää 

molempien merkitystä, ja huomaatte, että se on sama ─ jumalallisen rakkauteni merkitys. 

3 Tulen lunastamaan teidät, kuten tein toisella aikakaudella, ja kaikille, jotka haluavat seurata 

minua, sanon: "Ottakaa ristinne ja seuratkaa minun jalanjälkiäni." Tiedätte hyvin, että risti koostuu 

nöyryydestä, rakkaudesta, laupeudesta, luopumisesta ja uhrauksesta. Ne, jotka ryhtyvät siihen, tietävät 

jo polun, jota heidän on kuljettava. En ole pettänyt ketään kertomalla hänelle, että polkuni on täynnä 

ruusuja. Sillä haluan, että sotilaani seuraavat minua rakkaudesta ja uskosta. 

4 Tiedän, että kun olen näyttänyt lapsilleni opetukseni totuuden, ne, jotka seuraavat minua, ovat 

uskollisia ja vilpittömiä kaikissa elämänsä toimissa. Uskollisteni joukossa ei tule olemaan palkattuja 

palvelijoita, vaan ainoastaan innokkaita opetuslapsia ja epäitsekkäitä seuraajia. 

5 Jos joku tulkitsee tätä teosta väärin ja käyttää sitä epärehellisiin tarkoituksiin, hän antaa itselleen 

nimen "petturi", ja hänen omatuntonsa on hänen oma tuomarinsa. 

6 Teillä on jo ollut tuskallinen ja surullinen esimerkki eräässä toisen aikakauden opetuslapsessani, 

joten voitte välttää sitä ja olla yrittämättä jäljitellä sitä mistään syystä. Sillä ei ole oikein, että jonkun, joka 

on kuulunut uskollisten lasteni joukkoon, on lähdettävä kätkemään häntä tahraavaa rikkomustaan ─ 

kuten Juudas teki, kun hän lähti viimeiseltä ehtoolliselta, koska hän ymmärsi, ettei hän ollut enää 

hetkeäkään arvollinen pysymään niiden joukossa, jotka pian antaisivat henkensä todistaakseen 

jumalallisen Mestarin kautta paljastetusta totuudesta. 

Ne, jotka silloin seurasivat Minua, tekivät sen rakkaudesta Asiaani kohtaan. Tänään haluan, että te, 

jotka tulette tänne haluten opetustani, seuraatte minua samoin ─ mutta ette kuitenkaan inhimillisten 

etujen tai oikeudenmukaisuuteni vääränlaisen pelon ohjaamina. Haluan, että vain rakkaus lähimmäistäsi 

kohtaan innostaa sinua tekemään niin, sillä heissä sinä rakastat ja ylistät Isääsi ja Luojaasi. 

7 Jos haluaisin pelon vakuuttavan teidät, minun tarvitsisi vain toivoa sitä, ja luonnonvoimat 

pääsisivät valloilleen ja näin osoittaisin teille, että minä olen ainoa voimakas. Mutta haluan, että teille 

jokaiselle kertyy ansioita, jotka saadaan nöyryyden, uskon ja rakkauden kautta. 

8 Nyt on uusi aika, ja siksi saatte nyt uusia opetuksia. Sillä aikaisempien aikojen tapahtumat, 

sellaisina kuin ne odottavat ihmiskuntaa, eivät toistu tänä aikakautena. Tämä olisi kuin aika olisi 

pysähtynyt ja ihmiskunta toistaisi samaa oppituntia. 

9 Jeesuksen sotilaat ─ siksi kutsun teitä, koska luotan teille asiani: Tutkikaa opetustani, jotta voitte 

olla varmoja tästä totuudesta. Sitten, kun olette saaneet luottamuksen, ette saa vaipua takaisin uneen, 

eivätkä teologit saa nolata teitä kysymyksillään, vaikka se, mitä olen tänään esittänyt teille, ei olekaan 

mikään mysteeri. Salainen aarrearkku on avautunut henkesi eteen, jotta voit tuntea Isäsi yhä paremmin 

ja paremmin. Mitä järkeä olisi, jos tulisin luoksesi salaisuuksien kanssa? Voisiko näitä salaisuuksia kutsua 

paljastuksiksi? 

10 Lupasin teille Totuuden Hengen, joka tulisi luoksenne selittämään aiempia opetuksiani; ja nyt voin 

kertoa teille, että tässä Sanassa olen tuonut kaiken, mikä on tarkoitettu tälle ajalle. 

11 Ymmärtäkää, miten olla opetuslapsiani kuuntelemalla opetuksiani tarkkaavaisesti, pohtimalla 

niitä perusteellisesti ja soveltamalla niitä myöhemmin. 

12 Lapseni: Kun te tunnistatte minut sanoistani, minä tunnistan teidät teoistanne. 

13 Yhdessä opitte läksyni paremmin. Opetus on yksityiskohtaista ja täynnä valoa, sillä sanassa 

vuodatetaan Isän itsensä rakkautta. Siksi teidän on käytettävä kaikki tahtonne osoittaaksenne olevanne 

hyviä opetuslapsia. 
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14 Sinun maailmasi on aavikko, minä olen keidas. Olette janoisia vaeltajia, jotka olette huutaneet 

minua ja osoittaneet minulle kaiken oikeudenmukaisuuden ja rakkauden janonne. Olen lähettänyt teille 

Sanani puhtaana ja kristallinkirkkaana vetenä. Toisinaan se on ollut kuin mannaa, mutta aina se on ollut 

ravintoa, joka vahvistaa sieluasi sen pitkällä ja vaikealla aavikon ylittämisellä. 

15 Kun aika koittaa, sinusta tulee keidas, joka antaa varjoa, vettä ja virkistystä kärsivälle kulkijalle. 

Sinun kanssasi kärsivät parantavat sydämensä, sillä muutan sinut parhaillaan parantavaksi balsamiksi. 

16 Nyt on valon aika, se on puettu teihin kaikkiin. Tämä valo saa ihmisen ymmärtämään, että hänen 

sisällään on jumalallisuuden atomi, joka on sielu, jonka omantunnon ohjaama älykkyys johtaa hänet 

rauhaan. 

17 Näiden lahjojen on määrä vapauttaa hänet surullisista hyvityksistä ja antaa hänelle mahdollisuus 

nousta täydellisen viisauden valtakuntaan. 

18 Olen kautta aikojen nähnyt monia lapsiani, jotka ovat hylänneet tämän maailman tarjoamat 

nautinnot ja kulkeneet Laini polkua jättäen ihmiskunnalle henkisten esimerkkien ja inspiraation jäljen. 

Nämä olennot, nämä ihmiset, jotka teidän laillanne asuttivat maata ja tulivat vain tuomaan rakkauden ja 

lohdutuksen sanomansa, elävät nyt henkimaailmassa ja nauttivat todellisesta rauhasta. 

19 En pyydä teitä omistamaan kaikkea aikaanne Minulle, sillä olen antanut teille tehtäviä ja vastuuta 

maan päällä. Mutta teidän on ymmärrettävä, että ihmiskeho, jota niin paljon rakastatte, on vain sielun 

vaippa tai kuori. Se on liha, jossa kaikki kärsimys herää. 

20 Olette sallineet tämän lihan täyttyä epätäydellisyyksistä ja kiusauksista, joita mielenne luo, kun 

ette valvo ja rukoile. 

21 Tiedän: Niin kauan kuin olette tässä maailmassa, sydämenne ja aistinne kallistuvat sitä kohti. 

Taistelkaa kuitenkin kaikkea haitallista, järjetöntä ja moraalitonta vastaan. En neuvo teitä sulkeutumaan 

luostareihin ja halveksimaan maailmaa ja yhteydenpitoa naapureihinne, sillä se olisi väärinymmärrys 

rakkaudestanne ja palveluksestanne Jumaluuttani kohtaan. Älkää pyrkikö olemaan puritaaneja ja 

unohtako, että teidän velvollisuutenanne on myös noudattaa luonnonlakeja. 

22 Täyttäkää ne lait, joihin Luoja on teidät alistanut. Jotkut koskevat sielua, toiset ruumista, ja 

käsken teitä vain hylkäämään sen, mikä on haitallista, ylimielisyyden ja tekopyhyyden. 

23 Oi rakkaat opetuslapset, jotka kuuntelette Mestarin opetusta: Katsokaa, kuinka sanani herättää 

teissä uinuneet kyvyt. 

24 Voitte oikeutetusti sanoa, että nämä ovat jo viimeiset hetket, jolloin olen läsnä keskuudessanne 

tässä muodossa. Ne ovat kallisarvoisia hetkiä, sillä kun muistatte ne lähtöni jälkeen, voitte sanoa: 

"Millaisen armon Herra on meille suonut!"." 

25 Joten, rakkaat opetuslapset, varokaa kiusausta. Älkää huolehtiko asioista, jotka eivät koske teitä. 

Varmista, että henkistyminen voi heijastua sinuun. Tiedän, että kamppailunne on kuumaa, että hyvän 

tekeminen on joskus vaikeaa ja katkeraa. Siksi opetan teitä ensin rakastamaan ja antamaan anteeksi 

rakkaitanne ja sitten lähettämään itsenne ihmiskunnan keskuuteen. 

26 Älkää väsykö, sillä työ sielun hyväksi ei lopu koskaan. Se, mikä tällä hetkellä näyttää teistä 

hyvitykseltä tai rangaistukselta, sielunne, kun se ponnistelee ylöspäin, saa sen palkintona, sillä se ei 

koskaan väsy rakastamaan ja kylvämään hyvää. 

27 Siunattu on valmis sydän, sillä se muistuttaa tuoksuvaa ruusua, joka levittää tuoksuaan. Siunattu 

on ihmisen ajatus, joka on kyennyt nousemaan Minun luokseni, sillä se näkee hengelliset kauneudet. Se, 

joka osaa kasvattaa sielunsa, tekee suuria tekoja, ja hänen mielensä ymmärtää ja luo paremman 

maailman. 

28 Olen varustanut teidät, jotta voitte lähteä rakentamaan maailmaa, jossa hyvä vallitsee. Tämän 

ajan ihmiset ovat nimittäin tavalla tai toisella myötävaikuttaneet synneillään sen jaloimman ja 

korkeimman tuhoon, mitä ihmissydämessä voi olla ─ hengellisen rakkauden. 

29 Älkää pyrkikö niin paljon mukavuuteenne. Luovu siitä halusta turvata tulevaisuutesi. Älä ole enää 

tyytymätön. Mitä toivot tai odotat tältä maailmalta? Teillä on jo ollut kunnianosoituksia, nautintoja ja 

ylistystä. Joillakin on ollut kaikkea, toisilla paljon. Silti löydän teidät kaikki ilman hyviä tekoja. 
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30 Kysykää itseltänne, oletteko olleet oikeudenmukaisia itseänne kohtaan. Teillä on älykkyys, teillä 

on järki ja tahdonvapaus. Te kuulette parhaillaan sanaani, ette voi kutsua itseänne tietämättömiksi. 

Olette oppineet etsimään Minua äärettömyydestä, jossa ei ole muotoja, sillä Jumalana Minulla ei ole 

niitä. 

31 Olen sisällänne. Miksi ihmisten pitäisi aina etsiä Minua siitä sinisestä, jota he kutsuvat 'taivaaksi'? 

Tämänkin voin kertoa teille: olen tuon taivaan tuolla puolen. Etsikää Minua nöyrästi ja kunnioittavasti, ja 

annan teidän tunkeutua syvälle viisauteeni. Mutta kuka ihminen on päässyt ajattelussaan sinne, missä 

Jumalan voima on? ─ Ei kukaan. Sillä kukaan ei tiedä tietä eikä tikapuita, joilla minut tavoittaa, koska 

ihminen ei ole kuunnellut omantunnon ääntä. 

32 Ihminen ei vielä tunne maailmaansa, maapalloa, jonka luonto pitää vielä sisällään monia 

yllätyksiä. Ja on vielä monia samanlaisia maailmoja kuin se, joka ympäröi sinua. Mutta jos luomakuntaa, 

joka on vain osa työtäni, ei tunneta ─ miksi on niitä, jotka väittävät tuntevansa minut tieteen avulla? 

33 Puhun sielulle, joka jonain päivänä kulkee oikeaa polkua, joka johtaa luokseni ja näkee 

jumalallisen kirkkauteni. 

34 Olkaa nöyriä ja ymmärtäväisiä ihmisiä. Olkaa rauhan ihmisiä. 

35 Pyydätte Minua vuodattamaan armoni päällenne, koska tiedätte, että Sanani on sielunne ainoa 

ravinto. Sillä elämä, jota elät, saa sinut toisinaan kaatumaan. Teillä on kitkerä maku suussanne; siksi 

lähestyn teitä antaakseni teille makeutta ja hellyyttä Sanassani ja lievittääkseni janonne rakkaudellani, 

joka täyttää kaiken. Mutta on olemassa äärettömän paljon nälkäisempiä ihmisiä kuin sinä. Siksi jätän 

teidät ilmestysteni edunvalvojiksi, jotta voitte jakaa armolahjani näiden ihmisten kanssa. 

36 Teistä on tultava mestareita, mutta teidän on painettava viimeiset oppituntini sydämeenne, yksi 

toisensa jälkeen. Ette ole vielä valmistautuneet. Jos Mestari kutsuisi tällä hetkellä edistyneimmän 

ottamaan paikkansa ja puhumaan hänen nimissään, hän ei tuntisi pystyvänsä siihen, eikä pelko jättäisi 

häntä, eivätkä hänen huulensa avautuisi. 

37 Mutta teidän on pian puhuttava tällä tavalla ─ vuoden 1950 jälkeen, kun olen vetänyt sanani pois. 

Silloin teidän on voitettava kaikki pelkonne ja käytettävä voimaani, jotta voitte täysin paneutua 

tehtävänne täyttämiseen. Se ei ole enää aivan sama hurmio, jonka olette tunteneet tähän asti ja jonka 

kautta olen puhunut teille tänä aikana. Riittää, jos nostatte itsenne puoleeni täynnä uskoa ja kuulette 

henkenne äänen, niin inspiraatio tulee älyynne. 

38 Ohjaatte ihmisjoukkoja tukemaan teitä ajatuksillaan, omistautumisellaan ja varustautumisellaan. 

Silloin huolehditte siitä, että sananne on todella jumalallisen inspiraation tuoja. 

39 Katsokaa, miten (julistusten) muoto muuttuu, ja kaikesta tulee yksinkertaisempaa, jotta ihmiset 

ymmärtäisivät sen paremmin. Ihminen haluaa selkeyttä, hän ei enää halua väsyttää älyään tulkitsemalla 

opetuksia, joita hän pitää epäselvinä. Siksi julistukseni viimeisinä aikoina teen Sanastani helpommin 

ymmärrettävän, jotta ette tee virheitä. 

40 Myös Toisella kertaa Mestari selvensi opetustaan (opetuksensa) viimeisillä jaksoilla, sillä näiden 

viimeisten oppituntien oli määrä tehdä kaikki aiemmat opetukset ymmärrettäviksi. 

41 Teille sanon: Haluan, että kaikki tekonne ovat totuuden kipinöitä. Sillä se oppi, jonka olen antanut 

teille, on kuin kristallinkirkasta vettä. Älkää näyttäkö ihmisille mitään työtäni harhaanjohtavalla tavalla, 

sillä kaikelle on uskottava selitys ja olemassaolonsa syy. Kaikessa, mitä annat eteenpäin, ei saa olla 

maailman pelkoa. Tällä tavoin kaikki ne, jotka ovat pettäneet lähimmäisiään epärehellisillä julistuksilla, 

tunnistavat virheensä, ja vain ne jäävät palvelukseeni, jotka ovat valmiita hyvällä aikomuksella ja hyvällä 

valmistautumisella tuomaan totuuteni, rakkauteni ja rauhani ihmisille. Totisesti minä sanon teille, että 

sydämissä kasvavat rikkaruohot poistetaan hedelmällisiltä pelloilta. Vain tällä tavoin ihmiskunta 

tunnistaa Pyhän Hengen todellisen työn. 

42 Löydätte kaikki opetuslapseni hajallaan ympäri maata. Sillä jokainen, joka on hengellinen 

elämäntavoiltaan ja palvoo Minua, on spiritualisti. 

43 Uskontojen yhdistyminen tapahtuu, kun ihmisen henki nousee materialismin, perinteiden, 

ennakkoluulojen ja fanaattisuuden yläpuolelle. Silloin ihmiset ovat yhdistyneet hengellisesti yhteen 
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ainoaan jumalanpalvelukseen: hyvyyteen, joka perustuu rakkauteen Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. 

Kun tämä tapahtuu, ihmiskunta siirtyy täydellisyyden kauteen. Siksi vaadin teiltä, että osoitatte työtäni 

hyvällä ja rehellisellä käytöksellä. 

Älkää olko huolissanne siitä, että ette elä nähdäksenne tämän kaiken toteutumista. Mutta saatte 

varmasti tyydytyksen siitä, että olette siemenellänne myötävaikuttaneet rauhan valtakunnan 

perustamiseen ─ siemenen, joka kantaa hedelmää tulevien sukupolvien sydämissä. 

44 Valmistautukaa, kylväjät minun pellolleni, sillä pellot ovat valmiita vastaanottamaan opetukseni 

siemenen. 

45 Ei ole enää kaukana se päivä, jolloin näette ihmisjoukkojen etsivän teitä ja ylittävän meriä 

halutessaan sitä, minkä Mestari on luovuttanut teille heidän puolestaan. 

Tämä maanosa toivottaa heidät tervetulleiksi veljeydellä ja rauhalla. Rodut sekoittuvat, se on 

ihmisten liitto, koska heidän tapansa ja ajatuksensa kietoutuvat toisiinsa, ja tämä tuo todellisen ja 

kestävän rauhan. Tulee uusi maailma. Se, jota parhaillaan elätte, on valmistautumista siihen. 

Taistelua on jatkettava, jotta saadaan aikaa, sillä nykyisin vallalla olevia ajatuksia ei voida pyyhkiä pois 

hetkessä. Näiden kahden maailman välillä tarvitaan tietty määrä aikaa: Se, jonka aikana elät ja jonka on 

katoava, ja se, joka tulee huomenna sen tilalle. 

46 Olette edelleen vaikeimman kamppailun aikana. Siksi olen tullut opastamaan teitä, jotta voitte 

nähdä tuon huomisen maailman. Annan teille tarvittavat valtuudet, jotta voitte toteuttaa päätöksenne, 

ja siunaan ihmiskuntaa. 

47 Olkaa siunattuja, sillä pyrkitte lisäämään tietämystänne löytääksenne korkeimman, ja haluatte 

nähdä selvästi, kun astutte hengelliselle polulle. Mutta ette pysty täysin tunnistamaan opetustani ennen 

kuin olette niin pitkällä, että silmiänne peittävä side putoaa. 

48 Ihminen on vastuussa omasta hengellisestä jälkeenjääneisyydestään. Sillä vaikka hänellä on järki 

ja henki, hän ei ponnistele noustakseen sille elämän tasolle, joka hänelle kuuluu. Hän päästää itsensä irti 

ja nauttii lihan nautinnoista, tappaa sielunsa, sairastuu ja raahautuu "halvaantuneena" ilman 

pienintäkään halua parantua kärsimyksistään. 

49 Opetukseni ja uhrikuolemani ovat saaneet aikaan hyvin vähän. Sillä vuosisatojen lopulla näen 

surullisena, että (edelleen) sokeat johtavat sokeita ja rammat haluavat saada halvaantuneet kävelemään. 

Näen, että suurin osa ihmisistä on hauraita, mutta heikkoja olentoja, ja tämä johtuu siitä, että ette halua 

elää niin kuin olen opettanut teille. Annatte intohimojen hallita teitä ja itää sydämissänne ja vahingoittaa 

teitä. 

50 Sinulla on suuria ominaisuuksia, mutta et käytä niitä hyödyksesi. Olen määrännyt älykkyyden ja 

tahdon hengen palvelukseen, jotta teistä tulisi tekojenne ja elämänne herroja ja hyviä lainsäätäjiä, jotta 

voitte olla voittajia ja voittaa taistelun siinä taistelussa, jota käymme hengen ja lihan välillä. Kun 

saavutatte tämän, teistä tulee hyviä profeettoja, jotka johtavat ihmisjoukkoja ─ hyväntahtoisia ihmisiä. 

Silloin ette pelkää taistelua, koska olette voittaneet itsenne. Tunnette itsenne vahvoiksi ja katsotte 

toisianne kunnioittavasti ja rakastavasti ─ jopa alempiarvoisia olentoja, pikkuveljiänne, joista tulee sitten 

ystäviänne. 

51 Älkää ajatelko, että antiikin profeetat, joita kutsutte "suuriksi miehiksi" ja jotka saavuttivat 

vapautuksen, olivat vahvoja ja yleviä vain siksi, että heidän kohtalonsa oli sellainen. He olivat sellaisia, 

koska he taistelivat ja rakensivat todellisen rauhan ja rakkauden temppelin. Mutta myös ne, jotka 

ponnistelevat eniten totuuden saavuttamiseksi, ovat vaarassa joutua harhaan. Mutta hengellisen 

korkeutensa ansiosta he erottivat hyvän pahasta ja hylkäsivät jokaisen vihollisen, ja näin he saavuttivat 

sen, että heissä oleva valo voittaisi. 

52 Tämä sisällänne oleva elämän periaate ─ tämä valo tulee Jumalallisesta Hengestäni, ja jokainen 

ihminen omistaa sen ymmärtämättä, minkä arvoinen se on. Siksi hän on halveksinut tätä aarretta, ja 

vaikka hänellä on suuret ominaisuudet olla kuolematon, hän riistää ne itseltään, hän tappaa itsensä 

vapaaehtoisesti ja menettää voimansa. Annan hänen tuntea ja tuntea virheensä seuraukset, jotta hän voi 
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sen jälkeen ponnistelujensa ja kokemustensa kautta saada takaisin arvokkuutensa ja etsiä täyttymystä ja 

hengen iloja jättäen ohimenevät nautinnot lopullisesti taakseen. 

53 Mikä on välttämätöntä, jotta voisimme aina elää minun lakieni mukaan? Käyttää voimianne ja 

energiaanne, työskennellä todellisena opetuslapsenani voittaaksenne pimeät voimat, jotka ovat 

vallanneet maailman. 

54 Haluan, että ymmärrätte totuuteni ja että ymmärrätte, ettei minulla ole mitään mysteereitä tai 

salaisuuksia teille ─ jos valmistaudutte tähän aikaan, tulette harjoittamaan todellista jumaluuteni 

palvontaa. 

Sanotte, että noudatatte lakia ja uskotte minuun, mutta tekonne sanovat päinvastaista. Tänään opitte 

vasta tahdostani ja ohjeistani, mutta vielä tulee päivä, jolloin teillä on varusteet. Silloin teen teidät 

osallisiksi kirkkaudestani, teen liiton kanssanne, ja tässä maailmassa tulee rauha. 

55 Silloin tunnustatte Minut ainoaksi Herraksi ja rakastatte toisianne kuin veljiä ja sisaria ilman 

minkäänlaista suosimista. Mutta jos haluatte olla todellisia opetuslapsiani tänään, teidän ei tarvitse 

lähteä maan päältä tunteaksenne olonne vahvaksi ja puhtaaksi. Jo tässä maailmassa, jossa asutte, näette 

lupausteni toteutuvan, sillä kaikki toteutuu. 

56 Pöytä on katettu. Istukaa alas, asettukaa paikoillenne, antakaa Minun opastaa teitä ja palvella 

teitä. Ottakaa kanssani totuuden leipää, antakaa rakkauden valon valaista itsenne ja veisatkaa ylistystä 

Jumalallenne. 

57 Kuunnelkaa, kuinka kaunis harmonia kaikuu. Antakaa rakkauden virrenne soida taivaassa, ja 

enkelten äänet yhtykööt teidän ääniinne. 

58 Luovuttakaa kärsimyksenne Minulle, antakaa Minulle vaivanne, älkääkä enää tottuko niihin. 

59 Niin kuin te olette kanssani tällä hetkellä, niin ihmiskunta tulee luokseni tahtoni mukaan; odotan 

heitä. Olkaa vilpittömiä kaikkialla, minne menette, jotta oppiani vastaan ei hyökättäisi, vaan jotta kaikki 

tunnustaisivat sen tarjoamien hedelmien vuoksi. 

60 Jumalallinen sanani kaikuu hengessänne vielä voimakkaammin kuin kuulossanne. Annan teille 

opetukseni, jotta voitte huomenna olla mestareita. Mutta on välttämätöntä, että tunnette opetukseni 

perusperiaatteen voidaksenne puhua siitä, ja tämä perusperiaate on rakkaus. Lisäksi sanon teille, että ei 

riitä, että vain tietää tämän perusperiaatteen, vaan se on tunnettava, se on tunnettava. Miten voitte 

puhua rakkaudesta, jos ette ole tunteneet sitä lähimmäisiänne kohtaan? 

61 Jos toistelen usein sanaa 'rakkaus' opetuksissani, se johtuu siitä, että minulla on oikeus tehdä niin, 

sillä rakastan teitä todella. 

62 Olen sanonut teille, opetuslapset, että huomenna teistä tulee herroja. Näin tapahtuu, kun 

rakastat lähimmäistäsi. 

Katsokaa, kuinka sanani tasoittaa teitä vähitellen kuin hieno taltta ─ koskettaa kerran käsityksiänne, 

toisaalla sydämenne säikeitä tai henkeänne, niin että sen valo valaisee teidät. 

63 Näin puhun ihmisolennollenne, jotta hän olisi kuuliainen ja omistautunut hengellenne, jonka 

pitäisi totuudessa ohjata ihmisen askelia maan päällä. Hän on se, jolla on voimaa ja valoa tehdä niin. 

64 Nykyään näen ihmisen seisovan paikallaan henkisellä polulla. Hän on kulkenut tieteen, vallan ja 

intohimojen polkuja. Luuletteko, että ─ jos hän ei olisi pysähtynyt hengellisessä kehityksessään, joka 

tarkoittaa rakkauden, hyvyyden ja totuuden lähestymistä ─ hän olisi myös sytyttänyt sodan roihun? 

65 Hengellistymisen aika on tullut, ja jos ihmiset vastustaisivat valoni katsomista, he joutuisivat 

harhaan, sillä jopa luonto tuo esiin ilmestyksiä, joita he eivät silloin pystyisi ymmärtämään. 

66 Älkää seuratko minua oikeudenmukaisuuteni pelosta tai velvollisuudentunnosta. Mitä hyötyä 

työstäsi olisi, jos et tekisi sitä vapaaehtoisesti? Tiedätte, että teidän on tultava luokseni omien 

ansioidenne kautta. Olet jo tuntenut maailman ja sen nautinnot, ja ne tekivät sinut vain heikoksi ja 

varjostivat sieluasi. Mutta älkää erehtykö luulemaan, että kiellän teiltä myös ne hyvät ja oikeamieliset 

teot, joihin olette sidottuja maan päällä ja joita te jatkuvasti tarvitsette. 
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67 Rakastan teitä kaikkia enkä jaa teitä rotuihin. Mutta niin kauan kuin ihminen ei näe itseään 

henkisenä sieluna vaan ainoastaan ihmisenä, hän pitää itseään korkeampana kuin lähimmäisiään, ja 

eripuraa ja sotaa tulee olemaan. 

68 Kaikki ihmiset kuulevat sanani universaalin kielen, jonka ydin on rakkaus, ja se on se, joka 

yhdistää heidät keskenään ja Isänsä kanssa. 

69 Herätkää, oi kansa, sillä taistelunne alkaa vuoden 1950 jälkeen, jolloin Sanani päättyy näiden 

äänenkantajien kautta. Mutta te ja teidän lapsenne ja myöhemmin heidän lapsensa tekevät 

opetuksestani lähtemättömän ihmiskunnan sydämeen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 188 
1 Tulkaa, rakkaat opetuslapset, tässä on Mestari. Te tunnette minut Sanani merkityksestä, minä 

tunnen teidät teoistanne. 

2 Maailmassa opetuslapseni tunnistetaan heidän tekojensa puhtaudesta; ja kun he tulevat luokseni 

täytettyään tehtävänsä hyvin, sanon heille: Te olette todella opetuslapsiani, koska olette tehneet sen, 

mitä olen opettanut teille. 

3 Pyrkikää saavuttamaan henkistyminen, sillä se merkitsee sielun vapautumista. Sopeutukaa 

lakeihini, jotka ovat rakastavia ja erehtymättömiä, ja ne ohjaavat elämäänne; sillä kaikki, mikä ympäröi 

teitä, olipa se aineellista tai hengellistä, elää minun lakini puitteissa. 

4 Ihmisen, joka on luomakunnan täydellinen teos, on elettävä sen armon mukaan, jonka Luoja on 

asettanut häneen. 

5 En käske teitä kääntymään pois maailman velvollisuuksista, jotka olen määrännyt teitä varten, 

jotta voisitte säilyttää, tyydyttää ja täydellistää itsenne. Ole tasapainoinen ja oikeudenmukainen ja anna 

sielullesi ja ruumiillesi se, mikä on tarpeen. 

6 Loin ihmisen vapaaksi alusta alkaen, mutta hänen vapauteensa liittyi aina omantunnon valo. Hän 

ei kuitenkaan ole kuunnellut sisäisen tuomarinsa ääntä ja on eksynyt lain tieltä, kunnes hän on luonut ne 

murhanhimoiset, veriset ja hirviömäiset sodat, joissa lapsi on noussut isää vastaan, koska tämä on 

kääntynyt pois kaikesta inhimillisyydestä, armosta, kunnioituksesta ja hengellisyydestä. 

7 Ihmisten olisi pitänyt jo kauan sitten välttää tuhoa ja sotia, jotta he olisivat säästyneet surulliselta 

sovitusvelvollisuudelta. Tietäkää, että jos he eivät onnistu puhdistamaan itseään hyvässä ennen kuin he 

saapuvat luokseni, minun on lähetettävä heidät uudelleen tähän kyynelten ja veren laaksoon. Sillä ne, 

jotka elävät täydellisyyden vastaisesti, eivät voi tulla luokseni. 

8 Miten tämä Sana voisi tavoittaa ihmiskunnan? ─ Sillä tavalla, jolla olen tehnyt sen menneinä 

aikoina: sanansaattajien, profeettojen ja opetuslasten kautta. 

9 Valmistelen teitä tällä hetkellä, jotta opetusteni ja ilmestysteni sallitaan saavuttaa kaikki paikat 

maan päällä. 

10 Jos olet tänään vielä tuntematon, huomenna sinut tunnetaan. Uusien apostolien tehtävänä on 

palauttaa moraali tähän ihmiskuntaan. Tästä taistelusta tulee raju. 

11 Rukoilkaa aina, että saisitte voimaa. Olkaa tarmokkaita, jotta voitte saavuttaa täydellisyyden. 

Varokaa, sillä pahan peto vaanii sielua tuhansissa muodoissa. 

12 Pudotan sanani sydämeesi kuin kastepisarat, jotka antavat sille elämän. Mutta jos ymmärtäisitte 

kaiken, mitä kerron teille ─ kuinka selvästi tunnistaisitte polun! Annan rauhan ja valoni virrata ajatuksiisi, 

sillä niiden kautta myös sinä tavoitat minut. 

13 Kuunnelkaa opetusta, jonka Mestari antaa teille hengellisellä kielellä, rakkauden universaalilla 

kielellä, joka tuo ihmiset lähemmäs Luojaansa. 

14 Sanani on kuin uusi rauhan aamu sielullesi, kuin valonsäde, joka valaisee polkuasi. Olet kuullut 

tämän äänen monta kertaa ja vähitellen ymmärrät, mitä se sanoo. 

15 Paljastan itseni parhaillaan koko ihmiskunnassa, sillä nyt on aika, jolloin koko maailma oppii 

henkistymisen, henkisen yhteyden ajan. Rakkauden Kristus vuodattaa nyt itseään lapsiinsa, jotta he 

voivat saavuttaa pelastuksensa. 

16 Monet pyrkivät samaan päämäärään, jota kohti te ponnistelette, koska he tuntevat, että hengen 

taistelun aika yhteyden saamiseksi taivaalliseen Isäänsä on tullut, vaikka he eivät ole kuulleet Minua, 

kuten te olette tällä kertaa. 

Toisella aikakaudella sain teidät ymmärtämään, että tulisi aika, jolloin ihminen tuntisi ja kehittäisi 

mentaalista vuoropuhelua ja saisi viisauteni intuition ja inspiraation kautta. Siihen aikaan eräs fariseus 

lähestyi minua ja sanoi minulle: "Jos olet Jumalan Poika, sano niin kuin hän on; jos Isä on lähettänyt sinut, 

sano niin kuin Isä on." Mutta minä vastasin hänelle näin: "Joka tuntee Pojan, se tuntee Isän, sillä minä 

tulen hänestä." 
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17 Olen todellakin aina ollut mies. Mutta jotta voitte tuntea Minut, on välttämätöntä, että ette anna 

kehon vaistojen ohjata itseänne. Kun ihminen herää ja lähtee tutkimaan sitä, mitä olen hänelle 

paljastanut, hän ymmärtää elämän tarkoituksen ja tehtävän, joka sisältyy häneen. Vasta silloin hän ei 

enää tunne kipua ja vierailuja, koska hän on asettanut kykynsä ja aistinsa hengen palvelukseen. 

18 Koska Jeesuksen, Nasaretilaisen, elämä on kaikkien tiedossa, teillä on esimerkki, jotta voitte 

seurata tietä, jolla ette koskaan huku. "Minä olen Tie, Totuus ja Elämä, minä olen sen maailman kudos, 

jossa asutte, ja se ilma, jota hengitätte. Minä olen voima, joka saa ihmisen nousemaan korkeampaan 

elämään, josta käsin hän näkee, ymmärtää ja tuntee kaiken, mikä häntä ympäröi. Sillä tämä maailma ei 

ole vain kyynelten laakso, vaan se on myös, vaikkakin vain väliaikaisesti, paikka, jossa voitte saada 

tyydytystä, iloa ja rauhaa. 

19 Tunne minut, niin tunnette itsenne. 

20 Näette, miten ihmiset ovat kulkeneet tämän maailman läpi, aina puhdistuen tuskan kautta. Tämä 

johtuu siitä, että ette ole tienneet, miten tulla lähemmäksi Minua, vaikka teillä on aina ollut valoni, joka 

puhuu teille tämän elämän katoavaisuudesta ja sielun kuolemattomuudesta. Siksi puhun teille tänään 

hengellisellä kielellä ja käytän inhimillistä kieltänne tehdäkseni itseni ymmärrettäväksi. 

21 Kuuntelijoina olette ymmärtäneet ja edistyneet, sillä te kuulette nämä ilmentymät ettekä enää 

koe niitä vain maallisessa olemuksenne osassa, toisin sanoen ulkoisesti, vaan te tutkitte niitä haluten 

niiden olemusta. Ette enää kuule sen äänen ääntä, jonka kautta puhun teille, koska Sanani jumalallinen 

ääni on löytänyt kaiun sielunne ja sydämenne sisimmässä. 

Tämä on toinen jumaluuteni kirkastuminen, sillä minä, Isän "Sana", osoittaessani itseni tällä tavoin saan 

rajallisen mielenne kommunikoimaan Isän rajattoman mielen kanssa. 

22 Sielusi, joka on otettu vastaan armostani, sanoo Minulle: "Herra, tulet sydämeemme todellisena 

rakkauden henkäyksenä." 

23 Totisesti sanon teille: kun kerran ymmärrätte ja elätte opetukseni tällä tavalla, saavutatte 

hengellisyyden, koska luovutte turhuuksista ja järjettömistä tyydytyksistä kuullaksenne Taivaallisen 

konsertin. 

24 Miettikää tarkkaan kaikkea sitä, mitä osoitan teille. Kun tiedemiehet tutkivat ihmiskehoa, he 

ihmettelivät sen täydellisyyttä. Mutta jos tämä ruumis, joka on tässä elämässä katoavainen olento, on 

niin ihmeellisen täydellinen ─ voitteko kuvitella, millainen loisto on henkisielulla, jonka luonto on 

kuolematon? 

25 Ihmettele vain meren äärettömyyttä, planeettasi mittasuhteita, jotta voisit ymmärtää, että olet 

kaikkia näitä ihmeitä merkittävämpi, koska sinulla on sielu, joka voi viedä sinut hetkessä näiden rajojen yli 

ja jolle kaikki maailmat näytetään, kun se puhdistuu ja asuu Isän valtakunnassa. 

26 Hän, joka on kuullut Minua, menettää pelkonsa palata alkuperäänsä; ja vaikka hän pitäisikin 

itseään vain atomina luomakunnan keskellä, hän tuntee olemassaolon sisäisen autuuden, koska hän on 

Taivaallisen Isän lapsi. 

27 Kun lähdet tästä maailmasta, olet kuin kastepisara, joka jatkaa kaiken luodun elävöittämistä. 

Minä sanon teille: Jumala, Ääretön, Iankaikkinen, on kaikessa luomakunnassa, hän on se olemus, joka 

elävöittää kaiken. Hän näkee luoduissa kaiken työnsä kauneuden ja kokee sen autuuden, joka vallitsee 

Hänen inspiraationsa hedelmissä; sillä kaikki puhuu Hänestä, kaikki ylistää Häntä ja osoittaa Hänelle 

kunnioitusta. 

28 Hän on jokaisessa elämän ilmenemismuodossa, koska hän on kaiken olemassa olevan 

alullepanija. Ajattele sitä, niin ymmärrät, että kuolemaa ei ole olemassa. 

29 Tämä on tämän päivän oppitunti ─ oppitunti, joka, kuten kaikki ne, jotka olen antanut teille, 

kirjoitetaan ylös tahtoni mukaan siihen kirjaan, joka on tulevien sukupolvien perintö: Kolmas testamentti. 

30 Nyt on kolmas kerta, kun otatte askeleen eteenpäin. Aika, jolloin etsitte Minua symbolien avulla, 

on ohi. Nyt uusi aikakausi on alkamassa silmienne edessä, mutta ei uusi polku. En ole tullut tuhoamaan 

siementänne enkä hämmentämään teitä oudoilla sanoilla. En käske teitä kieltämään hengellistä viestiä, 

jonka jätin teille menneinä aikoina. Jatkan vain aloittamaani opetusta, jonka jätin sen toiseen osaan. 
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31 Kun Kristus ilmestyi ihmiselämänsä täyteydessä ilmoittaakseen ihmisille Jumalan valtakunnan 

tulosta, hän yllätti ihmiset, jotka juhlivat riittejä ja seremonioita, minkä vuoksi hän kehotti heitä olemaan 

unohtamatta lakia noudattaakseen perinteitä. Mutta sen jälkeen hylkäsin sanoillani ja teoillani kaikki 

tarpeettomat palvonnan muodot, jotta heidän sydämiinsä jäisi vain jumalallinen laki. 

Kukaan ei voi sanoa, että Jeesus olisi kieltänyt Mooseksen lain, sillä elämälläni, teoillani ja verelläni 

opetin teitä täyttämään sen. Mutta opetin teille myös uusia oppitunteja, jotka olivat sen ajan mukaisia, 

jolloin tulin, ja jotka olivat sopusoinnussa henkisen kehityksenne kanssa. Tämä oli toinen osa suuresta 

viisauden kirjasta. Opetin teille puhtaamman rukouksen muodon, jotta se saisi rakkautenne Jumalaa ja 

lähimmäistä kohtaan kukoistamaan. 

32 Silloin tunnistitte Minut Rakkaudeksi. Kerroin teille tuloni syyn, paljastin teille hengellisen elämän, 

ilmoitin teille toisesta tulemisestani, uudesta ajasta, ja jätin teidät valmistautuneiksi, jotta voisitte ajan 

koittaessa ottaa vastaan kolmannen oppituntini, kolmannen osan siitä kirjasta, joka on avattu henkenne 

edessä tänään. 

33 Palasin ihmisten luo sodan uutisten, tapahtumien ja merkkien keskellä, joilla ennustin tulostani. 

Ihmiset eivät kuitenkaan tunteneet Minua. 

34 Tämän hiljaisuuden, tämän köyhyyden, tämän maan kulman keskellä kuulutan parhaillaan 

Sanaani ihmisälyn kautta, kutsun ihmisiä, herätän heidät uuteen elämään, uudistan heitä vakuuttavan ja 

rakastavan opetukseni kautta, herätän heissä heidän uinuvat kykynsä herättääkseni heidät seuraamaan 

Mestariaan. 

35 Minun on kerrottava teille, että tänä aikana olen havainnut teidät enemmän uskonnolliseen 

fanaattisuuteen ja epäjumalanpalvelukseen sotkeutuneina kuin koskaan aikaisemmin, ja samalla sielunne 

on hyveiden suhteen köyhempi kuin koskaan aikaisemmin. Nyt kysyn teiltä, kun olette kuulleet Minua 

vuosi toisensa jälkeen tämän julistuksen kautta: kuka tuntee, että olen tuhonnut hänen 

elämänperiaatteensa? Kuka tuntee olevansa hämmentynyt tai näkee kristillisen uskonsa tuhoutuvan? 

Totisesti sanon teille, että olen vain muistuttanut teitä siitä, mitä olen paljastanut teille menneinä 

aikoina, koska olitte unohtaneet tai vääristäneet sen. Sen, minkä ihmiset olivat salanneet teiltä, minä 

olen tuonut julki, ja sen, mikä oli salaisessa aarrekammiossani, minä olen paljastanut teille. Tämä aika on 

hengellisen vapauden aika. Ihmiset ovat henkensä kautta valaistuneita ja osaavat valita turvallisen tien. 

36 Säteeni ja hengelliset sanansaattajani ovat tunkeutuneet ilmapiiriin, jossa materialismin ja synnin 

pimeät riekaleet ajelehtivat. 

37 Olette pohtineet näitä hetkiä ja tunnustatte, ettette todella palvo muuta Jumalaa kuin sitä, jota 

ennen palvoitte ─ ettei kukaan ole sulkenut sydämenne ovia Marialta, Neitsyt ja Universaaliselta Äidiltä ─ 

että tämä opetus on vahvistanut uskoanne ja lisännyt tietämystänne henkisen sielun iankaikkisesta 

elämästä ja että olen kirjoittanut sieluunne Sanani valolla ne korkeimmat käskyt, jotka koskevat 

lähimmäisenrakkautta niin kuin itseänne ja toistenne rakastamista. 

38 Olen tullut vain poistamaan sydämistänne sen, mikä on haitallista ─ sen, mikä ei anna teidän 

edetä. Siksi kerron teille yhä uudelleen ja uudelleen, että olen antanut teille hengellisen vapauden, jotta 

voitte löytää ja tuntea Minut joka hetki ja joka paikassa, ja sen sijaan, että kysytte maailmalta sitä, mihin 

se ei voi vastata teille, kysytte hengellisesti Isältänne ja saatte Hänen armostaan Hengen leipää. Jos siis 

olet loukannut Jumalaasi veljesi persoonassa, anna hänelle anteeksi, jos hän on loukannut sinua, tai 

pyydä häneltä anteeksi, jos olet loukannut häntä, ja minä annan sinulle anteeksi. Sillä se, jota et ole 

loukannut, ei voi antaa sinulle anteeksi pahaa, jonka olet tehnyt toiselle. 

39 Opetuslapset: Koska ette ole enää yllättyneitä siitä, että olen tullut luoksenne tänä aikana, ette 

ole myöskään yllättyneitä siitä, että henkimaailma tekee itsensä tunnetuksi keskuudessanne. 

40 Ihmiskunnan evoluution alusta lähtien Isä lupasi henkisten olentojen ilmenemisen todisteeksi ja 

ilmestykseksi tuon maailman, tuon elämän olemassaolosta. Totisesti sanon teille, että tuo maailma on 

aina ollut liitossa ihmisen kanssa tahtoni mukaisesti. 

Kehityksenne alussa kielsin ihmistä puhumasta henkiolennoille, koska aika ei ollut vielä tullut. Sen 

enempää ruumiillistuneet kuin ruumiittomatkaan eivät olleet valmistautuneet tähän viestintään. 
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41 Tämän kolmannen aikakauden Elia, tulemiseni edelläkävijä, on se, jolle annoin avaimen avata 

valon henkimaailman ovet, jotta sen asukkaat pääsisivät aineelliseen maailmaan, aivan kuten annoin 

ihmisten päästä tuonpuoleiseen, ja jotta näiden kahden välillä vallitsisi lähentyminen, harmonia ja 

rakkaus. 

42 Jo ennen kuin ääneni määräsi tämän viestinnän ajan, maan päällä oli tottelemattomia, uteliaita ja 

kärsimättömiä, jotka kiellosta piittaamatta ryhtyivät toisenlaisen viestinnän edelläkävijöiksi, jossa pimeät 

ja hämmentyneet olennot tekivät itsensä tunnetuksi, koska jumaluuteni ei ollut määrännyt heitä siihen. 

43 Toimintani on erilainen; vasta kun katsoin teidän olevan riittävän kyvykkäitä ja tietoisia ottamaan 

vastaan nämä opetukset, toin teille tämän suuren opetuksen ─ yhden suurimmista, jonka annoin tälle 

maailmalle, jotta oppisitte hengen avulla näkemään, kyseenalaistamaan, ymmärtämään ja löytämään. 

Mutta kun avasin teille tämän horisontin, opetin teille lain, joka kieltää teitä kerskailemasta näillä 

lahjoilla ja tekemästä niillä kauppaa tai käyttämästä niitä väärin. 

Tänä aikana, jolloin olette perehtyneet opetukseeni, jotkut ovat tunteneet pelkoa, toiset epäluuloa, 

jotkut jopa tyrmistystä, ja on ollut myös niitä, jotka tuntevat kauhua sanasta "henki" ajattelematta, että 

heillä on sisällään yksi, jonka Luoja, joka myös on henki, on antanut heille. Kuka on istuttanut sinuun 

tämän pelon? Kuka sai sinut tuntemaan vastenmielisyyttä henkeä kohtaan? Ettekö ole ajatelleet, että se 

ruumis tai kohtu, jota niin paljon rakastatte, on vain tomua, joka palaa maahan, ja te elätte vain hengessä 

ikuisuuden? Mitä teette, kun löydätte itsenne tästä tilanteesta? Pakenetteko te sitten itseänne? 

44 Auttaakseni teitä tehtävässänne annan teille tarvittavan ajan opintoihinne; ja helpottaakseni teitä 

elatuksessanne ja vaikeuksissa lähetän teille hengellisiä palvelijoita, todellisia armon, valon ja rauhan 

enkeleitä. Luottakaa siihen, että tämä viestintä ei tapahdu inhimillisestä tahdosta vaan jumalallisesta 

inspiraatiosta. 

45 Älkää sekoittako tätä viestintää siihen, jota ihmiset tuottavat omasta vapaasta tahdostaan ─ 

jotkut tieteen, toiset uteliaisuuden ja taas toiset taikauskoisten ajatusten ohjaamina. 

46 Jos kiinnität huomiosi tähän, huomaat, että nämä kaksi inspiraatiotyyppiä ovat olleet läsnä 

ihmiskunnassa ensimmäisestä ihmisestä lähtien, joka kuuli Herransa äänen lisäksi, joka näytti hänelle tien 

valoon, myös toisen äänen, joka yllytti hänet tottelemattomuuteen ja ylimielisyyteen. Tunnistakaa siitä 

lähtien ihmisen taistelu näiden kahden voiman, hyvän ja pahan voiman, vaikutuksen alaisena. Aivan 

kuten ihminen on siitä lähtien tuntenut luonnonlain ja tuntee itsensä hengen valon valaisemaksi, hän on 

myös siitä lähtien tuntenut kiusausten kiusauksen. 

47 Kerron tämän vahvistaakseni uskoanne ja tietämystänne. Älkää jättäkö kunnioittamatta 

hengellisiä sanansaattajiani tai lähettiläitäni, sillä jos voisitte nähdä sen ylevän armon, jolla he ovat 

pukeutuneet, tunnustaisitte, ettei edes Salomolla valtaistuimensa loistossa ollut näiden palvelijoiden 

majesteettisuutta. 

48 Mitä sanoisivat kansat, jotka vuotavat kuiviin ja tuhoutuvat ruton ja nälänhädän alla, jos tuo 

rauhan ja armon maailma näyttäytyisi heidän keskuudessaan ja he voisivat kuulla sen lohdutuksen ja 

rakkauden äänen? 

49 "Nesteeksi" kutsutte voimaa, jolla nämä olennot parantavat fyysisiä tai moraalisia vammojanne. 

Ja todellakin, tuossa nesteessä on parantava voima. Se on sama, jolla Jeesus palautti sokeille näön, 

rammoille liikuntakyvyn ja mykille puheen. Sillä hän paransi spitaalisen ja herätti kuolleet. 

50 Kukaan (teistä) ei tule luokseni. Mutta jos joku tulisi yhtä puhtaana, hän ei lähtisi tältä tieltä 

tahrattuna. 

Tänä aikana, jolloin Elia avasi jumalallisen käskyn mukaisesti tuonpuoleisen portit ihmisille, saatan 

ihmiskunnan ymmärtämään, että tämä yhteydenpito ei ollut ilkivaltaa niiden taholta, jotka sitä 

harjoittivat, vaan armo, jonka Isä oli tarkoittanut tuon ajan ihmisille ja joka on edelläkävijä 

vuoropuhelulle hengeltä hengelle vuoden 1950 jälkeen, jolloin tuo armo vedetään teiltä jälleen pois. 

51 Harjoitelkaa itseänne, jotta ette myöhemmin lankea petoksen ja harhaanjohtamisen uhriksi, sillä 

minulla on vielä monia oppitunteja, jotka minun on määrä paljastaa teille. Älkää antako 
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mielikuvituksenne tuottaa vääriä ilmestyksiä tai innoituksia. Taivaasta valo tulee valmistautuneelle 

ihmiselle, jotta hän voi puhua lähimmäiselleen totuudessani. 

52 Lähestyy aika, jolloin ihmiset hylkäävät aseet, vallan tavoittelun ja vihamielisyydet ja pyrkivät 

kohti hengellistä, ja massojen keskuuteen ilmestyy apostoleja, joiden sanaa kuunnellaan ja joiden jälkiä 

seurataan. Tämä tapahtuu ideologioiden, uskontojen ja maailmankatsomusten sodan aikana. 

53 Tuosta taistelusta tulee mahtava, hirvittävämpi kuin maallisen vallan tavoittelun aiheuttamat 

taistelut. Sillä rauha katoaa sydämistä, fanaattisuuden pimeys pimentää ajattelun, eikä omantunnon ja 

järjen ääntä enää kuulla. Fanaattisuus kuohuu pohjiaan myöten ja moninkertaistaa voimansa, pystyttää 

kirkkoja ja näyttää itseään. Jotkut menehtyvät pitäen kiinni epäjumalistaan, mutta toiset avaavat 

silmänsä valolle ja pelastuvat tästä kuilusta. 

54 Tänään kaikki nämä profetiat näyttävät teistä kaukaisilta, mutta niiden täyttymys on kuitenkin 

lähellä. Ihmisten silmät näkevät epäjumalat, väärät jumalat ja suuret kirkkorakennukset, jotka ovat olleet 

kirkkojen ylpeyttä ja loistoa, kaatuvat jalustoiltaan. Mutta te ette saa julkisesti paljastaa valehtelijoita; 

sen tehtävän hoitavat muut. Teidän on valmistauduttava sanan, sydämen ja mielen avulla, jotta 

henkenne toimii aidolla rakkaudella tämän ihmiskunnan pelastamiseksi. 

55 Älkää purkautuvan pyörremyrskyn edessä pakenko älkääkä etsikö katakombeja piiloutuaksenne, 

vaan pysykää mieluummin rauhallisina hirmumyrskyn keskellä. Silloin näette ihmisten heräävän 

horroksestaan ja vertailevan eri uskonnollisia yhteisöjä keskenään. Ja sitten, kun he havaitsevat kaikessa 

inhimillisen epätäydellisyyden, he kysyvät: "Mitä on spiritismi?" Sitten sanansaattajani ja apostolini, 

ilman paisuttelua tai herjausta, ilman minkäänlaista kerskailua, osoittakoot tämän opetuksen 

vilpittömyyden, yksinkertaisuuden ja valkeuden, ja maailma kumartuu, vakuuttuneena sen totuudesta. 

56 Tulee vakavia riitoja, teitä vainotaan ja panetellaan. Vastustusta tulee vastaan kaikkialla, ja joskus 

myös vakavia ja perusteltuja argumentteja. Teidän ei kuitenkaan pidä antaa ihmisten sanojen tehdä 

vaikutusta teihin. Sillä jos ne eivät perustu totuuden tekoihin, ne ovat vain tyhjiä sanoja. 

57 Jos luotatte minuun ja valmistaudutte, en jätä teitä yksin. Minä puhun sinun suusi kautta, ja sinä 

olet tietoinen teoista, joita teen sinun välityksesi kautta. 

58 Ihmiskunta alkaa aistia todellisen polun ja etsiä Minua niin kuin olen odottanut ─ hengen kanssa. 

Jokainen, joka tunnistaa kantavansa Isää omassa sydämessään, lakkaa välittömästi olemasta oman 

veljensä ja lähimmäisensä vihollinen. Silloin anteeksianto, sovinto, hyväntekeväisyys ja veljeys saavat 

jalansijaa. 

59 Silloin ihmiset voivat sanoa, että he ovat nähneet Jeesuksen, että hän laskeutui ristiltään 

sanoakseen maailmalle: "Veri, jonka vuodatin teidän lunastuksenne tähden, on lakannut vuotamasta. 

Täällä minä olen, kanssasi ikuisesti. 

60 Ihmiset, olen vastaanottanut ilmestyessäni hyviä ja turmeltuneita, kaikenlaisia ihmisiä ─ niitä, 

jotka rakastavat Minua, ja toisia, jotka ovat kääntäneet selkänsä Minulle. Sillä kaikki ovat lapsiani, kaikkia 

rakastan yhtä paljon, ja kaikki tulevat rakastamaan ja palvelemaan Minua samalla tavoin. 

61 Tulen tänään yhdistämään teidät kaikki, sillä toisessa aikakaudessa vuodattamani veri ei riittänyt 

teille. Ette nimittäin kyenneet saattamaan loppuun veljeyden ja rakkauden työtä, jonka oppini opetti 

teille. 

62 Milloin te tulette vakuuttuneiksi siitä, että vain minun lakini täyttämällä voitte löytää terveyden, 

onnen ja elämän? Tunnistatte, että aineellisessa elämässä on periaatteita, joita teidän on noudatettava 

selviytyäksenne. Mutta olette unohtaneet, että hengellisessä maailmassa on myös lakeja, joita on 

kunnioitettava, jotta ihminen voi nauttia Jumalallisessa olevasta ikuisen elämän lähteestä. 

63 Tuona aikana ylimielisten ja typerien, aineellistuneiden ja epäuskoisten on kuultava Minua, ja 

kylvän uudelleen heidän sydämeensä, joka on ollut siemenelleni kuin hedelmätön maa, kunnes kivistä 

versovat kukat. 

64 Kaadan jokaisen sielun päälle armoni lähdettä, kunnes se on puhdistunut. Mutta se ei ole enää 

Jordanin vettä, vaan armoni ja oikeuteni valo, joka koskettaessaan tuota sielua herättää sen kuulemaan 

omantuntonsa äänen ja saa sen rukoilemaan, tekemään parannuksen ja uudistumaan. 
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65 Täytän nyt sen, mitä lupasin teille toisessa aikakaudessa. Ilmoitin sen teille, kun annoin teidän 

ymmärtää Sanani kautta, että rauhan ja henkistymisen aika tulisi. Nyt elätte sitä aikakautta, jolloin 

perinteet, riitit, seremoniat, symbolit ja kuvat poistetaan ja (ihmis)henkenne vapautuu ennakkoluuloista, 

fanaattisuudesta ja epäjumalanpalveluksesta ja omaksuu sen sijaan todellisen Jumalan palvonnan. 

66 Kun nämä sanat kantautuvat materialistien korviin, he hymyilevät epäuskoisesti opetukselleni ja 

profetioilleni. Mutta ihmisten epäilykset eivät ole koskaan vahingoittaneet Minua. 

67 Toisella aikakaudella tapahtui niin, että kun opetukseni ilosanoma saavutti suuret kaupungit ja 

suuret valtakunnat, kuten Rooman, ihmiset myös hymyilivät, kun he saivat tietää, että Jeesus oli köyhä 

galilealainen, jota seurasi muutama kalastaja, jotka olivat yhtä köyhiä ja nöyriä kuin hänkin. Heidän 

pilkkansa ei iskenyt minuun, sillä tiesin, etteivät he tunteneet minua. He eivät ymmärtäneet, että voimani 

juontaa juurensa juuri tuosta nöyryydestä ja että voimani oli tuossa rakkautta ja oikeudenmukaisuutta 

täynnä olevassa Sanassa, joka näytti monista käsittämättömältä ja jota toiset pitivät mahdottomana 

toteuttaa. 

68 Kun he saivat tietää, että Jeesus oli kuollut, ristiinnaulittuna kuin pahantekijä, ja että tuon 

kuoleman oli määrä toimia pelotteena hänen opetuslapsilleen ja seuraajilleen, he eivät odottaneet, että 

tuo veri palvelisi hedelmöittämään siemenen, joka oli kylvetty vain harvoihin. 

69 Epäilijöiden keskuudessa syntyi usko, uskovien keskuudessa osoitettiin uhrautuvaisuutta, orjien ja 

sorrettujen keskuudessa loisti toivon valo, ja kaikkialla kuultiin Vapahtajan jumalalliset opetukset 

ihmisten huulilla, jotka vaativat oikeutta ja puhuivat rakkaudesta. Korkeampi voima ympäröi uskovien 

ihmisten sielun, ja tämä vuodatettu voima oli kuin valkoinen vesi, jota mikään ihmisvoima ei voinut 

pysäyttää. 

70 Se oli virta, joka virtasi kaupungista kaupunkiin ja maaseudulta toiselle ja vyöryi alas laaksoihin ja 

ylös vuorille. Ei ollut kotia ─ oli se sitten maja tai palatsi ─ jonne tämä vaikutus ei olisi ulottunut. Se oli 

elämän joki, joka virtasi alas kuolleille pelloille, se oli Isänne ikuisesti rakastava oikeudenmukaisuus, joka 

tuli ihmisten luo puhdistamaan heidän sielunsa ja tuomitsemaan heidän tekonsa. Kun tuo virtaus lakkasi 

virtaamasta, uusi maailma tuli päivänvaloon, uusi ihmiskunta ilmestyi maan päälle, ja silti se oli sama. 

71 Uuden opetuksen valo oli herättänyt hänet horroksestaan ja auttanut häntä edistymään 

hengellisesti, mikä toi hänet lähemmäksi täydellistä olentoa, jota kutsutte Jumalaksi ja Isäksi. 

Siksi sanon teille epäileville ja materialistisille ihmisille nyt: Jos kuulette huhuja siitä, että olen ollut 

ihmisten luona ja välittänyt itseni heille heidän älykkyytensä kautta, ja jos olette saaneet tietoa oppiini 

sisältyvistä opetuksista, älkää pilkatko, älkääkä pitäkö Teokseni opetusten toteuttamista mahdottomana 

ihmisille ─ sen Teoksen, jonka juuri esitän teille ─. Myöhemmin tulet katumaan, että kieltäydyit 

kuulemasta sitä, kun näet sen kukoistuksen. Jos siis tunnette, että virran väkivaltaisuus kolkuttaa ovia, 

avatkaa ne ja päästäkää se sisään. Vakuutan teille, että vain se, mikä on epäpuhdasta, pestään pois, sillä 

Hän ei koske siihen hyvään, mitä elämässänne on. 

72 Tämän avulla annan teidän ymmärtää, että teidän on opittava ymmärtämään tämän Sanan 

merkitys, jotta tulette vähitellen tuntemaan totuuteni, kun uppoudutte siihen. Sillä tässä mietiskelyssä 

tulette lopulta vakuuttuneiksi siitä, että monet menneinä aikoina annetuista profetioista ovat nyt todella 

toteutumassa, aivan kuten monet niistä profetioista, jotka sanansaattajani toimittivat teille, kun he 

ilmoittivat teille Totuuden Hengen, lohdutuksen Hengen, tulosta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 189 
1 ihmiskunta, tulen yhdistämään teidät. Näen teidät ikään kuin olisitte yksi kansa, joka on hajallaan 

ympäri maailmaa, ja haluan nähdä teidät yhtenä lapsena. Tässä on uusi sivu elämän kirjassa, joka on vielä 

tuntematon opetuslapsilleni. 

2 Kansani: Elia, jonka henki ilmenee äänenkantajieni kautta ja joka puhuu teille sanoilla, jotka ovat 

täynnä valoa ja profetiaa, on sama, joka hämmästytti maailmaa voimallaan ensimmäisellä aikakaudella, 

eikä teidän pitäisi yllättyä, kun paljastan teille myös, että hän oli ihmisten joukossa myös toisella 

aikakaudella, jolloin hänet tunnettiin nimellä Johannes Kastaja. Sanon teille, että teidän ei pitäisi 

hämmästyä tätä, sillä en ole paljastanut näitä opetuksia teille vasta tänään, vaan ne on jo kirjoitettu ylös. 

3 Tästä on todisteena se, että profeetat sanoivat, että Elia tulisi ennen Kristusta valmistamaan tietä 

Herralle, ja tämä ennustus toteutui. Mutta sen jälkeen Jeesus julisti, että kun hänen toinen tulemisensa 

maailmaan tapahtuisi, Elia tulisi ensin korjaamaan kaiken kuntoon. Tämä lupaus on välttämättä 

toteutunut teidän keskuudessanne. 

4 Jos ne ihmiset, jotka ovat kamppailleet paljon pyhien kirjoitusten kanssa, tutkivat huomenna tätä 

ilmoitusta, he voivat nähdä, että Elian Henki tuli tänä aikana täyttämään samaa tehtävää, joka hänelle oli 

uskottu toisella aikakaudella ─ valmistamaan Herran tiet puhdistamalla ne, jotka myöhemmin olisivat 

Pyhän Hengen opetuslapsia. 

5 Tänään en ole tullut kärsimään maan päälle niin kuin menneinä aikoina, jolloin minun täytyi 

kestää pakanoiden pilkkaa, vainon katkeruutta ja myöhemmin kärsiä kuolema. Sillä Elian suusta tuli 

profeetallinen sana, joka ilmoitti tuomion kaikille pahantekijöille. 

6 Tänään hän on tullut hengessä, ja siksi ihmisen käsi ei voi koskea häneen eikä vahingoittaa häntä. 

Tästä huolimatta tämä kansa on antanut hänen juoda kiittämättömyyden kärsimyksen maljan. 

7 Elia on paimen, joka etsii rakastavasti kadonneita lampaitaan. Toisinaan hän on onnistunut 

keräämään yhdeksänkymmentäyhdeksän lammasta. Mutta hän on huomannut, että häneltä puuttuu 

yksi, joka täydentäisi hänen laumaansa. Ja tämä pieni lammas valittaa, kun se huomaa eksyneensä 

kalliokallioiden piikkipensaikkoon. Mutta Elia lähtee kiireesti etsimään häntä. Mikä ilo hänen henkeään 

valtaa, kun hän onnistuu pelastamaan sen vaarasta. Millä rakkaudella hän haluaa tuoda rakkaan lampaan 

takaisin lajitovereidensa joukkoon. Mutta kuinka suuri onkaan hänen tuskansa, kun hän palatessaan 

lammaskarsinaan huomaa, että monet muut ovat hypänneet karsinasta ja lähteneet pois, koska he ovat 

seuranneet vapaan tahtonsa impulssia. 

8 Ne joukot, jotka ovat olleet todistamassa Elian läsnäoloa ja jotka ovat nähneet hänen 

ilmoittamansa työn kukoistuksen, eivät ole niitä, jotka ovat kaikkein syvällisimmin paneutuneet 

tutkimaan Herransa heille antamia ilmoituksia. Huomenna tulee miehiä, joille tämän kansan todistusten 

tutkiminen riittää trumpetoimaan vakuuttavasti neljään tuuleen, että tämä työ on totuus, että Herra on 

ollut ihmisten kanssa toisen kerran ja että Elia oli jälleen hänen edelläkävijänsä. 

9 Tule lepäämään ja kuuntelemaan minua. Sanani haluaa ravita teitä, antaa teille lohtua ja 

anteeksiantoa, jotta voitte tuntea olonne rohkaistuneeksi ja täyttää tehtävän, jonka olen antanut teille. 

10 Älkää tehkö päätöksiä seurata Minua vain kuunnellessanne Minua; tuntekaa Minut elämänne 

jokaisena hetkenä. 

11 Ihmiskunnan moraalinen ja hengellinen jälkeenjääneisyys on hyvin suuri! Kuinka suuri onkaan 

niiden vastuu, jotka ovat saaneet Sanani armon ja valon tänä aikana! 

12 Opetuslapset, tulkaa mestareiksi, karkottakaa sydämistänne ihmisten pelko, vapautukaa 

välinpitämättömyydestä ja velttoudesta, ymmärtäkää, että olette todella taivaallisen viestin kantajia. 

Teidän on annettava selitys kaikille siitä, mitä tänä aikana tapahtuu, teidän on ponnisteltava 

opettaaksenne oppini periaatteita, jotka ihmiskunta on unohtanut. 

13 Teidän ei pidä ainoastaan esittää Sanaani ihmisille, kuten olen käskenyt teidän tehdä. 

Kouluttautukaa, jotta osaatte tulkita sitä. Älä etsi sanoja, joilla voit yllättää kiillotetulla 

kaunopuheisuudellasi. Puhu yksinkertaisella tavalla, joka ilmaisee parhaiten hengen totuuden. 
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14 Kuinka voitte tietää, milloin puhutte te itse ja milloin Minä puhun teidän suunne kautta? Kun 

unohdatte itsenne, kun ajattelette veljenne tuskaa ja tunnette itsenne alhaisiksi, kelvottomiksi 

ansaitsemaan armoani, se on juuri se hetki, jolloin jumalallinen inspiraationi laskeutuu mieleenne. Sillä 

koko olemuksenne läpäisee sillä hetkellä rakkaus Isää ja veljeänne kohtaan. 

15 Jos teette työtä minun nimissäni, osaatte käyttää sitä, mutta älkää koskaan puhuko siitä ilman 

syytä. 

16 Kaikessa työssäni on oikeudenmukainen korvaus. Se, joka antaa, saa. Se, joka kieltäytyy, tulee 

lopulta menehtymään hädän vuoksi. Haluan, että ymmärrätte opetukseni, jonka perustana ovat laupeus 

ja rakkaus. 

17 Teidän on omistauduttava hyvyydelle, se on teidän tehtävänne. Mutta niin kauan kuin lihallinen 

luontonne vastustaa, tunnette olevanne kelvottomia olemaan opetuslapsiani. Sitten ajattelet, että on 

monia, jotka ovat parempia kuin sinä, mutta joita ei ole vielä kutsuttu. Minä sanon teille: Syynä tähän on 

se, että olit suurimmassa hädässä, koska sydämestäsi puuttui rauha, koska polkusi oli täynnä 

sudenkuoppia ja jalkasi olivat tämän maailman suon likaamat. 

18 Jopa toisen aikakauden opetuslapseni eivät olleet "vanhurskaita", kun valitsin heidät. Mutta he 

tekivät itsensä arvokkaiksi teoillaan ja saavuttivat korkeamman hengellisen tason noudattamalla 

ohjeitani. Haluan, että muututte samalla tavalla ja teette itsestänne arvokkaita, jotta tekonne voivat 

kohottaa teitä ja tuoda teidät lähemmäs Minua. 

19 Jos kysyisin sinulta: "Mitä olet oppinut niistä monista asioista, joita olen opettanut sinulle?" Sitten 

sinun on tunnustettava, että olet käyttänyt sitä hyvin vähän. Mutta minä en tuomitse teitä, vaan annan 

teille anteeksi. Sillä teidän velkanne ovat koko ihmiskunnan velat. Kun siis puhun teille, puhun kaikille 

lapsilleni. 

20 Kutsun teitä sanansaattajikseni. Sinun on löydettävä oikea tapa suhtautua kanssaihmisiin. Jos 

voitat heidän epäuskonsa vakuuttavilla sanoilla ja teoilla, se on sinulle suuri ansio. Varokaa antamasta 

todistustanne täydellisesti, jotta ette koskaan tee tyhjäksi opetusteni tarkoitusta. 

21 Pyrkikää aina harmoniaan henkisen ja aineellisen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän pitäisi 

oppia antamaan Jumalalle se, mikä kuuluu Jumalalle, ja maailmalle se, mikä kuuluu sille. 

22 Näin annan itseni teille Sanassani. Hyödyntäkää sen olemusta, joka on viisautta, ja kaikkea sitä, 

mikä on hyvää ja täydellistä, jota teidän pitäisi pyrkiä löytämään siitä, jos ihanteenne on, että kätenne on 

myöhemmin avokätinen lähimmäisiänne kohtaan. 

23 Aika on oikea, käyttäkää sitä, sillä päivä on tulossa, jolloin tätä sanaa ei enää kuulla. Minun 

tahtoni on täytettävä. Jumalan ja ihmisen välisen hengellisen vuoropuhelun aikakausi on jo lähellä. Silloin 

ihmisen ymmärryskykyä ei enää tarvita tahtoni äänenkantajana tai välittäjänä. 

24 Tällä hetkellä, kun ilmentän itseni valoa täynnä olevissa sanoissa, olen antanut tälle ihmiskunnalle 

mahdollisuuden välittää opetustani oikealla tavalla. 

25 Tänään näen, että jokaisella Mestarin ympärille kokoontuneella opetuslapsellani on erilainen tapa 

ymmärtää Sanaani, ja kun he jakavat oman ymmärryksensä toistensa kanssa, he joutuvat keskusteluihin 

ja arvosteluun, vaikka haluan kansaltani yhtenäistä ajattelua. Tätä varten teidän on oltava hyväntahtoisia, 

suvaitsevaisia ja odotettava sopivaa hetkeä puhuaksenne. 

26 Tänään teillä on erilaisia käsityksiä opetuksistani, mutta lopulta tulette kaikki samaan 

ymmärrykseen ja oivallukseen. Tämä rohkaisee teitä taistelussa, sillä kun olette kaikki yhdessä, tunnette 

itsenne vahvemmiksi. 

27 Olen aina sanonut teille: Älkää muodostako teorioita opetuksistani ja ilmestyksistäni, sillä ne 

riistävät totuuden, jolla olen pukenut teidät, voiman. 

28 Löytäkää opetuksestani se vapaus, josta puhun teille, jotta voitte perustaa itsenne siihen ja 

tunnistaa kaiken selkeämmin. 

29 Joka kerta, kun olen tullut luoksenne, olen opettanut teille, miten saavutatte yhteyden Isäänne. 

Olen opettanut teitä löytämään totuuden itsestänne, jotta ette etsisi sitä opetuksista, jotka vain estävät 



U 189 

94 

henkeä. Ihmiskunta on edennyt lapsuudesta tähän valon aikakauteen, jossa henki ja ihmismieli ovat 

kokeneet, että äärettömyys on avautunut heidän eteensä. 

30 Jotta jokainen silmä näkisi valon, joka valaisee tätä aikaa, on välttämätöntä, että revitte 

uskonnollisen fanaattisuuden siteen. Siksi jätin teille kirjoitettuna Moosekselle antamilleni lakitauluille: 

"Älä kumarra minkään luodun kuvaa äläkä aineellisia asioita ikään kuin ne olisivat Jumalasi. Häntä sinun 

tulee rakastaa koko sydämestäsi ja sielustasi enemmän kuin mitään luotua."" 

31 Mutta te kysytte Minulta: Miksi maailma sortui fanaattisuuteen ja ulkoisiin palvonnan muotoihin? 

─ Koska sen sijaan, että he olisivat Jeesuksen tavoin hylänneet kunnianosoitukset, seremonialliset 

vaatteet ja turhuudet, ne, jotka omistautuivat lailleni, ottivat vastaan rikkaudet, arvonimet ja maallisen 

glamourin, mikä riistää sielulta kaiken vapauden. Ja tämän mielten sekasorron keskellä on yhä niitä, jotka 

tuntevat itsensä erehtymättömiksi, vaikka vain yksi on erehtymätön, joka on teidän taivaallinen Isänne. 

32 Jos siis haluatte parantaa sieluanne, läpäistä elämänne kamppailun älykkäästi ja hengellisesti, 

olkaa hyväntahtoisia ja sydämeltänne nöyriä ihmisiä. Tällä tavoin edistyt siinä, mikä johtaa sielusi 

pelastukseen. 

33 Annan sinun tuntea rakkauteni, ja nyt poistan kivet tieltäsi, jotta ristisi olisi vähemmän raskas. 

34 Näen sydämesi sisälle ja sanon sinulle: kouluta mieltäsi, lisää ajattelukykyäsi ja yhdistä tunteitasi, 

jotta kuulisit ja ymmärtäisit sanani. 

35 Rukoilkaa ja korjatkaa tapanne, sillä maailman rauha riippuu myös teidän kehityksestänne. Teidän 

on rukoiltava, sillä maailmaa uhkaa sota, ja teidän on pyrittävä saavuttamaan rauha. Te olette ihmisiä, 

jotka ovat oppineet tuntemaan rukouksen voiman, sen vaikutuksen ja valon. 

36 Kaikki etsivät valoisaa horisonttia eivätkä ole löytäneet sitä, koska ihmisten välillä ei ole veljeyttä, 

ja kun he näkevät panoraaman, jota varjostavat kansakunnat, joissa sota riehuu, heitä rohkaisee vain 

aavistus siitä, että jossakin päin maapalloa on oltava rauhallinen nurkka. Tuosta kulmasta tulee se kansa, 

joka näkyy kaukaa kuin loistava tähti. 

37 Tämä on tämän kansan vastuulla, ja sen on valmistauduttava henkisesti ja fyysisesti näyttämään 

esimerkkiä veljeydestä, sisäisestä kohentamisesta ja hyväntekeväisyydestä, olipa kyse sitten sairaan 

parantamisesta tai vihollisen käden puristamisesta anteeksiannon merkiksi. 

38 Olkaa ahkeria pelloillani, niin näette kaiken, mikä ympäröi teitä, pukeutuneena suurempaan 

kauneuteen, sillä silloin olette löytäneet olemassaolonne tarkoituksen. Se, joka vaipuu pysähtyneisyyteen 

ja rutiiniin, ei anna sielunsa nousta katsomaan niitä ihanuuksia, joita elämä sisältää, kun elätte minun 

lakini mukaan. 

39 Tarkkailkaa itseänne, jotta voitte huomata, milloin olemassaolostanne tulee hyödytöntä, koska 

annatte lihan taipumusten vetää itsenne alas. Haluan, että jätätte jälkeenne hedelmän, mutta sen 

hedelmän on oltava rauhan hedelmä lapsillenne. Sillä silloin sydämesi kukoistaa, ja nämä hedelmät ovat 

sinun tekojasi. 

40 Teidän kauttanne teen maailmalle tunnetuksi tämän ajan Sanani, joka tulee tunnetuksi vuoden 

1950 jälkeen. 

41 Nämä ilmestykset saavuttavat koko ihmiskunnan. Tätä varten olen kouluttanut ne, joita kutsun 

"kultasulkaisiksi", työskentelemään innokkaasti Työtäni kohtaan ja seuraamaan omantuntonsa kutsua, 

jotta Sanani säilyisi kirjallisena. Nämä kirjoitukset eivät ole vain nykyisille sukupolville vaan myös tuleville 

sukupolville. 

42 Sanani majesteettisuus perustuu, kuten aina, sen yksinkertaisuuteen ja merkitykseen. Haluan, 

että teidän kielenne on samanlaista, kun puhutte Työstäni. Älkää unohtako, että ei vain ihminen puhu, 

vaan myös sydän. Toimintatapojanne on oltava puhtaita. 

43 Joka hetki saat minulta voimaa, valoa ja rauhaa, jota tarvitset elämäsi matkalla. Ottakaa vastaan 

myös minun siunaukseni. 

44 Tällä kolmannella kerralla minä teen koko ihmiskunnan opetuslapsikseni. Tämän saavuttamiseksi 

annan nyt valoni virrata jokaiseen ihmiseen. Sen jälkeen annan sanani tavoittaa heidät, juuri sen sanan, 
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jonka annan teille tänään. Kansani todistukset, transkriptiot ja esimerkki tulevat tunnetuksi maasta 

toiseen ja kansakunnasta toiseen, herättävät sydämet ja elvyttävät sielut omantunnon valossa. 

45 Nykyään monet ihmiset vaeltavat päämäärättömästi ja kysyvät Minulta usein: "Herra, minne 

olemme menossa? Minne tämä elämä vie meidät, ja mikä on määränpää, joka meitä odottaa?" 

46 He ovat pelokkaita sieluja, jotka pyytävät Minulta näin. He elävät tuskissaan maailmassa, joka on 

saavuttanut turmeltuneisuuden ja materialismin huippunsa. Lähetän heille valoni toivon säteenä, jotta 

he voivat jatkaa valvomista ja rukoilemista, kunnes myrsky menee ohi ja rauha tulee heidän sydämiinsä. 

47 Täällä, tässä maailman kolkassa, annan ääneni tulla kuulluksi, inhimilliseksi niiden valaistuneiden 

kautta, jotka olen valinnut käyttämään minua tässä julistuksessa. Ja kun puhun täällä näille 

ihmisjoukoille, omistan osan sanoistani lapsille, joita kehotan vahvistumaan hyveessä ja pakenemaan 

turmeluksen virtaa, joka on vetänyt niin monet sydämet turmioon. 

48 Haluan, että nämä olennot ovat jo varhaislapsuudesta lähtien täysin tietoisia siitä tehtävästä, 

jonka tulevaisuus on heille määrännyt. Olen myös puhunut suoraan nuorille antaakseni heille opastusta 

heidän epävarmalla elämänpolullaan. Sillä pidän heitä hauraana veneenä keskellä myrskyisää merta, ja 

seisoakseni heidän rinnallaan olen nostanut heidän silmiensä eteen majakkatyöni, joka opastaa heidät 

pelastavaan satamaan. Nuoret ovat kauimpana Minusta. 

49 Kun ihminen on vielä lapsi, hän rukoilee ja ajattelee Jumalaa. Sama tapahtuu, kun hän on 

ohittanut elämänsä vuorenhuipun ja alkaa laskea, kuten aurinko auringonlaskun aikaan. Mutta niin kauan 

kuin hänen sydämensä on kuin lintu, joka haluaa lentää, ja hänen lihansa vapisee kosketuksesta 

maailman kiusauksiin ja hän tuntee itsensä vahvaksi, hän etääntyy jumalallisista opetuksista, koska hän ei 

halua, että niiden nöyryyttä, rakkautta ja uhrautumista koskeva opetus tekee hänen teoistaan, 

sanoistaan ja ajatuksistaan hänelle häpeäksi jokaisella askeleella, jonka hän ottaa. 

50 Vasta kun ihmissydän tuntee, että se on haaksirikkoutunut intohimojensa mereen, se kääntää 

katseensa ylöspäin ja kaipaa jumalallista majakkaa, jonka valo näyttää sille tien, joka johtaa sen 

pelastuksen satamaan. 

51 Olen kuullut leskien sydämet, jotka sanovat Minulle: "Isäni, katso meitä, olemme kuin pudonneita 

lehtiä puusta, joita tuulet puhaltavat." Olen lähestynyt heitä kertoakseni heille, etteivät he ole yksin, että 

Hän, joka lähti hengelliselle vaellukselle toiseen maailmaan, näkee heidät sieltä, auttaa heitä ja suojelee 

heitä ja että Hän on mennyt heidän edellään vain lyhyen aikaa valmistellakseen tietä kaikille Hänelle 

uskotuille olennoille. 

52 Mutta jos ette pysty tuntemaan häntä, jos hänen läsnäolonsa ei ole havaittavissa elämässänne, 

niin rukoilkaa, osoittakaa anomuksenne Minulle, sillä Minä saan teidät tuntemaan hänen läsnäolonsa. 

Joillekin hän on sauva, toisille tuki ja taas toisille rakastava kumppani, joka opastaa ja auttaa heitä 

matkalla läpi elämän. 

53 Kun villieläimet metsissä, linnut ilmassa ja kukat niityillä saavat joka hetki Isänsä rakkauden ja 

elämän säteilyä ─ miten te voisitte ajatella, että kieltäydyn teiltä jumalallisen rakkauteni armosta edes 

sekunnin ajan, vaikka teillä on olemuksessanne hiukkanen omaa jumaluuttani? 

54 Perheen isä on kääntynyt puoleeni kertoakseen minulle tarpeistaan ja huolistaan. Hänen lapsensa 

eivät piittaa hänen auktoriteetistaan, kääntävät hänelle selkänsä ja ryhtyvät isänsä neuvojen vihollisiksi. 

55 Minun on huomautettava teille, että tehtävänne on hyvin vaikea ja ristinne raskas. Mutta jos 

pystytte juomaan kärsimyksen maljan uskolla ja kärsivällisyydellä ja osaatte rakastaa lähimmäisiänne ja 

lapsianne, niin otatte Minusta esimerkkiä elämänpolullanne, eivätkä lapsenne huku. 

56 Ihmiset: Jos haluatte, että työni tunnetaan laajalti koko maan päällä, eläkää opetukseni mukaan, 

soveltakaa ohjeitani kaikkiin töihinne, pyhittäkää kotinne voimalla, joka virtaa tästä sanasta. 

Ymmärtäkää, että menneisyytenne on sinetöity kirja ja että elämä on nyt uusi, silmillenne tuntematon 

polku, jota teidän on kuljettava loppuun asti. 

Tänään olet rauhallinen, ota sanastani vain se, mitä haluat, ja käytä opetustani silloin, kun haluat. 

Mutta tulee aika, jolloin minä haastan tämän kansan vastuuseen ensimmäisestä sanastani viimeiseen, 

jolla olen heitä opettanut. 
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57 Älkää unohtako, että tämä kansakunta on jo pitkään täyttänyt henkistä tehtävää maan päällä ja 

että se on kutsuttu täyttämään korkea kohtalo ihmiskunnan keskuudessa. Jos Herran armo on määrännyt 

teidät elämään siinä, kylväkää sinne siemenenne, vaikka se olisi vain yksi siemen; mutta sen on 

koostuttava rakkaudesta, rauhasta ja henkistymisestä. Näin polkunne maan päällä ei ole ollut 

hedelmätön. 

Jo nyt minun on huomautettava teille, että ─ vaikka tämän kansakunnan kohtalo olisi kuinka suuri 

tahansa ─ teidän ei pidä pitää sitä "lupauksen maana" tai "uutena Jerusalemina". Älkää hämmentäkö 

ketään ettekä hämmentykö itse. Herran opetuslapsille, spiritisteille, Isä ei voinut antaa aineellisia 

tavaroita perinnöksi. Koska tämän maan tehtävä on suuri ja koska tämän kansakunnan on määrä 

saavuttaa korkea kehitystaso, sen asukkaat olkoot niitä, jotka julistavat läsnäoloani maailmalle, ja niitä, 

jotka esimerkillään ja teoillaan todistavat opetukseni suuruudesta ja totuudesta. 

58 Jätän teille keskuuteenne julistukseni säteilevän jäljen, jolla voitte ravistella maailmaa. Tämä on 

minun sanani, joka on kirjoitettu ylös jumalallisesta sanelusta. 

59 Ensin se kirjoitetaan ylös aineellisiin kirjoihin, joissa ihmiset voivat lähestyä salaista 

aarrekammiotani ja tunkeutua viisauteeni. Sitten, kun tuo olemus on säilytetty opetuslasteni sydämissä, 

todellinen kirja ilmestyy Herran kansan mielissä. 

60 Olen antanut teille armolahjoja, kun annoin Sanani värähtelyn äänenkantajien kautta. Olen 

lähettänyt teille henkimaailmani selittämään ja tulkitsemaan viestejäni teille. Olen sirottanut polullenne 

ihmeitä ja sallinut silmienne hämmästyä hengellisten näkyjen äärellä. Mutta te ette ole ainoita, jotka 

nauttivat ja tulevat nauttimaan näistä ilmentymistä. Sillä olen ilmoittanut teille, että "jokainen silmä 

tulee näkemään minut". Ja totisesti, maailma tulee näkemään Minut, ja henkinen maailma tulee samoin 

ilmenemään, ja kaikki nämä ilmenemismuodot maailmassa saavat lopulta kaikkein epäuskoisimmat 

sydämet vapisemaan. 

61 Ihmiset ovat tulleet tänne toivoen, että hengellinen materialisoituisi ja jumalallinen inhimillistyisi, 

jotta he voisivat uskoa. Ja olen antanut tämän armon joillekin. 

62 Ihmiset, tunnustakaa syvästi se kohtalo, joka teillä on kaikkien maailman kansojen joukossa, jotta 

voitte täyttää tehtävänne ─ nyt kun aika on otollinen. 

63 Minä valmistan sydämenne asumaan niissä. Myös maailma valmistautuu. Rauhan siemen itää 

ihmisten mielissä, ja te, jotka olette levittäneet sitä maan joka kolkkaan, olette onnellisia, kun näette 

työnne hedelmät. Sillä kun olette ottaneet Mestarin esikuvaksenne matkallanne, olette osoittaneet, 

miten elää vanhurskaasti, ja olette rukoillut kaikkien puolesta. 

64 Kaikissa kansakunnissa puhutaan sovinnosta, veljeydestä ja rauhasta, ja tämä on yhdistymisen 

alku. 

65 Olen valmistellut teitä ja kysynyt teiltä, oletteko jo valmiita menemään levottomien vaeltajien, 

kanssaihmistenne luo, näyttääksenne heille viisauden, jonka olen antanut teille inspiroituneena 

julistuksena, ja vastataksenne heidän kysymyksiinsä tyydyttävästi. Älköön kukaan kokeko tämän tehtävän 

täyttämistä mahdottomaksi. Ymmärtäkää, että antamani tieto antaa teille mahdollisuuden ymmärtää 

tehtävänne. 

66 Kaikkien lasteni ei tarvitse päästä paikkoihin, joita kutsutte vieraiksi. Usein riittää, että he 

rukoilevat ajatuksissaan ja puhdistavat sydämensä niin, että heidän henkensä ilmenee lähimmäisilleen 

millä tahansa etäisyydellä ja tulee yhdeksi heidän kanssaan. Henkimaailma herättää heidät. 

67 Teidän pitäisi yhdistyä henkimaailman kanssa ja muodostaa sen kanssa suojamuuri, joka estää 

uudet sodat ja uudet kärsimykset. Teidän pitäisi edelleen rukoilla niiden puolesta, jotka väittävät 

saavansa hengellisen vallan väkivallan avulla. Tulette yllättymään, ja koko maailma yllättyy, kun ihmiset 

näkevät, että valta ei ole hallinnut järkeä, veljeyttä ja oikeudenmukaisuutta. 

68 Varokaa tekemästä näennäistä hyväntekeväisyyttä, kun sydämessänne on itsekkyyttä. Tee niin 

paljon hyvää kuin mahdollista, mutta tavoittelematta henkilökohtaista hyötyä. Tehkää se rakkaudesta, 

joka on se laki, jonka olen teille opettanut, ja olette ansainneet ansioita sielunne edistämiseksi. Tehkää 
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tunnetuksi opetukseni niin kuin olen sen teille antanut. Se on sama kuin se, jonka olen tehnyt tunnetuksi 

profeetoilleni ja apostoleilleni muina aikoina. 

69 Ihminen on materialismissaan katsonut edukseen vääristellä Sanaani, jonka olen välittänyt 

kaikkina aikoina. Mutta Työni on täydellistä, eikä se perustu aineellisiin sanoihin. Valmistautukaa, niin 

löydätte aina totuuteni. Silloin huomaatte, että olen aina antanut teille siemeneni anteliaasti, jotta tekin 

voisitte välittää sitä eteenpäin samalla rakkaudella ja laupeudella. 

70 Teidän ei tarvitse tehdä vaikutusta keneenkään rituaaleilla tai ulkoisilla muodoilla. Sydämesi 

temppeli tulee näkyväksi, ja siinä lähimmäisesi näkevät sen ikuisen valon ja alttarin. 

71 Opettele tuntemaan Minut jo nyt ─ sekä hyvissä teoissasi että silloin, kun kamppailet päästääksesi 

pois mutakuopasta, johon olet pudonnut. 

72 Olen opettanut teitä etsimään totuutta yksinkertaisuudessa. Kuinka köyhä ihmismieli onkaan, kun 

se etsii totuutta itse luomistaan monimutkaisista tieteistä! Miksi etsiä Minua niin kaukaa, vaikka kantaa 

Minua sisällään? Kukapa ei tietäisi, että hänet on luotu Isän kuvaksi ja että hänellä on jumalallisia 

ominaisuuksia, kuten henki, älykkyys ja tahto? 

73 Elin ihmisten kanssa toisella aikakaudella, jaoin leipänne ja kotinne; mutta Kristuksen suuruus 

juontaa juurensa hänen nöyryydestään. 

74 Opetan teille tämän, jotta osaisitte erottautua aineellisista asioista lähimmäisenrakkauden 

tähden. Mutta ennen kaikkea teidän on puhdistettava itsenne, sillä on laki, jonka mukaan teidän on 

kehityttävä. Ja jos on laki, jonka mukaan kaiken on kehityttävä, ei pidä hämmästyä ennustuksista, jotka 

ovat vielä toteutumassa. Se, mitä silmäsi saattavat nähdä, täyttää sinut ilolla vasta, kun ymmärrät, että 

kaikkea hallitsee mitä täydellisin laki ja että se, mitä sielullesi tapahtuu tänään, ei olisi voinut tapahtua 

sille aikaisemmin, koska kaikki paljastuu aikanaan, kunnes se saavuttaa täydellisyyden. 

75 Ihmiskunnan edistymisen puolesta ei taistella vain maan päällä, vaan henkimaailma pyrkii muista 

maailmoista käsin pelastamaan ja edistymään. Siksi sanon teille, että spiritualistinen siemen kantaa 

hedelmää kaikkien uskonnollisten yhteisöjen helmassa. Suurten kiistojen jälkeen, ja kun ihmiset sanovat, 

että se on uusi uskonto, joka kylvää eripuraa, teidän on vastattava, että spiritismi on uusi uskonto. 

Se on opetus, joka annettiin ensimmäisenä ihmisille, ja se on ainoa, joka on ohjannut sieluja. Mutta tuo 

ääni tulee sydämestäsi, jossa asuvat tunteesi, jotka paljastuvat, kun itket toisen tuskan vuoksi tai jopa 

kun itket ilosta lähimmäisesi tuskan vuoksi. Sillä olen aina opettanut teille, että rakastakaa toisianne. 

76 Puhun teille ihmisälyn avulla. Valoni ja armoni virtaavat sen läpi ja muuttuvat sanoiksi ─ se sana, 

joka on ainoa tapa tavoittaa minut: tunteiden puhtauden ja nöyryyden sana. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 190 
1 Ihmiset, ihmiskunta: Elian läsnäolo on tällä hetkellä kaikkien mukana. 

2 Te ihmisjoukot, jotka nautitte tästä ilmentymästä: Kuunnelkaa Elian ääntä, jonka nimi on tuskin 

pysynyt ihmiskunnan tietoisuudessa, vaikka tein teille Taborin vuorella tiettäväksi hänen tehtävänsä 

merkityksen; mutta te ette ole halunneet ymmärtää tätä ilmestystä. Nyt kun olet kuullut Elian äänen, 

tunnet hänen läsnäolonsa, ja sinusta tuntuu kuin kuulisit hänen tuliset vaununsa tulevan. 

3 Elia on valonsäde, jonka olen aina lähettänyt teille valaisemaan tietänne. Hän on valaissut maan, 

jotta voitte löytää ja seurata polkua, joka vie teidät lähemmäs sitä kohtaa, jossa Isänne odottaa teitä. Hän 

on sielun suurten salaisuuksien välittäjä, ja hän on selittänyt ne teille tällä kertaa, jotta voisitte paremmin 

ymmärtää Isäänne. Myös nykyään hänellä on samanlainen tehtävä kuin ensimmäisellä aikakaudella: hän 

työntää epäjumalat pois alttareiltaan opettaakseen maailmalle Jumalan todellista hengellistä palvontaa. 

4 Eliassa on selitetty ja todistettu jälleensyntymisen laki, jota vastaan ihmiset taistelevat nykyään 

niin paljon. Hänestä voi myös löytää opetuksen ja valaistumisen siitä, mitä ihmismielen kautta tapahtuva 

ilmentyminen on, kun hän ilmentyi hengellisesti profeetta Elisan suun ja mielen kautta. 

5 Katsokaa, kuinka paljon ja kuinka suuria opetuksia Elia on aina tuonut teille, kuinka hän on 

opettanut henkeänne. Katsokaa, kuinka hän on kaikkina aikoina antanut teille suuria ilmestyksiä, joita 

teidän on vaikea selittää. Mutta kaiken sen tiedon, jota teidän ei olisi pitänyt ymmärtää menneinä 

aikoina, selittää teille nyt tällä Kolmannella Aikakaudella sama Elia, joka tulee tehtävänään palauttaa 

kaikki asiat niiden todelliseen merkitykseen. 

6 Autuaita ovat kaikki ne maailmassa, jotka tuntevat henkensä valon alkavan syttyä, sanovat: "Elia 

on tullut" ja lisäävät sitten: "Herran toinen tulemus lähestyy." ─ Aivan kuten noina toisena aikana, kun 

ihmiset tunnistivat, että Johannes profetoi ja puhui taivasten kuningaskunnan ihmeistä, ja he kysyivät: 

"Onko se Elia?". 

7 Suuri profeetta, edelläkävijä, sanansaattaja on keskuudessanne. Mutta nyt hänestä ei ole tullut 

ihmistä, vaan hän on hengellisessä, ja valonsäde, jolla hän on paljastanut itsensä, on sama kuin se, jolla 

hän tuhosi väärät jumalat ja jolla hän sytytti oikean uskon Herran kansan sydämessä. 

8 Sielut, seuratkaa häntä! Ihmiskunta, kuunnelkaa häntä! Hän on paimen, joka johdattaa teidät 

syliini, hän on majakka, joka valaisee ja osoittaa reitin pelastuksen satamaan. 

9 Ymmärtäkää, että aika on loppumassa ja päivä lähestyy, jolloin en enää puhu teille näiden 

äänenkantajien kautta. Ne, jotka ovat käyttäneet opetustani, saavat rauhan. Mutta tulee olemaan monia 

"orpoja", jotka turhaan etsivät läsnäoloani tässä muodossa. En kuitenkaan poista itseäni, vaan olen hyvin 

lähellä teitä ja puhun kaikkien niiden kautta, jotka valmistautuvat hengestä henkeen. 

10 Tulee aika, jolloin erilaiset lahkot ja uskonnolliset yhteisöt julistavat Herran tuloa ja sanovat, että 

kaikki enteet ovat täyttyneet ja että nyt tämä aika on tullut. Te, jotka tunnette totuuden, kertokaa heille, 

mitä tiedätte minusta. Vuodesta 1866 lähtien olen ilmestynyt Lohduttajan Henkenä ja etsinyt omiani ─ 

niitä, joiden kautta teen tunnetuksi ilosanomaa, oi ihmiskunta! 

11 Teidän ei pitäisi tuntea etäisyyttä niihin, jotka ─ vaikka he odottivat Minua ─ eivät osanneet 

havaita edeltäviä merkkejä ajoissa ja ymmärsivät liian myöhään sen, mitä heidän äitinsä ja lapsensa olivat 

odottaneet. 

aavistus. Älkää arvioiko itseänne väärin näiden erojen vuoksi. Koska he eivät voineet todistaa 

Läsnäoloani, olen valaissut heidän sielunsa, ja he ovat hyvällä tiellä. Te kaikki yhdistytte ihanteeseen. 

12 Valitsemani henkilöt ovat puun eri oksilla. Monet tulevat ennen vuotta 1950 todistamaan 

julistustani, toiset odottavat. Autuaita ovat ne, jotka kuulevat Sanani äänen kantajan kautta, sillä he 

tuntevat sisällään, että he jo tuntevat tämän äänen, että se ei ole inhimillinen, vaan tulee minulta. 

13 Tulen kertomaan teille, että teidän on noudatettava omantuntonne ohjausta, että teidän on 

vapautettava itsenne ja että teistä ei saa tulla jälleen kerran niiden orjia, jotka haluavat alistaa teidät 

epätäydellisiin kultin muotoihin, ennakkoluuloihin ja dogmeihin. 
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14 Te kaikki voitte olla minun "työntekijöitäni", opetukseni lähettiläitä. Kamppailussasi et tunne 

olevasi hylätty; rinnallani olet turvassa, eikä sinulla ole mitään pelättävää. 

15 Minä, joka seison kaiken luomakunnan yläpuolella ja silti sykin siinä, puhun ihmisen, 

mieluisimman luomukseni, kautta. Älkää yllättykö siitä, että teen itseni tunnetuksi vähän kunnioitettujen, 

kouluttamattomien ihmisten kautta ja että ilmoitan itseni köyhyyden ja kurjuuden paikoissa. Vakuutan 

teille, että se, mikä teille on palatsi, ei ole sitä Minulle. Toisaalta siellä, missä näette vain köyhyyttä ja 

kurjuutta, on mahdollista, että sisällä on todellista hengellistä loistoa. 

16 Kerron teille tämän, koska monet ovat ihmetelleet itsekseen, miksi en tee itseäni tunnetuksi 

suurissa synagogissa tai upeissa kirkoissa. Myös tuohon aikaan monet ihmettelivät, miksei Messias 

syntynyt ja kasvanut Siionin temppelin varjossa. 

17 Tänään, kuten silloinkin, opetan teille, että se, mikä tulee suoraan Isän luo, on sydämenne 

vilpittömyys. Sillä jokainen hänen iskunsa kertoo minulle hyvistä teoistanne. 

18 Katsokaa sitä nöyryyttä, jolla olen aina tullut luoksenne. Miettikää, että olen aina tullut ilman 

valtaistuimia, ilman valtikkaa tai palatseja, aina yksinkertaisuuteen ja nöyryyteen käärittynä. Mitä köyhät, 

hylkiöt, perinnöttömät ajattelisivat Minusta, jos he näkisivät Minun tulevan heidän luokseen loiston ja 

ylellisyyden ympäröimänä? He tuntisivat itsensä nöyryytetyiksi, kelvottomiksi Minulle. Herrat, rikkaat ja 

maan suurmiehet taas kutsuisivat Minua oman yhteiskuntaluokkansa ja asemansa Jumalaksi. 

19 Kun maailman köyhät näkevät Minut paljain jaloin, huohottaen ja verta vuotavana ristin painon 

alla, he vapisevat myötätunnosta Herransa nöyryyden edessä, ja he tuntevat olevansa yhtä Hänen 

kanssaan. Rikkaat taas, joilla pitäisi olla samat tunteet kuin tavallisilla ihmisillä, eivät voi ymmärtää Minua 

köyhyydessä. Sitten he peittävät kuvallisen esityksen, jolla he teeskentelevät esittävänsä Minua, 

purppuralla, kullalla, silkillä ja niin sanotuilla jalokivillä. He tekevät näin, koska he ovat unohtaneet 

opetukseni, ja siksi he halusivat ympäröidä Minut kaikella, mikä vastustaa opetustani eniten: 

turhamaisuudella. 

20 Minun on sanottava teille jälleen kerran, etten puhu mitään seurakuntaa vastaan, sillä ne kaikki 

ovat minussa siunattuja. Mutta teidän on myös ymmärrettävä, että minun on Mestarina nimettävä ne 

virheet, joihin ihminen on syyllistynyt, jotta voitte jonain päivänä poistaa ne. Sillä jos en auttaisi sinua 

löytämään totuutta: Milloin löytäisit sen itse? 

21 Sallikaa totuuteni luoda valoa ja rakkautta tavoittamaan jokainen ihminen, jokainen 

uskonnollinen yhteisö ja jokainen kansa, aivan kuten sallin totuutenne tai sen, minkä olette asettaneet 

totuudeksi, tavoittaa Minut. Mikä on tämä sinun totuutesi, jonka minä saan kaikilta? Se on teidän 

rukouksenne, uskonne ja toivonne. 

22 Tämä valo, joka on olemassa jokaisessa sielussa, kun se nousee luokseni, kun se puhuu Minulle, 

vapauttaa itsensä kaikesta pimeydestä ja valheesta osoittaakseen Minulle vain sen, mitä se kantaa 

sisällään totuutena. Sillä jopa paha, kun hän tunnustaa Minulle, näyttää Minulle häpeänsä tahrat 

yrittämättä pettää Minua. 

23 Ihmisen velvollisuutena on täydellistää itsensä, parantaa elämäänsä maan päällä tuomitsematta 

tapaa, jolla muut etsivät Minua. Minä olen ainoa, joka pystyy arvioimaan teostenne 

totuudenmukaisuuden. 

24 Epäjumalanpalvelijasta spiritualistiin, he kaikki ovat valoni ja katseeni alla. Aivan kuten saan usein 

suuria todisteita kohotuksesta niiltä, joita pidätte hengellisesti jälkeenjääneinä, voin vakuuttaa teille, että 

saan usein todisteita suuresta jälkeenjääneisyydestä niiltä, jotka pitävät itseään hengellisyyden 

mestareina. 

25 Vain yksi uskovainen kansa on ottanut minut vastaan tänä aikana, ja heille olen uskonut tämän 

viisauden kirjasivun. Mutta tällä rakkauttani täynnä olevalla kirjan sivulla on viesti kaikille maan päällä 

oleville uskonnoille. 

26 Minun valoni herättää kaikki kuin jumalallinen, universaali aamunkoitto, ja sitten kun ihminen 

nousee elämään uuden päivän aikana, hänen aistinsa kokevat jumalallisen läheisyyden. 
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27 Nyt minun on kerrottava teille, että taivaan valtakunta ei laskeudu ihmiselle, vaan pikemminkin 

ihmisen sielu nousee taivaallisen Isänsä valtakuntaan. 

28 Miksi annatte aina aihetta siihen, että Minä tulen luoksenne moittimaan teitä? Tulen luoksesi 

rakkaudesta, koska näen, että sinulla on tuskaa sydämessäsi, ja haluan lohduttaa sinua. Sillä haluan, että 

teillä on rauhani sielussanne. 

29 Joskus ilmoitan itseni teille Tuomarina, joskus teillä on minut Isänä, ja aina osoitan itseni 

Mestarina. Näissä kolmessa ilmenemismuodossa teillä on jumalallinen olemus, joka on yksi: Laki, Rakkaus 

ja Viisaus. Tämä on Kolminaisuus, joka on olemassa Hengessäni. 

30 Sulje silmäsi ja vapauta sielu, jotta se voi kokea intensiivisesti nämä hetket, jolloin se on 

yhteydessä Mestariinsa. Sallikaa sen tuntea olevanne lähellä Herraa ─ kuten ne, jotka seurasivat Mestaria 

toisella aikakaudella polkuja pitkin, laaksojen, kylien, jokien ja aavikoiden halki, etteivät jäisi paitsi 

yhdestäkään Hänen opetuksestaan. Silloin pystytte ymmärtämään sen kuvainnollisen merkityksen, jolla 

joskus puhun, kun käytän maan tavaroita edustamaan teille hengellistä ja tekemään siitä teille 

konkreettista. Tulette kokemaan, kuinka Sanani tuo sielunne lähemmäs Taivaan valtakuntaa. 

31 Tulkaa, ihmiset, jotta voisin opettaa teitä. Vai haluatteko sen olevan kipua, joka opettaa teitä 

koko elämänne ajan? 

32 Tulkaa tilalleni kylvämään peltoja veljeydellä. Vakuutan teille, että tämä teos ei tuota teille 

pettymystä kuten maailma. 

33 Tässä, aivan sielusi edessä, on polku, joka kutsuu sinua astumaan sitä eikä koskaan pysähtymään. 

Sillä jokainen askeleesi vie sieluasi lähemmäs täydellistä kotia, joka odottaa sitä. 

34 Jo se aika, jonka olen kanssanne, on hyvin lyhyt, jotta voin antaa teille opetukseni tässä 

muodossa, ja haluan teidän oppivan ansaitsemaan ansioita, jotta Sanani kaikuu runsaasti näiden 

äänenkantajien kautta näinä viimeisinä vuosina. 

35 Mitä sinun on tehtävä, jotta jumalalliset lahjat olisivat kuin palkkio ansioistasi? Kehitä uskoasi, 

intoa ja hengellisyyttäsi. Ihmisten rinnalla tulisi vallita rakkaus, heidän tulisi harjoittaa aktiivista 

hyväntekeväisyyttä, heidän tulisi rakastaa totuutta. 

36 Totisesti sanon teille, että jos ette yhdisty tahtoni mukaisesti, ihmiskunta hajottaa teidät ja ajaa 

teidät pois keskuudestaan, jos he näkevät, että elämänne etääntyy siitä, mitä saarnaatte. 

37 Mitä tapahtuisi, jos ihmiset huomaisivat, että jokaisessa yhteisössä on erilainen Jumalan palvonta 

ja erilainen tapa harjoittaa opetustani? He eivät pystyisi ymmärtämään, että Minä olin se, joka opetti 

teitä. 

38 Uskon teille nämä kolme viimeistä vuotta ilmentymäni aikana työskennellä tämän kansan 

yhdistymisen puolesta ─ yhdistymisen, joka käsittää hengellisen ja ulkoisen, jotta työnne, joka on täynnä 

harmoniaa ja yhteisymmärrystä, olisi paras todiste siitä, että teitä kaikkia ─ eri yhteisöissä ja eri 

maakunnissa ─ opetti yksi ainoa Mestari: Jumala. 

39 Kaikki teistä eivät ole nähneet hengen silmin niitä aikoja, jotka lähestyvät ihmiskunnan kannalta. 

Kaikki teistä eivät ole tunteneet heidän tuskaansa. Mutta olen parhaillaan muodostamassa kanssanne 

lukuisia ihmisiä ja tekemässä heistä ahkeria työntekijöitä, jotka alkavat rakastaa Minua ja jotka ovat nyt 

innokkaita työskentelemään tehdäkseen ihmissydämestä hedelmällisen. 

40 Sanani kylväjät: Kun peltotöiden aika tulee, nouskaa ylös täynnä uskoa, johon olen teitä 

opettanut. Älkää pelätkö pilkkaa tai halveksuntaa. Kylväkää hedelmälliseen maahan, älkää kiville tai 

juoksuhiekkaan, sillä siellä siemen ei kanna hedelmää. Näet sen itävän ja kasvavan, mutta se ei kanna 

hedelmää. Jos kylvät sen piikkipensaiden ja rikkaruohojen sekaan, se ei myöskään kanna hedelmää. Siksi 

teidän on rukoiltava saadaksenne inspiraationi, ja silloin ymmärrätte, miten valita valmis maa. Minä, 

maiden omistaja, annan teille suurenmoisen lahjan. 

Anna alueet viljeltäväksi. Ole täynnä suurta työhalua. Kylvä ja sinä saat niittää. Ja tulee päivä, jolloin te 

valmistatte leipää elannoksenne sadonkorjuunne vehnästä. Muistakaa, että puhun teille kuvaannollisesti, 

ettekä tiedä, ettekö niittäisi tätä satoa tuonpuoleisessa. 
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41 Sillä tänään minä sanon teille: suuri on se saavutus, joka teidän on tehtävä sen ruumiin avulla, 

jonka olen teille uskonut. Se on sinun tukesi, ja sinun on ohjattava sitä viisaasti. 

42 Maailmaa koettelevat vitsaukset ja onnettomuudet, jotka olen ilmoittanut sille. Se alkaa hitaasti 

pelätä, yrittää nousta ylös ja etsii pelastavaa kättä, rohkaisun sanaa, ja sinä olet pelastus. 

43 Teidän on ylitettävä meriä ja kiivettävä vuorille mennäksenne muihin maihin tai kansoihin 

mennäksenne sen luo, joka kärsii. Älä pelkää tietä, mene tavallisissa vaatteissa vetämättä toista 

housuparia. 

44 Kun näytin sinulle tehtäväsi, sanoin sinulle: "Ota ristisi ja seuraa minua." Miksi pelkäätte 

menettävänne maan mukavuudet? Sanotte minulle, että rakastatte maailmaa ja että ette voi tehdä 

uhrauksia ja fyysistä luopumista, joita tämä tehtävä vaatii. Mutta minä tulen teidän eteenne ja sanon 

teille: Missä iässä tahansa, missä kunnossa tai tilassa tahansa, voitte rakastaa Minua ja palvella Minua 

lakkaamatta täyttämästä velvollisuuksianne. 

45 Muunna maailma esimerkilläsi, poista pahat ennakkoluulot ja tee siitä paratiisi eikä kyynelten 

laakso. 

46 Annan teille lyhyen ajan täyttää tehtävänne maan päällä. 

47 Muistakaa, että teidän on jätettävä hengellisyyden perintö lapsillenne, sillä heidän jälkeläisistään 

tulevat ne siunatut sukupolvet, joiden kautta Minä ilmoitan itseni. Näiden sielujen joukossa on 

profeettoja, Sanani tulkitsijoita, niitä suuren uskon omaavia, jotka näyttävät ihmiskunnalle tietä. 

48 Haluatteko elää Sanani mukaan? Siunaan teitä, sillä olette kuulleet minua ja haluatte seurata 

minua. Sydämesi pursuaa armoa. Anna se kaikille, jotka sitä pyytävät. 

49 Tänä aikana te tulette vastaanottamaan opetustani ─ jotkut opetuslapsina, toiset aloittelijoina ja 

taas toiset uteliaisuutensa ohjaamina. Mutta te kaikki etsitte rauhaa, mielenrauhaa ja myös tätä aikaa 

vastaavien ennustusten täyttymistä. 

50 Lahkoissa ja kirkoissa ette löytäneet täyttä varmuutta paluustani. Heidän ulkopuolelta lähetin 

sanansaattajan tuomaan teille tämän hyvän uutisen. Olen tullut tuomitsemaan jokaisen sielun ja 

luomaan perustan uudelle elämälle, uudelle henkiselle järjestykselle ihmiskunnalle. Jos valmistaudutte, 

voitte nähdä maailmastanne käsin "Hengellisen laakson" täydellisyyden, jossa vanhurskaiden sielut 

asuvat ─ ne, jotka ovat pystyneet nousemaan ylös ansioidensa kautta ja jotka tänään, yhdistettynä 

minuun, työskentelevät pelastuksenne puolesta. 

Kaiken sen, mitä ette tänään ymmärtäneet, tunnistatte tämän yksinkertaisen kansan helmassa, sillä 

valoni on vuodatettu ulos, ja silmiänne peittänyt verho on revennyt. Puhun sielun silmistä, jotka olivat 

sulkeutuneet hengelliseltä ja jumalalliselta. Olette saaneet tämän valon takaisin, ja Minä ohjaan teitä. 

Pysy hereillä. Kun hallitsette ruumista ja sielua, seuraatte täynnä nöyryyttä ja seuraatte askeleitani, tuo 

valo peittää teidät kuin juhlavaate, ja lähimmäisenne tunnistavat, että kuulutte valittujeni joukkoon, ja 

ihmiset rakastavat ja kunnioittavat teitä. 

51 Te olette hyvän sotilaita. Olen antanut teille aseet, jotta voitte taistella syntiä vastaan, mutta en 

lähimmäisiänne vastaan. En halua, että ihminen syntyy, kasvaa ja kuolee synnissä tuntematta sitä 

siunattua tehtävää, jonka hän on tuonut maan päälle. Jos läpäisette opetukseni, teistä tulee vahvoja ja 

voittamattomia. Ei tule olemaan kiusausta, joka saisi teidät kaatumaan, ja näin valmistautuneena te 

nousette ylös ja olette enemmän kuin ihmisiä ─ ruumiillistuneita enkeleitä ihmiskunnan parhaaksi. 

52 Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat ovat valittuja, ja heidän joukossaan vielä harvemmat ovat 

etuoikeutettuja. Mutta voi heitä, jos he ylentävät itseään! He eivät ole Salomon kaltaisia, johon minä 

panin viisauden, armon ja voiman ja jolle minä uskoin kansan hallitsemaan sitä. Mutta hengellisen 

suuruuden kauden jälkeen, jolloin hän osoitti korkeaa henkeään, hän lakkasi valvomasta, liha tuli hänen 

valtaansa, ja kaikki hänen rakkauden ja vanhurskauden innoittama työnsä peittyi hänen itsekkäiden ja 

lihallisten tekojensa alle. 

Älkää sortuko ylimielisyyteen, vaikka näette, että annan suuria etuja kauttanne. Jos valitsisin teidät 

johtamaan jotakin aluetta tai kansaa ja jos te minun innoittamana säätäisitte oikeudenmukaisia lakeja, 

älkää tulko ylimielisiksi, kuten ihmisille käy. Silloin nostatte sielunne ja kumarratte Minun edessäni. 
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53 Monet tulevat tähän valitsemaani maahan ja näkevät valoni heijastuvan sen asukkaista, ja he 

tuntevat olonsa onnelliseksi, kun he tulevat tuntemaan teidät ja astuvat tähän maaperään, jossa olen 

yhdistänyt kansani opettamaan heitä kolmannella aikakaudella. Ne, jotka saapuvat vuoden 1950 jälkeen, 

kaipaavat Kirjoituksia, ja kun he tulevat tuntemaan ilmestykseni, he tuntevat voiman, joka tulee 

opetuksestani, siunaavat teitä ja rakastavat minua. Kuinka moni heistä kuuluu "Israelin kansaan", niihin 

144 000 merkittyyn, jotka liittyvät teihin ja noudattavat käskyjäni. 

54 Nykyään kansakunnat ovat materialismin ja suuntautumattomuuden vallassa. Olen puhunut 

heille hengellisesti, ja siemeneni on kylvetty valittujeni sydämeen levitettäväksi kaikkialle. Tehkää 

kansakunnastanne niin paljon kuin voitte auttaaksenne kaikkia heidän henkisellä polullaan. 

55 Opetuslasteni määrä, jotka ympäröivät minua tällä hetkellä, on pieni. Mutta sanani leviää 

maailman ääriin. Se on täynnä rakkautta ja saavuttaa kaikkien niiden sydämet, jotka huutavat rakkautta. 

56 Nyt on sopiva aika oppia tehtävästä, joka teidän on suoritettava ihmiskuntaa kohtaan. Olen 

valmistanut teidät ymmärtämään, miten voitte suorittaa tehtävänne tässä maailmassa, ja tietämään, 

mikä teitä odottaa aineellisen osion tuolla puolen, jossa alkaa hengellinen elämä. Olen auttanut teitä 

avautumaan henkisesti, jotta voisitte ymmärtää itsestänne, miksi tapahtuu tapahtumia, joita mieli ei 

kykene käsittämään. 

57 Niin kauan kuin sielu on sulautunut ruumiiseen, se ei ymmärrä eikä voi tietää edellisissä 

elämissään saavuttamiaan ansioita. Mutta nyt se tietää, että sen elämä on ikuisuutta, keskeytymätöntä 

korkeampaa kehitystä pyrkimyksessä saavuttaa korkein piste. Mutta tänään ette tiedä, mihin korkeuteen 

olette päässeet. 

58 Olen seurannut sinua siitä lähtien, kun aloitit elämänmatkasi sekavalla mielellä, kömpelöillä 

aivoilla. Olen nähnyt teidän vähitellen heräävän ja kehittyvän, kunnes olette saaneet selkeämpiä 

käsityksiä todellisuudesta. Olen nähnyt teidän taistelevan vastoinkäymisiä, koettelemuksia ja kiusauksia 

vastaan. Ja kun lopulta huomasit hengellisen elämän arvon, koska olit kehittynyt korkeammalle, näin 

sielusi hymyilevän. Tuo hymy ilmaisi rauhaa, tyytyväisyyttä ja toivoa. Mutta olen myös nähnyt, kuinka se 

on langennut takaisin ja häpäissyt itsensä maailmassa. Sitten hän valitti ja hänen oli puhdistettava itsensä 

saadakseen armoni. Mutta jopa kaatumisistaan hän on löytänyt valon, kokemuksen valon. 

59 Nyt teille tarjotaan tilaisuus olla enää pettämättä itseänne, koska olette repineet silmälapun, joka 

peitti totuuden kirkkauden minun valollani, ja olette nähneet valtavan horisontin, jossa voitte edetä 

varmoin askelin. 

60 Se valo, joka valaisee polun, on selkeä. Et voi enää harhautua, ellet halua nousta itse totuutta 

vastaan, jota maallisten nautintojen ja omaisuuden valheellinen loisto viettelee. 

61 En voi myöskään käskeä teitä elämään luottaen itseenne, enkä sitä, että olette vapaita kaikista 

kiusauksista. On nimittäin voimia, jotka pyrkivät tuhoamaan sen, mitä olen parhaillaan rakentamassa 

kanssanne ─ voimia, jotka piilottavat pimeän luonteensa ja esiintyvät täynnä vetovoimaa. Varoitan teitä 

tästä, jotta voitte puolustautua uskonne voimalla. 

62 Ihmisen, jota varten olen luonut kaiken olemassa olevan, kohtalona on tuntea totuus ja kehittyä 

ylöspäin. Mutta polku on leveä, jotta voitte levittää sillä kaikki kykynne nähdäksenne Minut, 

tunteaksenne Minut ja rakastaaksenne Minua. Polulla on orjantappuroita, se on kivinen ja koettelee 

voimaa ja uskoa, jolla olet sen valinnut. Kun olet kulkenut sen, sielu puhdistuu. 

63 Toinen tie on eksymisten ja kiertotien tie, joka kuitenkin pysäyttää askeleesi ilman, että huomaat 

viivytystäsi, koska nautit elämästä. Mutta se, jota kuoleman hetki yllättää tällä tiellä, kokee ääretöntä 

kärsimystä huomatessaan, ettei ole tehnyt mitään sielunsa hyväksi. 

64 Voisin luetella teille yksi toisensa jälkeen polut, jotka avautuvat ihmisen katseelle. Koska niitä on 

monia, sopivimman valitseminen tuntuu vaikealta. 

65 Kun sielu saapui asumaan maan päälle, sille annettiin tilaisuudeksi sen kehittymiseen ja 

täydellistymiseen aineellinen eli ihmisruumis, jonka ihmeellinen ja täydellinen rakenne mahdollistaa sen, 

että se voi tuntea, ajatella ja liikkua tahdonalaisesti sen kautta sielun kykyjen mukaisesti. 



U 190 

103 

66 Sielu osallistuu lihan tyydytykseen, aivan kuten se joutuu koetukselle kärsimyksissään. Mutta 

ihminen on myös vastaanottavainen sielun iloille ja kärsimyksille. Molemmat muodostavat yhden 

olennon niin kauan kuin ne ovat yhteydessä toisiinsa. 

67 Ihmisolennossa on täydellisyyttä. Siksi Kristus, "Sana", tuli ihmiseksi ihmisruumiissa, joka oli 

samanlainen kuin sinun ruumiisi. Mutta hän ei kärsinyt omien puutteellisuuksiensa tähden, vaan 

ihmisten tähden, jotka hän nosti ylös tuskansa, uhrinsa ja Sanansa kautta, koska he olivat langenneet 

hyvin alas. 

68 Kun sielu, kaikki sen voimat, on voitettava tinkimättömyys ja 

Jos liha ei kykene voittamaan kapinallisuuttaan, sielun ja lihan luoneen Isän armollinen rakkaus tulee 

apuun pelastaakseen sinut niin kuin hyvä paimen pelastaa eksyneen lampaan. Sillä yksikään lapseni ei saa 

kadota. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 191 
1 Pöytäni leivässä ja viinissä on iankaikkisen elämän siemen. Tulkaa hänen luokseen, syökää ja 

juokaa. Älkää enää itkekö nälkää ja janoa, en enää kuule valituksianne ja itkujanne. Haluan nähdä iloa ja 

rauhaa lapsissani. Isänä olen pelkkää rakkautta, Mestarina jatkan rakkauden olemista, ja jos osoittaisin 

olevani armoton tuomari, jopa tuon oikeudenmukaisuuden sisällä olisi rakkauteni. 

2 Syynä tähän on se, että henkeni ydin on rakkaus. Siinä sinulla on alku ja loppu. Tulkaa lähemmäs, 

opetuslapset, ja istukaa Mestarin ympärille, kuten te teitte silloin, kun minä olin keskuudessanne 

ihmisenä. Anna sielusi muistaa Jumalallisen Mestarin, joka oli Jeesus, rakastava ääni. Muistakaa ne 

tilaisuudet, jolloin seurasitte minua laaksoihin, jokien rannoille, erämaahan ja vuorille kuullaksenne 

sanaani. 

3 Sielusi siirtyi taivasten valtakuntaan kuullessasi tuon Mestarin sanaa, joka käytti maan hahmoja ja 

olentoja luodakseen vertauksiaan ja antaakseen ihmisille käsityksen siitä, mitä taivasten valtakunta on. 

Mutta kun jotkut uskoivat, toiset epäilivät. Mutta kaikki sydämet täyttyivät rauhasta, ja kaikki sairaat 

paranivat. Haluan, että tunnet olevasi kanssani kuin laakson yksinäisyydessä. Anna kokoushuoneen 

seinien ja symbolien kadota näkyvistäsi, jotta mikään este ei estä sieluasi nousemasta luokseni. 

4 Opetuslapset: Jos olen kutsunut teidät Jumalan kansaksi, rakkaaksi ja valituksi kansaksi, älkää siis 

luulko, että rakastan muita maan yhteisöjä vähemmän. Kun kaikki ovat tunnistaneet Minut, muodostan 

heistä hengellisen perheen, jossa kaikkia rakastetaan yhtä paljon. 

5 Älkää pitäkö itseänne hengellisesti huonompina kuin mitään kansaa tai rotua. Jos luulette 

olevanne ainoat etuoikeutetut, kerron teille totuuden nimissä, että kun olen antanut teille jumalallisia 

ilmoituksia ja profetioita varhaisimmista ajoista lähtien, se ei ole tapahtunut siksi, että te olette kaikkein 

rakkaimpia, vaan siksi, että olette ihmiskunnan esikoisia hengellisessä mielessä. Ymmärrä, että 

turhamaisuuden sijaan sinun pitäisi tuntea vastuusi. 

6 Katsokaa Israelin historiaa, ja huomaatte, ettei se missään vaiheessa sallinut muiden kansojen 

jakaa sitä perintöä ja armoa, jolla Isä sen erotti. Koska se teki päinvastoin kuin mitä lakini ja opetukseni 

sille määräsi, se eristäytyi itsekkyyteensä ja käytti lahjojaan itseensä. 

7 Tänä aikana olen valmistanut sieluanne uudelleen, olen valistanut sitä johdattaakseni sen 

uudelleen tielle, jolla se täyttää kohtalonsa varoittaa, siunata ja pelastaa kanssaihmisiään. 

8 Pian ette enää kuule tätä sanaa. Mutta älkää luulko, että olen poistunut ja että olen jättänyt 

teidät yksin orvoiksi ja niiksi, jotka ovat eksyneet kehityksen tieltä. Jumalallinen Henkeni jättää teidät 

valmistautuneina ja jatkaa vahtimistanne sen jälkeen. Kuin jumalallinen varjo seuraan askeleitasi. Jatkan 

teidän innoittamistanne, puhun suunne kautta, parannan sairaita välittämisenne kautta ja herätän 

"kuolleita" äänenne kautta, ja kun olette yhdistyneet, perustan todellisen pyhäkköni teihin. 

9 Tänä aikana olen havainnut ihmissydämen olevan karumpi kuin koskaan, kuin kivinen maa, 

kivettynyt maa, rikkaruohojen, nokkosten ja ohdakkeiden peitossa. Rikkaruohoja kasvaa kaikkialla, ja 

puissa on myrkyllisiä hedelmiä. Vedet ovat saastuneet, lähteet kuivuvat, kaivot ovat sameat ja joet eivät 

enää virtaa. Puutarhoissa ei ole kukkia, ja jos niitä löytyykin, ne ovat kuihtuneet. Puissa ei ole pesiä eikä 

lintuja. Rutto syö kaiken, ja nakertava mato tuhoaa kaiken. Tämä on kuva, jonka ihmiskunta tällä hetkellä 

antaa katseelleni. Minä olen kuitenkin tullut tuomaan teille siemeniä, vettä ja viljelyvälineitä, jotta 

voisitte viljellä teille osoitetut pellot. 

10 Älä sano, että jätän sinut liian pian. Muistakaa, että tällä kertaa en puhunut teille vain kolmen 

vuoden ajan, kuten tein toisella aikakaudella. Siihen aikaan kolme vuotta riitti siihen, että uutinen 

ihmeistäni ylitti Juudean rajat ja ravisteli valtakuntia ja imperiumeja. Noiden kolmen vuoden aikana 

oppilaistani tuli mestareita. Herätin heidät rakkauteen, osoitin heille, että ihmiskunta on kiittämätön, 

mutta että tästä kiittämättömyydestä huolimatta siinä on jaloutta, ja tämä jalous on jumalallisen 

rakkauden kipinä, jota jokainen ihminen kantaa sisällään, koska hän on Jumaluuteni lapsi. 

11 Jeesuksen opetus ravisteli ihmissydämen syvimpiä juuria. Siellä rakensin temppelin, jossa asun 

yhä. Mutta ihminen on ahneudessaan vallan, rikkauksien, inhimillisen kunnian ja nautintojen perässä 
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muuttanut elämää, tapoja, lakeja ja periaatteita, ja siksi Kristuksen on tarpeen palata maan ihmisten luo 

herättääkseen heidät syvästä unestaan ja näyttääkseen heille jälleen kerran tien. Tässä olen puhumassa 

teille vuodesta 1866 tähän päivään asti monien peräkkäisten äänenkantajien suulla, aina sama sana, 

sama olemus, samat ilmestykset ja profetiat. 

12 En ole puhunut tällä kertaa kolmea vuotta sitten. On ollut tarpeen pidentää saarnani aikaa, jotta 

voin selittää opetustani monin tavoin, jotta ymmärtäisitte sen lopulta. Kuinka usein joku 

opetuslapsistani, sen jälkeen kun hän on tunnustanut rakastavansa Minua ja uskovansa Minuun, lähtee 

pois ja kieltää Minut sen jälkeen, kun hän on saanut ilmestyksiä ja todisteita totuudestani. Mutta sitten, 

kun hän joutuu turmioon, hän valittaa, katuu ja sanoo Minulle: "Sinä olet Mestari, auta minua." Minä, 

joka olen ääretön rakkaus ja kärsivällisyys, nostan hänet ylös, vedän hänet luokseni, istutan hänet 

parhaalle paikalle pöytääni ja kerron hänelle, että hän on "tuhlaajapoika". Minä pidän juhlat, hän on 

iloinen, ja kun kaikki ─ ei niinkään Mestari ─ uskovat, että hän on tehnyt ikuisesti parannuksen, hän 

lankeaa jälleen kiusaukseen. Kuinka monta kertaa olenkaan nähnyt monien lankeavan, nousevan ja 

palaavan luokseni. Siksi teille tapahtuvan ilmestymiseni aikaa pidennettiin vuoteen 1950 asti, jotta voin 

ottaa teidät vastaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran ja jättää teidät vihdoin vahvana elämään. 

13 Mitä uusia virikkeitä ja kokemuksia maailma voi jo nyt tarjota sinulle? Mitä ihania yllätyksiä tiede 

saattaa jo pitää sisällään, tai mitä uusia nautintoja kehon pitäisi antaa sinulle? Mitä opittavaa sinulla on 

paheiden ja synnin tiellä? Jos kaipaat uusia tyydytyksiä ja toivot todellisia iloja, jos kaipaat opetusta ja 

rauhaa, tule minun tilalleni, vaella minun teilläni, opi kylvämään minun siemeneni, ja löydät enemmän 

kuin mitä voit kaivata. 

14 Jokainen, joka ei pidä tätä teosta puhtaana, täydellisenä ja rajattomana, tekee niin, koska hän ei 

ole terävöittänyt katseensa tunnistamaan totuutta, lähestymään todellisen viisauden aarrearkkua. Koska 

hän on hyvin epäkypsä eikä ole sallinut Minun vielä tuoda hänen silmiensä eteen sitä, mitä Minun on 

paljastettava hänelle. 

15 Tämän rallin kolme viimeistä vuotta lähestyvät. Ne edustavat niitä kolmea, joissa saarnasin 

toisella aikakaudella. 

16 Minä uudistan ─ en lakiani vaan teidän palvontatapojanne. Olen odottanut kauan, että toteutatte 

ne itsestänne, mutta ette ole ottaneet tätä askelta. 

Olen ilmoittanut teille lähteväni vuonna 1950. Silloin äänenkantajieni ja henkilahjakkaideni aivot 

suljetaan näitä ilmentymiä varten. Olen kertonut teille, että silloin alkaa vuoropuhelu hengeltä hengelle. 

Mutta mitä tekevät ne, jotka eivät valmistaudu? He jatkavat jumalallisen säteeni kutsumista, mutta se ei 

enää laskeudu alas, ja sitten he puhuvat niin, että he luulevat Minun yhä ilmentävän itseäni heidän 

mielensä kautta. Heidän näkijänsä todistavat, että olen läsnä siellä, ja parantajat tulevat haltioitumaan ja 

sanovat, että henkimaailma puhuu. Silloin ne pilkkaavat niitä, jotka tottelivat tahtoani. He sanovat, että 

Isä on vetänyt heiltä pois tuon armon, ja syntyy suuri hämmennys. 

17 Pohtikaa: Jos he lähtivät liikkeelle edelläkävijöinä ja sanansaattajina kansoille ─ mitä muuta 

voisitte tehdä? Löytäisit pellot täynnä virheitä ja petosta. Teillä on vielä aikaa miettiä ja valmistautua 

siihen aikaan, jolloin maailma kyseenalaistaa teidät. Sillä se ei tyydy tutkimaan sanaani, sillä se löytää sen 

aina puhtaana, vaan se tutkii myös sen hedelmiä, joita se on tuottanut tämän kansan keskuudessa. Sen 

jälkeen lähimmäisesi yrittävät tutkia elämääsi, tekojasi ja palvontatapojasi löytääkseen vahvistusta 

opetuksilleni ja ilmoituksilleni. 

Jos voisitte pelastaa itsenne pelkästään sanani tuntemisen kautta, ihmiskunta olisi pelastanut itsensä 

Mooseksen ajoista lähtien lain ilmoituksen kautta. Sen jälkeen Kristuksen, josta oli tullut Mestari, oli 

kuitenkin tultava. Ja vielä tänäänkin tulen Hengessä puhumaan teille väsymättä ja saamaan teidät 

ymmärtämään, että se, mikä pelastaa teidät ja vie teidät oikealle kädelleni, ovat rakkauden, nöyryyden ja 

laupeuden tekonne. Ettekö muista silloisia apostoleitani, jotka eivät tyytyneet todistamaan sanoilla, vaan 

sinetöivät sen teoillaan, omalla hengellään ja verellään? 

18 Tänään haluan vain, että sydämenne ovet avautuvat myötätunnosta lähimmäistänne kohtaan, 

jotta ihmiskunta voi uusien opetuslasteni hyveellisyyden ansiosta kiittää taivasta siitä, että tämä Työ ei 
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ole vain yksi oppi tai uusi teoria, että se ei ole ihmisen kuvitelma eikä sekavan mielen tuote, vaan jatkoa 

sille tielle, jonka Jumala on viitoittanut ihmiskunnalle aikojen alusta lähtien ja jolla Jeesuksen ilmoitukset 

ja profetiat täyttyvät. Se on sama Kristus, joka toimi toisella aikakaudella ja joka nyt puhuu teille. 

19 Kun maailma valmistautuu tyhjentämään sodan tarjoaman kärsimyksen maljan, minä annan teille 

hunajaa, jotta teillä olisi maan päällä hyvä maku. Jos valo, joka loistaa ihmisen mielessä, saa hänet 

tekemään suuria tekoja ihmiskunnan hyväksi, ja se saa ihmisen elämän muuttumaan ja kehittymään ─ 

miten Jumalallisen Viisauteni valo muuttaa ihmisten tapoja valmistellakseen heitä Hengelliseen elämään? 

20 Jumalallinen valo, viisaus, joka loistaa teille Hengestäni, rajoittaa itseään kykyjenne mukaan ja 

antaa teille sisäisen valaistumisen, joka hälventää kaiken pimeyden. Ajattele ja huomaat, että ennen kuin 

tajusit tämän totuuden, joka sinulla on tänään, koska vietit aikaa kuunnellessasi Sanaani, kaikki oli 

epävarmaa elämässäsi, etkä voinut kuvitella, että saisit valaistusta niin monista mysteereistä, joita älysi ei 

voinut käsittää. 

21 Tänään poistan tuon pimeyden ihmismielestä, koulutan ihmistä niin, ettei hän voi enää epäillä 

totuutta, jota hän kantaa sisällään. 

22 Niin kauan kuin on epäilyksiä ja heikkouksia, jotka yrittävät kukistaa teidät, teidän 

keskuudessanne ei ole todellista uskoa. Usko tuntuu, se on impulssi, joka saa sinut toteuttamaan idean 

ilman pelkoa epäonnistumisesta. Henkinen katse on se, joka kykenee näkemään totuuden, polun 

lopullisen päämäärän. 

23 Antakaa uskon juurtua teihin, sillä kaikilla teistä ei ole sitä. Kun se syttyy, se kamppailee sinua 

odottavien kiusausten vastustusta vastaan. Jotta voisitte torjua pahuuden, teidän on varottava 

löytämästä sille aseita Sanani merkityksestä. Mutta ne, jotka eivät ole varmoja läsnäolostani ja 

esirukouksestani, arvioivat sitä, mitä näkevät ja kuulevat, ilman että heidän sielunsa kykenee nousemaan 

luokseni, sillä he tarvitsevat edelleen liturgista loistoa, joka imartelee aisteja, ja ajattelevat, että tällä 

tavoin he tuntevat sen, mitä te kutsutte inspiraatioksi tai sielun kohotukseksi. 

24 Opetan teille, että sielunne ei enää tarvitse liikuttaa sydäntänne nuottien äänen kautta. Toisen 

aikakauden opetuslapseni nousivat sisäisesti, kunnes he tunsivat tuonpuoleisen hengellisen rauhan, ja 

heidän päänsä yläpuolella oli vain taivaanranta. He kohosivat, koska he tunsivat sydämissään Mestarin 

kaikuvan äänen. 

25 Tänä aikana Minulle on ollut mieluisaa tehdä itseni tunnetuksi teille inhimillisen ymmärryksen 

kyvyn kautta. Millä muulla tavalla voisitte ymmärtää Minua paremmin kuin tällä, jossa käytän omaa 

mieltänne ja kieltänne? 

26 Tämän opetuksen kautta saavutatte kohoamisen, sillä kaikki on suunniteltu kehittymään. 

Ymmärtäkää, että kaikella on yksi periaate: hyvän voima. Kehitä hyveesi siinä elämänpiirissä, jossa elät. 

Teillä on minun valoni, jonka varaan voitte luoda perustan, jolle voitte rakentaa huomisen maailman. 

27 Sinulla on konkreettisia todisteita hengellisestä kehityksestäsi. Nykyään et voi enää ajatella kuten 

ennen. Olet erilainen kuin vanhempasi, ja lapsesi ovat erilaisia kuin sinä. Ette voi välttää tätä, sillä 

korkeampi voima ohjaa teitä. Totisesti sanon teille, paha ei tule voittamaan, vaan hyve. Sillä se, joka 

harjoittaa hyväntekeväisyyttä, ei voi olla itsekäs, se, joka tuntee rakkautta, ei voi vihata, valo ei salli 

pimeyttä. 

28 Haluan, että kävelette turvallisesti polkua, jonka näytän teille, jotta voitte opastaa lapsenne 

kulkemaan sitä. Neuvojenne tulisi aina olla vilpittömiä, silloin Sanani saavuttaa ajoissa sen sydämen, joka 

sitä tarvitsee. 

29 On joitakin, jotka oman turmeltuneisuutensa vuoksi taistelevat itseään vastaan; mutta he 

tarvitsevat minun valoani tunnistaakseen virheensä ja rakastaakseen lähimmäistään kuin omaa veljeään. 

30 Ihmiset, minä kuljen edellänne ja poistan kaikki esteet tieltänne, jotta voitte mennä eteenpäin. 

31 Rakkaat ihmiset, tulkaa tänään juhlaan, jossa voitte lyhyen aikaa nauttia Mestarinne läsnäolosta. 

32 Tule ja täytä sydämesi rauhallani ─ sillä rauhalla, joka on minussa ja joka sinulta puuttuu niin 

paljon maan päällä. 
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33 Minulle riittää, että muutamat kuulevat minua, sillä huomenna he vievät todistuksen 

lähimmäisilleen. 

Tiedän, että jos soittaisin kaikille, suurin osa ei tulisi, koska heillä on kiire maailman asioiden kanssa. 

He hylkäisivät Minut ja estäisivät hyväntahtoisia ihmisiä tulemasta kuuntelemaan Minua. 

34 Täällä, näiden yksinkertaisten paikkojen yksinäisyydessä, joissa teen itseni tunnetuksi, annan 

siemeneni itää. Kokoan yksinkertaiset mielet ryhmiin, ja kun he ovat poissa materialistisen elämän 

metelistä, puhun heille rakkaudesta, ikuisesta, sielusta, todellisista inhimillisistä ja hengellisistä arvoista 

ja saan heidät tarkastelemaan elämää hengen eikä aistien avulla. 

35 Kutsun näitä uusia tulokkaita opetuslapsiksi, ja he, jotka eivät ole koskaan omistaneet mitään, 

joita heidän lähimmäisensä eivät ole koskaan huomanneet, täyttyivät tyytyväisyydestä, kun he näkivät, 

että Minä kutsuin heidät ja että he nousivat uuteen elämään. He lähtivät liikkeelle vakuuttuneina ja 

iloisina siitä, että he voivat olla hyödyksi lähimmäisilleen. Sillä Herra on antanut heille ilmestyksensä ja 

osoittanut heille rakkauden tien. 

36 Jotkut hylkäävät heidät ja pilkkaavat heitä, koska he kutsuvat itseään Jeesuksen opetuslapsiksi. 

Mutta totisesti sanon teille, että vaikka heiltä on evätty tämä armo, he jatkavat opetuslapsenani 

olemista. 

37 Ihminen uskoo, että taivas on niin kaukana ja korkealla, että on hyvin vaikeaa, kun teen itseni 

tunnetuksi näiden pienten lasten keskuudessa, ja tämä johtuu siitä, että heillä on vain epämääräinen 

käsitys siitä, mitä "taivas" on ja mitä sana "taivas" tarkoittaa. He eivät tiedä, että sielun "taivas" on 

täydellisyyden, puhtauden ja valon tila, johon jokaisen sielun on päästävä, eikä mikään tietty paikka 

avaruudessa. 

38 Kun sielu nousee, se laajentaa yhä enemmän maailmaa tai kotia, jossa se asuu. Kun se saavuttaa 

täydellisyytensä, se hallitsee äärettömyyttä, se pystyy menemään kaikkialle, kaikki siinä on valoa, 

harmoniaa Isän ja kaikkien kanssa. Tämä on hänen taivaansa, tämä on hänen taivaan valtakuntansa. 

Mitä muuta sielu voi nähdä kuin ikuisen rauhan, viisauden, rakastamisen ja rakastetuksi tulemisen 

autuuden? 

39 Siitä on noin kaksituhatta vuotta, kun asuin ihmisten keskuudessa. Nykyajan ihmisille tuo aika on 

tuntunut niin pitkältä, että he näkevät nyt tekojeni historian ja sanojeni muiston mielikuvituksen 

silmälasien läpi, ikään kuin kaikki, mikä ympäröi minua tuona aikana, olisi ollut yliluonnollista. Heidän on 

kuitenkin tiedettävä, että tuon ajan maa ja ihmiset olivat yhtä luonnollisia kuin nykyisetkin. Jos luulette, 

että vain ne ovat Läsnäoloni armon arvoisia, olette erehtyneet. Sillä olen aina asunut ihmisen sydämessä 

ja paljastanut itseni hänelle aika ajoin, joko ihmisenä, kuten tuona toisena aikakautena, tai hengessä, 

kuten tänään. 

40 On välttämätöntä, että ihminen tuntee Minut, jotta hänellä olisi selkeä käsitys totuudesta. Sillä 

se, joka tuntee totuuden, ei voi eksyä lain tieltä, sillä silloin hän kuulee omantuntonsa äänen. 

41 Se, joka ei tunne totuutta, on sokea, joka ei löydä oikeaa tietä. Hän on kuuro mies, joka ei kuule 

sisäistä ääntä, joka tulee Jumalalta. Siksi olen tullut maailmaan jälleen kerran paljastamaan totuuden, 

joka on salattu siltä, ja paljastamaan sille uusia valoja, jotka nostavat sen ylös siitä surullisesta ja kurjasta 

tilanteesta, jossa se elää hengellisesti. 

42 Minä tiedän, miten herättää ihmisessä jalo pyrkimys nousta luokseni hyvyyden tiellä. Paljastan 

hänelle todellisen taivaan, uuden "Luvattujen maiden" olemassaolon ja todistan hänelle, etten ole 

kaukana ─ yksinkertaisesti siksi, että jos olisin kaukana ihmiskunnasta, ihmistä ei olisi olemassa lainkaan. 

43 Opetuslapset, pitäkää sydämissänne näiden sanojen muisto, jotta voitte iloita laistani 

mietiskelyissänne ja pohdinnoissanne. 

44 Ymmärtäkää, että minä olen rakkauden lähde. Tulkaa luokseni, niin saatte tyydyttää 

myötätunnon ja rakkauden halunne. Nähkää Henkeni valo, joka valaisee jokaisen mielen, ja nouskaa 

hyödylliseen ja hedelmälliseen elämään. Aiemmin ette kyenneet edes ohjaamaan omia askeleitanne, ja 

nykyään johdatte joukoittain ihmisiä. 
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45 Monet menivät kohti kuilua, mutta he kuulivat ääneni ja kääntyivät takaisin, ja tänään he 

ponnistelevat kiivetäkseen vuorelle. Nyt kun te olette minun opetuslapsiani, minä sanon teille: Koska 

olen muodostanut kanssanne yhteisön, otan teidät vastaan vain, jos tulette luokseni yhdistyneinä yhteen 

tahtoon. 

46 Tässä yhteisössä on paljon sellaista, mitä ei ymmärretä, ja monia vääriä tulkintoja; tästä johtuvat 

erimielisyydet ja erot. Sanon teille, että vielä on aikaa tutkia opetustani, jotta nuo virheet voidaan korjata 

ja kitkeä uskovien joukoista kaikki se, mikä on versonut haitallisena kasvina. Tästä ovat eniten vastuussa 

ne, jotka saivat ensimmäisenä käskynsä, sillä he ovat kuulleet Minua pisimpään. Ensimmäisinä tulleille 

sanon: täyttäkää sydämenne rakkaudella ja nähkää viimeisinä tulleissa pienet veljenne ja sisarenne. 

Antakaa esimerkkinne, elämänne ja sananne näyttää uskovien joukoille Työni täydellisyyttä, suuruutta ja 

erinomaisuutta. 

47 On välttämätöntä, että seurakunnan johtajat ponnistelevat tutkiakseen opetuksiani ja käskyjäni, 

että he valvovat ja rukoilevat seurakuntalaistensa puolesta, jotta ihmiset kuulisivat heitä ja 

noudattaisivat heitä, ja että ihmiset pitäisivät heitä profeettoina. 

48 Joka kerta, kun kuulet Isän puhuvan sinulle oikeudenmukaisuuden sävyyn, järkytyt. Mutta sen 

jälkeen heikkoutesi vie sinut jälleen alas, ja joudut "erämaan koettelemuksiin", jotka tekevät sielustasi 

vahvan. 

49 Milloin kaikki tämän kansan lapset, jotka ovat tänä päivänä hajallaan kansojen keskuudessa, 

yhdistyvät teidän kanssanne? Ne ovat sydämiä, jotka vain odottavat uutisia siitä, että monet ihmiset, 

jotka ovat matkalla "luvattuun maahan" vaikeuksien keskellä, lähtevät liikkeelle ja liittyvät heihin. Heidän 

ei tarvitse yhdistyä aineellisesti, sillä tie on sydämen sisällä, ja "luvattu maa" on sielun rauhassa. 

50 Jokainen saa omalla paikallaan Isänsä innoituksen ja veljiensä ja sisartensa ajatukset, jotta hän voi 

tuntea itsensä lohdutetuksi. Uusi "Israelin kansani" ilmestyy kaikkialle maailmaan ja opettaa 

hengellistymisoppia aidolla vilpittömyydellä. 

51 Kuinka voitte ajatella, ihmiset, että koska tulette yhteen eri kokoontumispaikoissa, sen pitäisi olla 

syy siihen, että olette kaukana toisistanne. Vain tietämättömyys estää teitä tulemasta tietoisiksi niistä 

hengellisistä siteistä, jotka yhdistävät kaikkia Herran lapsia. 

52 Antakaa henkenne lahjojen ilmentyä niin, että intuitio ja ilmestys ohjaavat askeleitanne, ettekä te 

häpäise tai häpäise lahjoja, jotka olen teille uskonut. 

53 Tämä aika on tuonut sielullenne uuden tilaisuuden jumalallisen lahjan nostaa teidät Isänne luo. 

54 Hän, joka tuli Messiaana, joka käveli maan päällä ja osoitti sanallaan ja teoillaan ihmisille tien 

pelastukseen ─ hän on se, joka tulee tänään Hengessä ja antaa vanhurskauden äänensä kuulua 

omantunnon kautta. 

55 Olen kutsunut monia tulemaan ja osallistumaan tähän ilmentymään ja kuulemaan tämän Sanan. 

Mutta kaikki kutsutut eivät ole kiirehtineet. 

56 Ne joukot, jotka seuraavat minua, ovat niitä, jotka tunsivat sielussaan halun tulla nauttimaan 

mahtavan puun varjosta ja saada perinnöksi siemenen, jonka he myöhemmin veisivät koko maailmaan. 

He kuulivat Herransa äänen ja halusivat olla hänen kaltaisiaan kylväjiä. Vähitellen heistä tulee 

opetuslapsia, jotka tietävät, että huomenna he lähtevät isänsä kodin lämmöstä tuodakseen lahjan 

kaikille, jotka janoavat tai janoavat rakkautta, totuutta tai oikeudenmukaisuutta. 

57 Minä olen voimallisesti ilmoittanut sanani, jottei tämä kansa tulisi araksi oppineita kohtaan. Sillä 

totisesti minä sanon teille, että monet nimitetyistä oppineista ovat eksyneet omasta oppineisuudestaan. 

58 Teot, sanat, rukous ─ tämä on se tehtävä, jonka avulla tämän kansan on opastettava 

lähimmäisiään. Sen on voitettava etäisyydet rakastavimman Äidin suojamantelin alla luottaen siihen, että 

jumalallinen armo ei erota sitä. 

59 Puhutte usein Marian olemassaolosta ja rakkaudesta, ja huomaatte, että sydämet eivät 

liikuttuneet siitä. Toisissa tapauksissa teidät hylätään, koska julistatte hänen nimeään ja opetatte uskoa 

häneen. Mutta olkaa rauhassa, muistakaa, että kun Jeesus kuoli ristillä, eräs tuskan läpitunkema nainen 

tunsi kuolevansa ristin juurella. Äiti Maria oli se, joka tunsi kaiken tämän maailman tuskan. Kiinnittikö 
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katsojien joukko mitään huomiota tuon naisen läsnäoloon? Ei, ihmiset. Mutta aika kului, ja hänet, jonka 

nimeä ei edes tunnettu, nähtiin inhimillisesti Lunastajan äitinä ja hengellisesti ihmiskunnan äitinä. 

Ihmisten sydämiin pystytettiin alttari sille taivaalliselle äidilliselle rakkaudelle, joka tuli maailmalle 

näkyväksi Marian kautta. 

60 Kuten se, joka ammentaa vettä kaivosta kastellakseen peltonsa, ihmiset tulevat Sanani 

ilmentymän luo. Jokaisella on joukko ihmisiä, perhe tai yhteisö, jotka ravitsevat häntä hengellisesti, ja 

hän tietää, että vain Minun luonani hän voi löytää kristallinkirkasta vettä, joka saa hänen peltonsa 

kukkimaan ja kantamaan hedelmää. 

61 Mestarin sydämeni ottaa tunteella vastaan ne lähettiläät, jotka tulevat kaukaisista paikoista 

jonkin ihmisryhmän puolesta. Lähetän rauhan viestini ja viisauden opetukseni noihin sydämiin heidän 

kauttaan. 

62 Teidän on hyvä etsiä Minua niiden helmasta, jotka ovat kuulleet Minua pisimpään, sillä he ovat 

oppineet paljon. Mutta älkää unohtako, että ei ole tarpeen matkustaa aineellisia etäisyyksiä 

löytääksenne Minut, koska olen kaikkialla. Ainoa etäisyys, joka teidän on kuljettava tunteaksenne 

läsnäoloni, on se, joka on aineellistumisenne ja henkisten hyödykkeidenne välillä. 

63 Palaa rauhassa kotiisi, naapurustoosi tai yhteisösi syliin. Mutta ensin pukekaa päällenne kiihko, 

oikeudenmukaisuus ja tarmokkuus, jotta voitte saattaa teille kuuluvat oikealle tielle, jotta ette anna 

kenenkään halventaa tätä opetusta teoillaan, jotta voitte tuoda sydämeenne parantavaa balsamia 

kuivattamaan niiden kanssaihmistenne kyyneleet, jotka kolkuttelevat ovellenne päivästä toiseen toivoen 

teidän armoanne. Huolehtikaa siitä, että opetukseni näyttäytyy tekojenne kautta sellaisena kuin se on: 

rakkauden, anteeksiannon ja pelastuksen todellisena lähteenä. 

64 Pohtikaa menneisyyttänne, miettikää nykyisyyttänne, ja tulette siihen tulokseen, että teidät on 

todellakin lähetetty tälle maapallolle täyttämään tämä tehtävä. Ihmisen sanat eivät vakuuta teitä tästä 

totuudesta, vaan todisteet, jotka olen lähettänyt teille elämänpolullenne. Kun olette vakuuttuneita 

näiden opetusten totuudesta, teidän tulisi omistautua suorittamaan tehtäväänne kaikella sillä innolla ja 

rakkaudella, johon kykenette. 

65 Mestari sanoo sinulle: Älkää rajoittaako tätä työtä tavanomaiseen toimintatapaan, vaikka se 

tuntuisi teistä kuinka äänekkäältä, älkääkä sanoko: "Herra, kuinka täydellistä sinun työsi onkaan." Sillä 

sen takana, mitä näette, on jotain korkeampaa, jonka saavutatte huomenna. Niinpä kuljette ikuisesti 

tasolta toiselle näkemättä koskaan viisauteni rajoja, koska sillä ei ole niitä. 

66 Älä pysähdy, mutta älä myöskään kävele liian nopeasti. Mitatkaa askeleenne, ja jokainen 

varmistukoon niistä opiskelun ja mietiskelyn avulla. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 192 
1 Olkaa tervetulleita tänä muistopäivänä, jolloin muistatte hetkeä, jolloin ihmiskunta kuuli 

ensimmäisen kerran Sanani ihmisen ymmärryselimen kautta. Vuodet ovat kuluneet, ja näen, että 

käyttämieni ihmisten sekä niiden, jotka ovat kuunnelleet minua, henkiset kyvyt ovat kehittyneet. He eivät 

ole enää "lapsia" hengellisessä mielessä eivätkä tietämättömiä jumaluuden ilmentymän edessä. He ovat 

saavuttamansa sisäisen kohoamisen kautta saavuttaneet Mestarin valon, joka ilmenee ihmiskunnan 

keskuudessa täydellistääkseen hengellisen elämänne. 

2 Minun valoni poisti tietämättömyyden hengellisistä totuuksista, jossa ihmiskunta oli, ja ihminen 

ymmärsi, että Kaikkivaltiaan voima rajoitti itsensä rakkauden teossa, jotta se tulisi kuulluksi ja tuntuisi 

hänen lastensa kautta. 

3 Sittemmin ihmisille on alkanut uusi aikakausi, sillä nyt ei enää ole esteitä, jotka estäisivät heitä 

ilahduttamasta ja virkistämästä sieluaan tämän teoksen sisältämän armon avulla. 

4 Siitä lähtien kaikki opetuslapseni ovat olleet vapaita tuosta väärästä uskomuksesta ikuiseen 

kadotukseen, kun he kuolisivat synnissä, tai ikuiseen autuuteen, kun kuolema yllättäisi heidät vapaina 

kaikista virheistä. Olette heränneet ja oivaltaneet kehityspolun, jota sielu kulkee jälleensyntymisten 

kautta, kunnes se saavuttaa täydellisyyden, jotta se voi elää hengellisessä ilman, että sen tarvitsee elää 

pidempään maan päällä. Olette ymmärtäneet hyvityksen syyn ja koettelemusten merkityksen. 

5 Minun luokseni tulleet syntiset ymmärsivät, että ikuista kadotusta ei ole, ja he lähtivät täynnä 

toivoa ja uskoa työskentelemään sielunsa hyväksi. 

6 Heidän mieleensä muodostui uusi käsitys siitä, mitä hengellinen elämä on, ja hän, joka oli uskon 

kautta kuollut, syntyi uudestaan tuohon elämään. Tämä ihme toteutui julistukseni kautta ihmisälyn 

avulla. 

7 Alussa annoin teidän pitää uskonnolliset tapanne ja käytäntönne, koska sielunne olivat läpäisseet 

ne ja aistinne olivat tottuneet niihin. Mutta siinä määrin kuin opetukseni toi valoa sieluihinne, nuo riitit ja 

palvontatoimet katosivat vähitellen. Uskon kautta saamienne ihmeiden kannustamana saavutitte sen, 

mitä Jeesus sanoi teille toisessa aikakaudessa: usko tekee ihmeitä. 

8 Se, minkä annoin teille vuonna 1866, oli muistutus laista, jonka Mooses jo teki teille tunnetuksi, ja 

Jeesuksen, "Ainosyntyisen Pojan", sanasta, joka opetti teitä toisella aikakaudella. 

9 Tänä nykyaikana teitä oli tarpeen muistuttaa siitä, että laki oli julistettu jo ensimmäisellä 

aikakaudella. 

10 Laini täyttämisellä ei ole rajoja. Tänään yhdessä muodossa, huomenna toisessa, teidän on aina 

pyrittävä etsimään hyvää lähimmäisillenne. Laini ei ole käsky, joka pannaan täytäntöön voimakeinoin, 

vaan ikuinen kutsu hyvään. En pakota teitä hyvyyteen, vaan juurrutan sen teihin ja varmistan, että 

tunnette sen, niin että kun teette sen, tunnette täyttäneenne Jumalan lain. 

11 Ihminen on kaikkina aikoina luonut mielessään kuvan Jumalasta, jonka mukaan hän on etsinyt ja 

palvonut häntä. Mutta koska uskomusten harjoittamisessa oli virheitä, Isä on valinnut sanansaattajia ja 

lähettiläitä ─ Jumaluuteni valistamia miehiä ─ jotka ovat korjanneet virheelliset käsitykset. Heidän 

joukossaan on äänenkantajiani, jotka olen valmistanut antamaan teidän kuulla valon sanani heidän 

välityksensä kautta. Jotkut ovat kuunnelleet jumalallisia viestejä mielenkiinnolla, mutta toiset ovat 

ymmärtäneet, että heidän tiukasti juurtuneita tapojaan vastustetaan, ja he ovat tunteneet 

vastenmielisyyttä sanansaattajieni kutsua kohtaan. 

12 Kaikki Jumaluuteni lähettiläät ovat joutuneet kärsimään pilkkaa, he kaikki ovat kokeneet ihmisten 

julmuuden ja kiittämättömyyden. Jokaisena aikakautena pioneerini ovat saarnanneet ja tehneet sitä, 

mitä olen heille uskonut, aina sopusoinnussa ihmiskunnan hengellisen edistyksen kanssa. 

13 Olen aina paljastanut teille olemassaoloni maailmankaikkeuden Luojana, ja alusta alkaen olen 

antanut teidän ymmärtää, että tässä maailmassa rauhassa elämisen perusedellytys on rakkaus ja armo. 

Sitten huomasit, että olemuksessasi on jotakin, joka ei kuulu ruumiiseen. Kun tämä aavistus muotoutui 
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sydämessäsi, se paljasti sinulle sielun olemassaolon ja sen vakaumuksen, että tämän elämän jälkeen 

sielulle on toinen elämä: ikuisuus. 

14 Kun Jeesus asui luonasi ihmisenä, hän tutustutti sinut aina uuteen ja ikuisesti voimassa olevaan 

opetukseensa, joka osoitti sinulle tien, jota sinun on kuljettava, jotta voisit löytää sen uudelleen. Ja 

kolmannella kerralla te kuulitte Minut jälleen, nyt Pyhänä Henkenä, ihmisen järjen kautta. 

15 Joka kerta, kun olen tullut luoksenne, olen kääntänyt teidät pois väärien jumalien palvonnasta ja 

johdattanut teidät oikealle tielle. Jumalallinen Henki on todella laskeutunut teidän päällenne ja 

osoittanut maailmalle, että Hänen Sanansa on rakkauden siemenenä se elämä, joka syntyy, kasvaa ja 

täydellistyy. Kun Kristus sai työnsä päätökseen, hän sanoi: "Kaikki on täytetty", eli tehtävä oli päättynyt. 

Hän oli kuitenkin etukäteen luvannut palata kansan luo, sillä hänellä oli vielä uusia oppitunteja heidän 

varalleen. 

16 Ja tässä Mestari on kanssanne, paljastaen teille uuden 

ja muistakaa unohdetut opetukset, jotta voisitte aina olla läsnä henkisielunne tehtävissä, joiden 

tarkoituksena on olla Luojan todellinen kuva sekä Isän että lähimmäistenne silmissä. 

17 Sen jälkeen, kun olin olemassa Jeesuksena ihmisten keskellä, lähetin aina niitä, jotka tulivat 

"sotilaina" tai apostoleina vahvistamaan opetukseni teoillaan ja estämään ihmiskuntaa vääristämästä 

opetuksiani. Mutta monet "kuurot" ja "sokeat", jotka tulkitsivat Sanaani epätäydellisesti, jakautuivat ja 

loivat näin lahkojen moninaisuuden. Mutta jos ihmiset ovat silloin hengellisesti erimielisiä ─ miten he 

voisivat rakastaa toisiaan minun lakini korkeimman käskyn mukaisesti? 

Siksi sanon teille, että tämä sivilisaatio on vain huijausta, koska ihmiset itse tuhoavat sen. Ennen kuin 

ihmiskunta rakentaa maailmaa oikeudenmukaisuuden ja rakkauden lakini perustalle, se ei voi saada 

hengen rauhaa ja valoa, jonka hyveiden varaan se voisi luoda ja muokata todellisen ylöspäin kehittyvän 

maailman sekä hengellisellä että tieteellisellä ja moraalisella tasolla. 

18 Jos pystyisitte jo nyt ohjaamaan elämäänne omantuntonne käskyjen mukaisesti, Jumaluuden ei 

tarvitsisi tulla aineellisesti kuulluksi muistuttaakseen teitä velvollisuuksistanne. Jos olisitte jo 

ymmärtäneet, että täydellisen ihmisen, joka oli Jeesus, veri vuodatettiin näyttämään teille tietä 

pelastukseenne, etsisitte Minua lakkaamatta tuolta polulta; mutta ette ymmärrä. Mutta rakastan teitä, ja 

etsin niitä, jotka ovat unohtaneet minut, uudistaakseni heille lupaukseni ja kertoakseni heille, että 

taivaan valtakunta odottaa heitä yhä. Minä en tuo teille uutta oppia enkä uutta lakia, vaan monia uusia 

ilmoituksia. Mutta kaikki, mitä minä opetan teille, saa teidät täyttämään sen korkeimman käskyn, joka 

sanoo teille: "Rakastakaa toisianne." 

19 Mitä kauemmin kuuntelette opetuksiani ja opitte minulta, sitä enemmän henkenne valaistuu. 

Silloin on turhaa yrittää pettää itseään, sillä Hän tuomarina kutsuu teidät vastuuseen. Turhaan yrität 

perustella pahoja tekojasi, sillä omatunto osoittaa virheesi anteeksiantamattomasti, kunnes korjaat ne. 

Te itse olette tuomarinne. Sillä minä en langeta tuomioita enkä määritä teille paikkaa, joka teillä on 

henkimaailmassa tämän elämän jälkeen. Annan teille vain tehtäväksi hankkia itsellenne valoa ja rauhaa 

tuonpuoleista elämää varten. Samoin osoitan teille, että Jumalan ja ihmisen välillä on läheinen suhde. 

Rakastakaa Minua, vaikka ette voi kuvitella, millainen Minä olen. Minulla ei ole muotoa, olen 

yksinkertaisesti rakkautta, voimaa, viisautta, kaikkea, mikä on olemassa. Mutta jos ette pysty 

ymmärtämään kaikkia näitä ominaisuuksia, katsokaa Minua ja kuvitelkaa Minut Jeesuksen kautta. Ja 

muistakaa, että Hän sanoi teille: "Joka tuntee Pojan, tuntee Isän." 

20 Jos rakastat, jos tunnet, että sinua kehotetaan olemaan hyväntahtoinen, jos sinun on annettava 

anteeksi, esittelehän itsesi Jeesukselle. Tunne Hänet, anna Hänen elää sydämessäsi. Silloin olette 

totuudessa "naapureita" Isällenne, sekä rakkaudessa että siinä, että teillä ei ole hengellisesti mitään 

muotoa, koska olette valoa. 

21 Rakkaat ihmiset, näen teidät väsyneinä ja uupuneina rikkomustenne taakasta. Pyydät Minulta 

parantavaa balsamia, joka parantaa sielusi ja ruumiisi. Mutta minä sanon teille: Aloittakaa taistelu 

itsenne kanssa, tutkikaa sisäistä itseänne ja tutustukaa itseenne. Tuomitkaa itsenne omantuntonne 

valossa, jotta tiedätte, miksi kärsitte tällä hetkellä. Näin voitte kitkeä pahan siemenen ja olla terveitä, kun 



U 192 

112 

olette lujasti päättäneet totella lakiani. Rikkaruohot on revittävä juurineen pois ja heitettävä tuleen. 

Ihminen ei ole se rikkaruoho, joka kasvaa maan päällä, vaan synti, tietämättömyys, joka on lisääntynyt ja 

tunkeutunut sydämiin. Mutta Sanani valaisee ihmissielun, inspiraationi ja ilmestykseni pysäyttävät pahan 

etenemisen ja muuttavat ihmisen sydämen hedelmälliseksi maaksi, ja näille pelloille kylvän siemeneni, 

kunnes se kantaa runsaasti hedelmää. 

22 Minä olen lääkäri, joka käy sairaiden luona. Kun olet väsynyt kärsimykseen etkä löydä 

myötätuntoista kättä, joka parantaisi sinut, tule luokseni, rukoile ja yhdisty kanssani, niin annan 

tarvitsemasi lohdutuksen. En tuomitse menneisyyttänne, johdatan teidät lain täyttämisen tielle, ja askel 

askeleelta muutan teidät hyväntahtoisiksi ihmisiksi. 

23 Vannokaa itsellenne, että parannatte tapanne. Älkää vannoko edessäni, sillä liha on heikko ja voi 

iskeä teitä selkään. 

24 Kun ajat ovat epäsuotuisat, älkää vaipuko epätoivoon, älkää pilkatko. Kestäkää myrskyt, 

hyväksykää koettelemukset, ja sielunne puhdistaa itsensä ja saavuttaa täydellisyyden. 

25 Minä lopetan ihmisten vallan tavoittelun. Tuholla on rajansa, ja sen päivän jälkeen, josta 

profeetat ovat puhuneet teille, kun ihmisten ylpeys kukistetaan, annan rauhan jokaiselle luodulle sen 

ansioiden mukaan, ja uusi aamunkoitto loistaa tälle maailmalle. Kuka voi tunkeutua korkeisiin 

neuvoihini? Kuka uskaltaa tuhota sen, minkä olen luonut teissä? Sielu on loukkaamaton. Jos he tuhoavat 

ruumiin, jäljelle jää sielu, jonka olemus on kuolematon. Ja henki ohjaa sen askelia lain tavoin, kunnes se 

saavuttaa Minut. 

26 Jokainen, joka kumartaa jumalallista tuomiota, löytää suunnan, joka johtaa täydellisyyteen. Olen 

tallentanut jokaisen sielun kohtalon, sen alku ja loppu ovat minussa. Koko matkan ajan sitä odottavat 

suuret onnittelut. Hän käy taistelua toisensa jälkeen, mutta kaikilla teillään hän löytää minut, ja 

rakkauteni tekee hänet vahvaksi. Isä ei eroa lapsesta, ja kun hän on palannut jumalalliseen syliin, 

taivaassa on juhla ja ilo tässä maailmassa. Silloin Mestari ja oppilas voivat kohdata toisensa yhtenäisinä. 

27 Totisesti minä sanon teille, ei vain tässä maailmassa ole opetuslapsia. Myös toisessa maailmassa 

sielut ottavat vastaan opetukseni ja kuulevat saman sanan, jonka te kuulette. Jopa ne, jotka ovat 

mestareita korkeutensa ja tietämyksensä ansiosta, lähestyvät kuullakseen Jumalallisen Mestarin sanan. 

Aivan kuten teidän maailmassanne on erilaisia fyysisiä luontoja sen mukaan, kuinka kypsä sielu kullakin 

on, niin myös henkimaailmassa on monia portaita täydellisyyteen johtavilla tikapuilla. 

28 Aivan kuten te tulette kuuntelemaan minua oppiaksenne, miten toteuttaa tehtävänne, myös 

valo-olennot valmistautuvat kuulemaan minua palvellakseen Isäänsä yhä paremmin. Siksi minua 

ympäröivät aina enkelijoukot, kun puhun teille. Tuona hetkenä he yhdistyvät teihin jumalallisten 

rakkauden siteiden kautta. 

29 Hengellisessä laaksossa ihmiset eivät etäänny toisistaan, ketään ei suljeta pois. Kaikkien välillä 

vallitsee suuri vetovoima ja myötätunto. Tätä spiritualistisen yhteisön kansakunnissa, kirkoissa ja 

lahkoissa pitäisi tehdä, kunnes se saavuttaa veljeyden ihmisten keskuudessa. 

30 Uudet opetuslapset näkevät, kuinka ennustukset, joissa ilmoitettiin Kristuksen valtakunnasta 

maailmankaikkeudessa, toteutuvat. 

31 Tietäkää, että ne, jotka asuvat muissa maailmoissa, palvelevat minua sieltä käsin ja saavat 

käskyni. Ne tulevat luoksesi auttajina ja kumppaneina, jotka paljastavat voimansa ja valonsa polullasi. He 

puhuvat teille profetian lahjan avulla. Samoin tulevat sukupolvet, jotka tulevat askeleen pidemmälle kuin 

te, saavat mielessään suurten henkien valon. 

32 Ymmärtäkää kaiken sen kautta, mitä paljastan teille, että kaikki, mitä maailmassanne tapahtuu, ei 

ole ihmisten työtä. Ymmärrä, miten henkinen maailma vaikuttaa elämääsi. 

33 Opetukseni on antanut teille riittävästi tietoa, jotta voitte murtaa fanaattisuuden ja 

tietämättömyyden silmälaput ─ ne silmälaput, jotka estävät teitä näkemästä totuutta. 

34 Vapauta sielusi, jonka edessä avautuu ääretön tila. 

Älä pakota häntä uskomaan vain mielikuvituksesi luomiin muotoihin. Salli hänen inspiroitua 

opetuksistani, tehdä löytöjä ja nähdä. Näin se saavuttaa viisauden. Jos haluatte sielun suuruutta, 
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auttakaa sitä kehittymään, älkääkä pidättelkö sitä fanaattisuudella. Kaikki kehittyy, kaikki muuttuu ja 

täydellistyy. Vain minun lakini on muuttumaton ja liikkumaton, koska se on aina ollut ja on täydellinen. Se 

on maailman opas, se on jumalallinen neuvo, valo, joka inspiroi hyvyyttä. 

35 Huomenna puhutte minun innoittaminani, ja siihen asti henkimaailma tunkeutuu ihmiskunnan 

sydämeen osoittaakseen ihmiskunnalle polun, joka johtaa heidät rauhan valtakuntaan. 

36 Tahtoni valitsi syntiset, koska en halunnut vanhurskaita, koska he ovat jo pelastuneet. Mutta nyt 

armoni on valinnut sinut. Näyttäkää elämänne lähimmäisillenne peilinä, esimerkkinä ja todisteena 

uudistumisesta. 

37 Tiedän omassa sielussasi olevat kamppailut, sydämesi heikkoudet, niin että joskus et löydä 

voimaa olla voittaja koettelemuksissa. Sitten rukoilette Mestaria ja pyydätte Häntä tulemaan avuksenne, 

sitten tunnustatte Hänen edessään, että ette ole lahjojeni ja armojeni arvoinen. 

38 Siksi olen lähestynyt teitä ja sanonut teille: "Juokaa Sanani ytimestä, sillä se on minun oma vereni, 

joka pesee teidät puhtaiksi ja lunastaa teidät". 

39 Sielut haltioituvat kuullessaan Minut, sydämet lyövät nopeammin vastaanottaessaan Sanani 

valon, huulet alkavat änkyttää ensimmäisiä hengellisyyden ilmauksia. He ovat niitä uusia opetuslapsia, 

jotka ovat syntyneet todellista elämää varten. 

40 Näin kurjuutesi ja köyhyytesi, mutta samalla suuren nöyryyden ja antautumisen sielussasi, ja kun 

oikea hetki tuli, tulin ja toin sinulle perintösi. 

41 Kun väkijoukot alkoivat tulla paikkoihin, joissa Sanani ilmenee, näin vain orpoja sydämiä. Sitten 

kuulitte Sanani, jonka ydin, kuin voimakas parantava balsami, teki ihmeen ja herätti teidät henkiin. 

42 Pelkästään minun sanani, pelkkä tämä opetus voisi opettaa teitä etsimään olemuksestanne 

sielunne olemassaoloa, sen kykyjä, ominaisuuksia ja tehtäviä. 

43 Nyt kun alatte oppia tuntemaan itsenne, koette vähitellen suurta luottamusta elämään, todellista 

ja aitoa uskoa Minuun, rauhaa, jota ette ole ennen tunteneet. 

44 Eikö teidän mielestänne ole oikein, että sielunne tietää, mitä tietä sen on kuljettava? Tätä minä 

halusin, kun annoin teille ohjeeni. Muistakaa, mitä sanoin teille niinä päivinä: "Minä olen tie, ja joka sitä 

vaeltaa, ei kaadu. 

45 Viisaita eivät ole vain ne, jotka kuulevat Minut näiden äänenkantajien älykkyyden kautta. Ei, 

valmistelen kaiken niin, että Sanani saavuttaa kaikki paikat maan päällä, vaikka se ei enää tulekaan 

tunnetuksi näiden lähettimien kautta. Sillä viestini on tarkoitettu kaikille kansoille, jotka muodostavat 

ihmiskunnan. 

46 Ihmiset, jotka tulitte tänne sairaina ja parannuitte Sanani parantavalla balsamilla: ymmärtäkää, 

että ette tulleet tänne vain parantuaksenne teitä piinanneesta sairaudesta. Ymmärtäkää, että kutsuni 

todellinen tarkoitus oli paljastaa teille henkinen tehtävä, joka teidän tulisi täyttää lähimmäisiänne 

kohtaan. 

47 Älkää tyytykö iloitsemaan siitä, että olette saaneet rauhan takaisin. Pyrkikää myös sielullenne 

siihen iloon, jonka laupeuden teot antavat. Todistuksesi ei saisi rajoittua siihen, että sanot: "Mestari on 

parantanut minut", vaan lisäksi sinun pitäisi tehdä sama lähimmäisellesi. Sillä silloin te todella teette 

oikeutta Minulle ja heille, ja te todistatte Isänne rakkaudesta. 

48 Joka ei tunne myötätuntoa hädänalaisia kohtaan, joka ei tunne vierasta kipua sydämessään, ei ole 

ottanut askelta, joka minun polullani on otettava, jotta voi kutsua itseään Kristuksen opetuslapseksi. 

49 Olen havainnut teidät paatuneina, välinpitämättöminä ja itsekkäinä muita kohtaan, ja olen 

alkanut vuodattaa hyvyyttäni päällenne tehden sydämestänne rakastavan ja herättäen myötätuntonne, 

jotta voisitte myöhemmin kääntää huomionne muihin ja unohtaa itsenne. 

50 Tänään maailma ei tiedä, että olen kokoamassa kansaa, jonka ääni kuullaan jonain päivänä 

kaikkialla. Lähetän uudet opetuslapset saarnaamaan. Mutta tämä tapahtuu vasta, kun he ovat 

valmistautuneet, kun he pystyvät kohtaamaan taistelun, eivätkä ihmiset voi vaientaa heitä, koska he ovat 

aiemmin antaneet heille silmiinpistäviä todisteita totuudestani. 
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51 Ihmiskunta ei tiedä mitään niistä lahjoista, joita tällä hetkellä paljastan tälle kansalle, jotka ovat 

niitä hengellisiä lahjoja, joita jokaisella ihmisellä ja jokaisella sielulla on. Kun opetuslapseni ovat 

kehittäneet nämä kyvyt ja valmistautuneet, he pystyvät antamaan täyden ja todellisen todistuksen 

lähimmäisilleen. 

52 Tämän kansan on vielä ponnisteltava kovasti saadakseen varustautua ja hengellisemmäksi. Sen 

on käytävä läpi monia koettelemuksia puhdistaakseen itsensä niistä tahroista, jotka vielä tarttuvat siihen. 

Mutta näinä aikoina lausumani sana toteutuu, aivan kuten se, mitä olen ilmoittanut ihmiskunnalle 

menneinä aikoina, on toteutunut, ja te tulette näkemään, kuinka henkinen siemen leviää kaikille maan 

poluille kuin pysäyttämätön kristallinkirkkaan veden virta, joka puhdistaa, puhdistaa ja pyyhkäisee pois 

kaiken pahan, joka tekee pellot hedelmällisiksi ja tuo elämän ja totuuden kaikille maille. 

53 Mitä kansan voima merkitsee verrattuna minun voimaani? Mitä materialististen kansojen 

vastustus voi tehdä henkistymisen ääretöntä voimaa vastaan? Ei mitään! 

Olen sallinut ihmisen mennä vallanhalunsa äärirajoille ja ylimielisyytensä huipulle, jotta hän voisi itse 

havaita, että vapaan tahdon lahja, jonka Isä on antanut hänelle, on totuus. Mutta kun hän on saavuttanut 

rajansa, hän avaa silmänsä valolle ja rakkaudelle ja kumartuu Läsnäoloni edessä, jonka on valloittanut 

ainoa absoluuttinen voima ja ainoa universaali viisaus, joka on teidän Jumalanne. 

54 Taistelkaa ja pysykää lujana, ihmiset, ja totisesti sanon teille, että annan teidän kokea Sanani 

täyttymisen. 

55 Rakkaat opetuslapset, tuntekaa, kuinka jumalallinen rakkaus paljastuu, kun teette parannuksen 

rikkomuksistanne. Silloin Henkeni asuu mielellään ihmisten keskuudessa. 

56 Ihmisen älyn avulla teillä on 

Koe Minut ymmärtäväisenä ja ystävällisenä Isänä, joka korjasi epätäydellisyytesi viisaudella ja 

äärettömällä kärsivällisyydellä. 

57 Tällä kertaa jätän teille yksinkertaiset sanat, jotka kuvaavat kaikkein ylevimmin sitä, mitä 

henkistyminen on. Opetan teille käytännöllisimmän tavan suorittaa tehtävänne, jotta tämän Työn oppilas 

voi kulkea kompastumatta Isän rakkauteni ikuisuudesta lähtien viitoittamalla tiellä. 

58 Spiritualismi ei luo uusia lakeja, se vain paljastaa teille tien, jolla voitte nousta ylöspäin 

pysähtymättä ja seurata polkuanne kaikkien aikojen lain mukaisesti. 

59 Sielu on alun perin puhdas, mutta kun se on saanut maailmassa epäpuhtauksia, sen on ensin 

puhdistettava itsensä, kunnes se saavuttaa voiton tässä sille uskotussa asiassa. 

60 Spiritualistin tulisi vakaumuksellisesti poistaa itsestään kaikki se, mitä hän pitää itselleen 

taantumana. Sillä minun sanaani ei pidä pakottaa pelolla, vaan sen on tarkoitus käännyttää ja vakuuttaa 

tekemällä sen totuus ja rakkaus käsin kosketeltaviksi, aivan kuten Kristuksen opetusta ei myöskään 

pakotettu toisella aikakaudella. 

61 Tänään Kristus, Mestari, sanoo teille: Tämä ihme, että sanani muuttaa teidät, tapahtuu uskon 

kautta. 

62 Kuka epäilee läsnäoloani tällä hetkellä? Kuka voi rajoittaa niitä toimintamahdollisuuksia, joiden 

ansiosta voin tehdä kaiken? Kuka voi estää Mestaria ilmentämästä itseään ihmisolennon kautta, joka on 

hänen mestariteoksensa, Hengen kuvaksi ja kaltaiseksi luotu? 

63 Käytä tämän julistuksen merkitystä aseena selittääksesi nämä ilmenemismuodot huomenna 

epäuskoiselle. 

64 Tulette saartamaan itseänne tietämättömien ja tämän asian vihollisten kysymyksillä. Mutta älä 

huoli, olen kanssasi. Sitä ennen kerron teille polut, sudenkuopat ja vaarat, niin että hyvän ja pahan 

tuntien pystytte aina löytämään oikean polun, joka vie teidät takaisin alkuperäänne, sen Isän syliin, josta 

olette lähtöisin. 

65 Ihminen asuu maan päällä Isän tahdosta, hänen kauttaan hän hengittää ja elää. Ja teidän 

Herranne otti tämän ihmismuodon voidakseen elää maailmassa ja päästääkseen hyvän ja pahan 

lähelleen ja tullakseen koetelluksi nöyryydessään. Koska tulin ihmiseksi rakkaudesta asuakseni teidän 



U 192 

115 

keskuudessanne ─ miksi en sitten tekisi itseäni tunnetuksi ihmisen älyn kautta, jota rakastan niin paljon ja 

jota etsin auttaakseni häntä löytämään pelastuksen? 

66 Jokainen ihminen tuntee oman sielunsa elävän sisällään, ja toisinaan hän tuntee kaipaavansa 

näkymätöntä kättä, joka kurottautuu häntä kohti. Kun kipu lävistää hänen sydämensä, hän kääntää 

katseensa taivaaseen toivoen antautumista, ja hän huutaa sydämensä syvyyksistä, että häntä kuultaisiin. 

Kuinka hän voi ajatella, että hänen äänensä saavuttaa Luojan ja että Hän näkee hänen pitkämieliset 

kasvonsa? Kuinka hän voi ajatella, että hänen Herransa tuntee hänet? ─ Koska hänen sielussaan on 

kykyjä, jotka tekevät hänestä jumalallisen ja Isän tuntevan, jotta hän voi sitten anoa Häntä, kun hän ei 

löydä haluamaansa maan päällä. Jos ymmärrätte opetuksiani vähitellen ─ miksi ette uskoisi, että Jumala 

voi tehdä itsensä tunnetuksi ihmisen ominaisuuksien kautta, koska hän on osa Jumalaa itseään? 

67 Ihminen, olipa hän kuinka materialistinen tahansa, aistii voiman, joka on kaiken yläpuolella, ja 

tämä aistimus tai olemassaoloni oivaltaminen vakuuttaa hänet siitä, että nämä ilmentymät noudattavat 

totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden periaatetta. 

68 Varmasti on ollut välttämätöntä, että tähän palvelukseen lahjakkaalla henkilöllä on riittävästi 

vakaumusta näin herkän tehtävän suorittamiseen, ja jos hän ei ole kyennyt ajoissa hylkäämään 

heikkouksiaan ja taipumuksiaan aineelliseen voidakseen vastaanottaa jumalallisen säteeni, ilmentymällä 

ei ole ollut sitä ulkoista loistoa, jota kuulijat ovat aina halunneet, vaikka kielellisen ilmaisun 

puutteellisuuksien takana jumalallisen Hengen olemus ja totuus on aina ollut läsnä. 

69 Jos havaitsette ilmaisun eroja Sanani tutkimisessa, älkää antako sen häiritä itseänne, sillä sillä sillä 

ei ole merkitystä. Inspiraatio tavoittaa kaikki äänenkantajat, ja he antavat sille kielellisen muodon sen 

täydellisyyden mukaisesti, jonka he ovat saavuttaneet kielellisesti. 

70 Pidä kiinni merkityksestä, sillä se on se, joka sinun on syytä ottaa mukaasi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 193 
1 Sielusi haluaa vastaanottaa opetukseni, ja toivotan sen tervetulleeksi. 

2 Opetuslapset, teidän on oltava hereillä, sillä ihmiset lähtevät tutkimaan työtäni, jota jotkut 

pitävät maallisiin tieteisiin perustuvana. Sitten teette sen tunnetuksi hengellisenä opetuksena, joka 

muuttaa maailman. 

3 Kyse ei ole siitä, että tulisin tieteen vastustajaksi, sillä tiede on tietoa, tietoa, valoa. Pikemminkin 

opetukseni on kaiken inhimillisen tiedon yläpuolella. Teoksessani selitän teille spiritualismia, eli tietoa 

hengellisestä, jumalallisesta, tietoa korkeammasta elämästä, joka on materian tuolla puolen. 

Todellisuudessa siunaan tiedettä, jonka ihmiset ovat kehittäneet ihmiskunnan hyväksi. 

4 Nyt on aika, jolloin puhutaan paljon sielusta ja tieteestä. Tiede ei ole vain niiden etuoikeus, jotka 

valmistautuvat fyysisesti tuntemaan sen, sillä se on valoa, joka tulee hengestä, joka saa sen Jumalalta. 

5 Jumalallinen opetukseni on korkeampi tiede, joka opettaa teitä täydellistämään sielunne. Olen 

myös antanut teille aivot ja sydämen, jotta voitte hallita ajatuksianne ja tunteitanne. 

6 Tiedolla, jonka annan teille tällä hetkellä, ei ole rajoja, se on kaiken kattavaa, se on rajatonta. Siitä 

löydät todellisen tiedon henkisestä ja aineellisesta elämästä. 

7 Näen nyt, että olet kykenevä ymmärtämään opetustani ja pääsemään sen salaisuuksiin sisälle. 

Aineeseen liittyvän tieteen avulla tunnet ne lait, jotka ohjaavat koko luomakuntaa, ja tiedät, että tämä on 

tiivistetty omaan kehoosi. Ja kun olette opiskelleet paljon ja tutustuneet lakeihin, jotka olivat aiemmin 

teille mysteeri, löydätte itsenne tuonpuoleisen kynnykseltä, jossa Isän sydän odottaa teitä ja pyrkii joka 

hetki kommunikoimaan kanssanne. Mikä voi olla sinulle tuntematonta, jos tunnet opetukseni? 

8 Siksi kerron teille, että yksinkertainen opetukseni antaa teille korkeamman tiedon, joka estää 

sydäntänne heikkenemästä tämän maailman oppineiden edessä. 

9 Jos haluat paljastaa jokaisen luonnossa tai elämässäsi tapahtuvan tapahtuman merkityksen, sinun 

ei tarvitse turvautua tieteen kirjoihin. Teille riittää, että harjaannutatte havaintokykyänne ja puhdistatte 

sydämenne, jotta inspiraatio voi virrata huuliltanne. 

10 Jos, vaikka kuulutte Työhöni, tunnette itsenne alempiarvoiseksi ja torjutte avun, jota voitte saada 

rukouksenne kautta, teitä kutsutaan tyhmiksi ja tietämättömiksi. 

11 Ymmärtäkää, että kun kerroin teille, että ilmoittaisin itseni teille tällä kertaa tietämättömien 

ihmisten mielen kautta, halusin tehdä teille selväksi, etten valinnut ilmoittautumiseeni niitä, joita te 

kutsutte oppineiksi tai filosofeiksi. Kuitenkin aivot, jotka välittävät inspiraationi, paljastavat sielun valon, 

ja valo on viisautta. 

12 Sanon teille jälleen kerran: Taistelkaa, sillä niin kauan kuin sielu on kehityksen tiellä, se altistuu 

kiusauksille. Siksi opastan teitä ja annan teille voimaa, jotta voitte voittaa pahat taipumuksenne. Jos 

sielusi on vahva, se antaa mielelle voimaa ja sydämelle lujan tahdon voittaa lihan halut. Jos ihmiseltä 

puuttuu valo, hänen sielunsa ei kehity. Silloin elämän vastoinkäymiset vaikuttavat hänen sydämeensä 

voimalla, ja hän on kuin vene, joka kaatuu myrskyn keskellä. 

13 Kun ihminen on hengellisesti valmistautunut, hänellä on ikään kuin tuhoutumaton haarniskansa 

kiusauksia vastaan. 

14 Olen paljastanut nämä opetukset teille, jotta kun kompastutte tai putoatte hetkeksi polulla, 

voitte tunnistaa rikkomuksenne ja etsiä tietä korjaukseen. 

15 Jos käyttäydyt nöyrästi, hengellinen rikkautesi lisääntyy sinua odottavassa elämässä. Silloin teillä 

on rauha, joka antaa teille olemassaolonne kauneimman tunteen. Sielussasi syntyy halu palvella Isää 

olemalla uskollinen vartija sille, minkä Hän on luonut, olemalla lohdutus sille, joka kärsii, ja rauha sille, 

jolla ei ole mielenrauhaa. 

16 Se ei ole vain sanani, joka ilmoittaa läsnäolostani teille näinä hetkinä, vaan se on oma sielunne, 

joka tuntee minut syvästi. 

17 Toivotan teidät tervetulleeksi. Tässä on minun 
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Sana, joka ravitsee sydäntäsi niin, että sen tunteet ovat sopusoinnussa sielun kanssa. Saavutat viisauden 

tuntematta tieteitä tai filosofioita. Olette näkijöitä, ja teillä on intuition ja ennustamisen lahjoja, joiden 

avulla saatte inspiraationi. 

18 Ennen kuin kansa yhdistyy minun lakiini, tulee uutisia sodasta. Ihmiskunta puhdistetaan, ja sitten 

tulee Pyhän Hengen valtakunta. 

19 Tehtävänne on tulkita sitä sanaa, jonka Mestari antoi teille ihmismielen kautta. Älkää luoko 

oppeja, jotka erottavat teidät jumalallisesta opetuksestani, sillä se on universaali opetus, joka yhdistää 

teidät kaikki. 

20 Ymmärtäkää, että pystytte taivuttamaan kehon vastahakoisuutta soveltaaksenne opetuksiani. 

tuo. Teet hyvää kylvämällä rakkautta ja laupeutta, ja siten annat sielullesi valoa ja edistystä. 

21 Jätän teidät vastuullisiksi tästä sanasta, jonka olette kuulleet ja jonka teidän tulee välittää 

eteenpäin sillä vilpittömyydellä, jolla olette sen vastaanottaneet. 

22 Minun tulemiseni tänä aikana on uusi kutsu lain tielle, ja tämän sanan koko merkitys tiivistyy 

siihen elämänohjeeseen, jonka kerran opetin teille: "Rakastakaa toisianne." 

23 Ole samaa mieltä kokeiden kanssa. Ymmärtäkää, että te ette ole perinnöttömäksi jäänyt kansa, 

vaan kansa, joka on aina tavalla tai toisella nauttinut eduistani. 

24 Maria, rakastava Äiti, antaa teille samoin äidillisen rakkautensa inhimillisen ymmärryksen kyvyn 

kautta ja täyttää teidät iloisella rohkeudella, jotta mikään lannistuminen ei saisi teitä elämässänne 

vallata. 

25 Autuas on sielu, kun se näkee Isän kasvot. Autuaita olette te, jotka olette saavuttaneet ajatuksen 

vapauden ja hylänneet kultin muodot ja dogmit etsiäksenne Minua. Opetukseni on valaissut tietotaitoasi, 

ja nyt tiedät, että teot, tunteet ja sydämen puhtaus ovat paras tapa palvoa Isää ja täyttää Hänen lakinsa. 

Näin ihminen saavuttaa täydellisen yhteyden Luojaansa, hengellisen yhteyden, jossa lapsi voi sanoa: "Isä, 

tee minussa tahtosi", ja Isä voi vastata hänelle: "Rakastakaa toisianne niin kuin minä rakastan teitä." 

Tämä ääni kaikuu kaikkien niiden hengessä, jotka nousevat sisäisesti. Tämä ääni muodostaa sen sydämen 

ja sielun, joka lähestyy minua. Tämä yhteenkuuluvuus on kuin balsamia sielulle, joka tässä elämässä 

puhdistautuu ja puhdistaa itsensä materian kautta saavuttaakseen viisauden ja tunteakseen Luojansa. 

26 Siksi olen kertonut teille, että se, mitä opitte tässä maailmassa, palvelee teitä polulla, joka johtaa 

sielun ikuiseen elämään. Jos täytätte tehtävänne tässä elämässä ja hyödynnätte sen oppitunteja, kun 

poistutte ruumiista, teistä tulee samanlainen kuin kukista lähtevä tuoksu, sillä annatte sydämiin hyvyyttä. 

27 Tunne Herrasi sielussasi ja tunne korkein ilo asua hänessä. Sillä Jehova, Luoja, on kaikessa, ja 

tämä ilo lisääntyy teissä sen tosiasian valossa, että olen tullut uudelleen ja ilmentänyt itseni ihmismielen 

kautta jatkaakseni opetukseni antamista teille. Yhdistäkää ilonne siihen iloon, joka virtaa henkisestä 

maailmastani. Nuo olennot kertovat teille viestissään, että vaikka heidän maailmansa on äärettömän 

paljon suurempi kuin teidän maailmanne, se on vain atomi täydellisyyden maailmasta. 

28 Ne tunnit, jotka vietätte kanssani, eivät ole menneet hukkaan, vaan ne ovat valoa sielullenne, sillä 

Mestarin viisaus valaisee sitä. Kun olemuksesi syvyyksistä nousee ääni, joka sanoo: "Mestari, minä uskon 

sinuun, sillä sanasi kautta annat hengellemme paitsi viisautta myös voimaa ja toivoa kestää tämän 

elämän kärsimykset" ─ todella, henkesi on puhunut. 

29 Tänään opitte puhumaan Minulle ja kyllästymään opetukseni hengelliseen merkitykseen. 

30 Tänä aikana, joka on armon viimeinen aika, kehotan teitä noudattamaan käskyjäni. Jätän teille 

rakkauden perintöni, jonka kautta ihmiset yhdistyvät toisiinsa ja kaikki yhdistyvät Herraan. 

31 Sydämenne sanoo Minulle: "Mestari, vuoden 1950 jälkeen, kenen puoleen me sitten 

käännymme?" Minä vastaan sinulle: Sanaani, jonka jätän teille testamentiksi ja joka painetaan. 

32 Jäätte vielä lyhyeksi aikaa maan päälle täyttämään käskyjäni, ja kun ilmoitan teille välittömästä 

lähdöstäni, sanon teille, kuten tein apostoleille tuolloin: "Sinne, minne minä menen, ette voi mennä nyt." 

Teidän ei tarvitse mennä. Mutta vielä tulee aika, jolloin sinä menet sinne, minne minä nyt menen." 



U 193 

118 

33 Auttaakseni teitä nousemaan ylöspäin lohdutukseni sanat tulevat alas teille. Jokainen niistä on 

valonsäde, joka valaisee mielenne, jotta se ymmärtäisi Isänne ja itsenne arvoisia tunteita ja ajatuksia. 

34 Spiritisti tunnistetaan hänen sanoistaan, jotka ovat ilmaisultaan selkeitä ja yksinkertaisia mutta 

merkitykseltään syvällisiä. 

35 Spiritualisti ei etsi omaa etuaan, vaan osaa antaa itsensä täysin muille. Tämä opetuslapsi täyttää 

tyhjiön ihmisten sydämissä. Hän auttaa lähimmäisiään täydellistämään käsityksensä Jumalasta. 

Todellisuudessa on helppoa palvella ja elää sopusoinnussa muiden kanssa. 

36 Tämän opin apostolit saavat maailman ymmärtämään, ettei ole tarpeen tarjota Minulle 

kokoontumispaikkoja tai ylellisyyttä täynnä olevia kirkkoja lepyttääkseen Minua niiden rikkomusten 

vuoksi, joita he ovat tehneet Isää tai lähimmäisiään kohtaan. 

37 Kun ihminen tietää olevansa enemmän henki kuin aine, hän tarjoaa Herralleen olemuksensa 

ikuisen osan, henkisielunsa, kukat. 

38 Vastakkaiset voimat vastustavat henkisyyden kehittymistä. Sillä jotkut eivät halua, että se, mihin 

on uskottu ja mitä on harjoitettu ja mikä on vallinnut vuosisatojen ajan, kaatuu. 

39 Jumalallinen opetukseni ei pakota itseään kenellekään, eikä se herätä pelkoa kenessäkään. Se 

tunkeutuu lempeästi sieluihin vakuuttavuudellaan, totuudellisuudellaan ja oikeudenmukaisuudellaan. 

40 Kaikkialla maailmassa ihmiset etsivät syitä ilmiöille, joita he kutsuvat ilmiöiksi, ja kaiken 

luomakunnan kehitykseen olennaisesti kuuluvia ilmenemismuotoja. 

41 Ihmiskunta on oppinut paljon, ja ero nykypäivän ja menneiden aikojen ihmiskunnan välillä on 

suuri. Myös hengellisesti edistytte suuresti, ja se hämmästyttää teitä, kun verratte sitä siihen 

hengelliseen taantumukseen, jossa elätte nykyään. 

42 Valmistautukaa taistelun aikaan. Vahvista uskoasi ja valmista sieluasi kohtaamaan ne, jotka 

taistelevat sinua vastaan. Sanani on yhä kanssanne ja antaa teille viimeiset impulssit ja viimeiset ohjeet. 

43 Haluan, että olette syvästi vakuuttuneita ja lujia seuraamaan minua loppuun asti. Sydämenne 

sanoo Minulle: "Epäiletkö meitä, Mestari?" Mutta minä sanon teille: Ettekö ole vannoneet monta kertaa, 

että seuraatte Minua, ja koettelemuksen hetkellä teille on tullut epäilyksiä? 

44 En aseta teille ehtoja enkä vaadi teiltä uhrauksia. Kerron teille vain, että se hyvä, mitä teette 

lähimmäisellenne, on myös teille itsellenne hyväksi. 

45 Välittäkää opetuksiani eteenpäin ja tehkää kaikkea mahdollista hyvää pyytämättä rahaa. Älä petä 

ketään. Jos teoistasi puuttuu edelleen puhtautta, on aika muuttua. Luota minuun, Mestariisi. 

46 Joskus kerjäätte minulta voimaa voidaksenne palvella lähimmäisiänne tietäen, että tekin olette 

köyhiä maailmassa. Kurjuus pelottaa sinua ja sydämesi on epätoivoinen. Tällaisina aikoina ette luota 

Minuun. 

47 Kun kärsimys ympäröi sinua, pyydät, että se poistuu sinusta välittömästi, koska se tuntuu sinusta 

sietämättömältä. Syynä tähän on se, että teissä ei ole täydellisyyttä, koska sielustanne puuttuu 

kehittymättömyys. Luulette, ettette ansaitse tätä puhdistumista, ettekä ymmärrä, että kipu on usein vain 

opetus, jotta voisitte sen jälkeen ymmärtää paremmin sitä, joka kärsii. 

48 Hyödyntäkää olemassaolonne maan päällä täysimääräisesti, kärsikää rakkaudella, kohotuksella ja 

kärsivällisyydellä, jotta puhdistatte itsenne tahroistanne täällä. Kun kipu menee ohi ja rauha palaa 

sydämeesi, iloitse siitä ja pidä siitä kiinni. Jopa kärsimyksesi kautta sinun on oltava esimerkkinä ja 

opetuksena. En halua, että spiritualistia tuomitaan sanoissaan kaunopuheiseksi ja teoissaan 

tuomittavaksi. Sinun tulisi aina vahvistaa uskosi ja sanasi kiitettävillä teoilla. 

49 Älkää unohtako, että kun pyydätte apuani, olen jo kulkenut ennen teitä tasoittaakseni tietänne. 

50 Toimi omantuntosi mukaisesti, jotta voit vastata teoistasi, kun tuomiosi hetki koittaa. Teidän ei 

tarvitse odottaa minulta rangaistusta, oikeudenmukaisuuteni ei ole koskaan rankaissut. Silloin 

rakkaudellani ei olisi voimaa. Jokainen on oma tuomarinsa, ja kuinka monta kertaa minun piti pelastaa 

teidät itseltänne. Sillä te kannatte sisällänne vihollista, joka on pahuus, itsekkyys ja turhamaisuus. 

51 Kaiken tämän vuoksi ymmärrätte, että yksi elämä ei riitä sielulle puhdistamaan itseään. 
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52 Tulee aika, jolloin voit ryhtyä opettajaksi. Silloin olen kanssanne auttamassa teitä vaikeina 

hetkinä. 

53 Sydämissänne sanotte Minulle: "Isä, ole siunattu, koska olet tullut luoksemme, kun me emme 

voineet tulla luoksesi." 

54 Ihminen, jonka kautta ilmentymäni ilmenee, katoaa silmiesi edestä, ja jäljelle jää vain jumalallinen 

olemukseni, jonka sielusi imee itseensä lyhyen ilmentymäni aikana. 

55 Tiedätte hyvin, että näissä ihmisruumiissa ei ole mitään jumalallista, että ne ovat vain välineitä 

viestini välittämiseen. Siksi annatte sielunne vapaaehtoisesti paeta, kaukana kaikista fyysisistä 

vaikutteista, nauttiaksenne läsnäolostani. 

56 Puhun teille usein siitä todellisesta tehtävästä, jota äänen kantaja suorittaa, jotta tietäisitte, missä 

määrin hän antaa sanalleen täydellisyyttä ja mitkä ovat hänen kykynsä välittää. Silloin voitte arvioida 

jokaisen ilmentymäni oikeudenmukaisesti, täysin tietoisena siitä, mitä teidän on luettava Minulle ─ kuten 

viisaus ja hengellinen merkitys ─ ja mitä teidän on luettava äänen kantajalle, joka on hänen hyvä 

valmistelunsa. Tällä tavoin ette voi joutua erehdykseen liittämällä Minuun niiden epätäydellisyydet, 

joiden kautta ilmoitan Itseni, tai päinvastoin liittämällä äänenkantajaan sen viisauden ja täyteyden, jonka 

Henkeni välitti hänen avullaan. 

57 Niinpä puhun teille usein, koska teillä on vaara tulla fanaattisiksi tämän Sanan ulkoisen muodon 

suhteen, josta äänen kantaja on vastuussa, koska hän on ilmentymäni väline. 

58 Jos ette ajattele kaikkea tätä ajoissa, taipumuksestanne kaikkiin ulkoisiin palvontatapahtumiin 

tulee niin suuri, ettette pysty vapautumaan ulkoisesti ajattelevasta asenteestanne, kun koettelemuksen 

hetki koittaa. Mikä on tämä koettelemuksen hetki, josta puhun? Se on se päivä, jolloin annan teille 

viimeisen sanani äänenkantajan kautta. 

59 En ole pitänyt päivämäärää salassa, jotta te kaikki olisitte valmistautuneet tuohon päivään. 

60 Tämä kansakunta on suuri, ja sillä on monia haaroja. Siitä huolimatta ei ole yhtään seurakuntaa, 

jossa ei olisi ilmaistu tahtoani lopettaa julistukseni vuonna 1950. 

61 Te kaikki tiedätte, että tämä ilmentymä ei kestä ikuisesti, että annoin ihmisten tietää ilmentymäni 

ensimmäisistä päivistä lähtien, että ilmentyisin ihmisille tässä muodossa vain tietyn ajan. 

62 Toinen ilmestys, jonka olen antanut kaikissa seurakunnissa, joissa Sanani on kaikunut, on se, jossa 

kerroin teille, että teidän on määrä olla tulevaisuudessa yhteydessä kanssani hengestä henkeen, toisin 

sanoen ilman ihmisten, symbolien tai ulkoisten palvontamuotojen välittämistä. 

63 Sekä kokoushuoneessa, johon mahtuu suuria väkijoukkoja, että vaatimattomassa paikassa, jonne 

kokoontuu vain muutama opetuslapsi ─ sekä suurissa kaupungeissa että maakunnissa ja pienissä kylissä ─ 

Työni ydin on paljastunut. Pystytte ottamaan turvallisesti askeleen kohti henkistymistä. Olen vahvistanut 

teitä jokaisessa opetuksessani, jotta kun tulee ratkaiseva hetki, jolloin teidän on todistettava 

kuuliaisuutenne, nöyryytenne ja rakkautenne Mestaria kohtaan, osaatte seurata Häntä uhraamalla 

itsenne tarvittaessa ja luopumalla siitä, mikä on pitkään ollut kannustimenne, täysin tietoisena siitä, että 

tämä luopuminen merkitsee koko kansalle suurta edistysaskelta tiellä kohti henkistymistä. 

64 Jos ette kuuntele näitä valmistelevia merkkejä, tulee hyvin tuskallinen herääminen niille, jotka 

eivät tällä hetkellä anna niille sitä merkitystä, joka niillä on. Tämä herääminen voi tapahtua 

lähtöpäivänäni tai sen jälkeen, mutta kummassakin tapauksessa se on tuskallista. 

65 Haluan säästää teidät koettelemuksilta, joihin tottelemattomuus, väärä tulkinta tai hulluus voi 

teidät saattaa. Mutta jos joku kaiken sen jälkeen, mitä olen teille opettanut ja mistä olen teitä 

varoittanut, luulee itseään vahvemmaksi kuin Minua, viisaammaksi ja oikeutetummaksi kuin Minä 

antaessani käskyjä, ja hän ei tietoisesti tottele sitä, mitä Minä olen käskenyt, hän on läpäissyt ja 

vahvistanut tuomionsa, jonka suuruus vastaa hänen rikkomuksensa laajuutta. 

66 Siellä, missä sanani on kukoistanut eniten, on myös suurin vastuu. Siellä opetukseni loisti 

kirkkaimmin ja työni pääsi parhaiten esille. Siksi näistä paikoista on lähdettävä paras esimerkki muille, 

merkityksettömille, jotta kaikki voivat tehdä tahtoani. 
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67 Jotkut tulevat kaukaisista paikoista, toiset taas lähimaista, ja kaikki he kaipaavat tätä sanaa, joka 

täyttää sydämenne rauhalla. Älkää kysykö ihmiskunnalta, onko totta, että olen tehnyt itseni tunnetuksi 

tänä aikana. Mitä ne voisivat sanoa teille, jotka eivät tunne tuloani ja uusia ilmestyksiäni? Sanani on 

sydämenne pohjalla, ja löydätte sen merkityksen itsestänne. 

68 Olen kutsunut teidät, olen valinnut teidät. Se ei ollut ihmisten käskyjä, vaan se oli Minun Tahtoni, 

joka toi teidät näihin nöyriin paikkoihin, joissa kuulette Sanaani. Kutsuin teidät kauan sitten kuulemaan 

opetuksiani, sillä tämä ilmentymä päättyy pian. Jotkut tulivat aikaisin ja virkistyivät pitkäksi aikaa, toiset 

tulivat myöhään, mutta he osaavat käyttää opetuksia. 

69 Ei ollut sattumaa, että sinut asetettiin tälle tielle. Te olette Jumalan kansa, entisaikojen, tämän 

päivän ja ikuisesti, kansa, jolle annettiin vaatteet, joista yksin minä voin tunnistaa teidät. Minä, joka olen 

Isä, joka vartioi rakastetun lapsen päiviä ja öitä, olen tullut luoksenne kutsumaan teitä vielä kerran ja 

paljastamaan teille, että olette hengellisesti samoja kuin ne, joille menneinä aikoina näytettiin elämän ja 

totuuden tie. 

70 Tämä elämä maan päällä on toinen teille annettu tilaisuus, jotta voisitte käyttää sitä hyväksenne 

ja noudattaa lakejani ja käskyjäni. Ajat ovat kuluneet, ja tänään olen tullut kutsumaan teitä Jumaluuteni 

valmistelemien äänenkantajien kautta. 

71 Elia teki itsensä hengellisesti tunnetuksi niiden ymmärryksen elinten kautta, joita myöhemmin 

käytin, ja näiden välittäjien kautta olette saaneet menneiden ilmoitusten tulkinnan. Ensimmäisten 

äänenkantajien älyn kautta koulutettiin ne, joiden oli seurattava heitä tällä tiellä, ne, jotka myöhemmin 

lisääntyivät ja saivat ääneni kuuluviin monilla alueilla. Näitä olen kutsunut äänenkantajiksi. 

72 Tänään, kun Sanani loppumiseen on enää kolme vuotta aikaa, pyydän niitä sydämiä, jotka 

välittävät Korkeimman puhdasta inspiraatiota, että he omantuntonsa tutkimisen kautta ymmärtäisivät, 

että sekä heidän työnsä että Sanani on kulminoitava tähän viimeiseen lyhyeen ajanjaksoon. Tätä varten 

on tehtävä uhrauksia, jotta he ovat niin vastaanottavaisia ja valmiita kuin eivät ole koskaan ennen olleet. 

73 Kiusaukset vaanivat heitä, mutta he eivät ole yksin, sillä asetan enkelit ja valon henget heidän 

oikealle ja vasemmalle puolelleen vartioimaan heidän askeleitaan. 

74 Tähän päivään asti ihmiskunta ei ole ymmärtänyt, miten ottaa yhteyttä minuun henkisesti ja 

suoraan. Siksi olen aina lähettänyt valo-olentoja, joiden kautta olen puhunut maailmalle. Miksi 

ihmettelette nyt, kun olen puhunut ihmiskunnalle myös Mooseksen ja profeettojen suun kautta? Monet 

olennot tuonpuoleisessa pyytävät Minulta tätä. Lähetän heidät ruumiillistumaan maailmaan tuomaan 

apua tälle tuhoutuvalle ihmiskunnalle. Mutta olen kertonut ihmiskunnalle: Sanansaattajat ovat jo maan 

päällä, lähettilääni ovat jo määrättynä ja hajallaan ympäri maailmaa. He kaikki ovat osa kansaani, ja 

heidän on osoitettava rohkeutensa ja korkeutensa. 

75 Ette tule luokseni tyhjin käsin ettekä turtuneen vehnänjyvän kanssa, sillä silloin ette tunne 

itseänne arvokkaiksi edes ajattelemaan Minua. 

76 Katsokaa ihmisiä eri puolilla maailmaa ja eri uskontokunnissa, kuinka he odottavat valonsäteitäni 

ja toivovat, että ääneni puhuu heille. Kuuntele heidän anomuksiaan ja rukouksiaan, kuule, kuinka he 

rukoilevat minun tuloani ja sanovat minulle: "Isä, olemme odottaneet sinua jo kauan, etkä ole ilmestynyt. 

Olemme jo kärsineet paljon, mutta Sinä, Vapahtajamme, et ole tullut avuksemme." 

77 Herätkää unestanne, opetuslapset, jotta voitte antaa ihmiskunnan tutustua Henkiseen työhöni. 

Silloin sanon niille, jotka rakastavat minua: Odottakaa vielä vähän, sillä pian koittaa hetki, jolloin tunnette 

minut lähellä sydäntänne. 

78 Opetuslapset, rohkaistukaa Sanastani, ja jos olette epätoivoisia lyhyen aikaa sen jälkeen, kun 

olette raataneet pitkään hedelmättömillä pelloilla, annan teille levon, ja sen jälkeen lähdette suurella 

rohkeudella elämään. Ole iloinen ja elä valppaasti. 

79 Huolehtikaa siitä, että ihmiskunta uskoo tulooni omien tekojenne kautta. Vapauta kotisi 

hyvyydelle, hyväntekeväisyydelle ja rakkaudelle, mutta älä vain niille, jotka asuvat siinä. Avaa sen ovet ja 

anna hädänalaisten, sairaiden ja kärsivien astua niistä sisään. Ottakaa tekin lähimmäisenne vastaan 

kodeissanne sillä laupeudella, jolla otin teidät vastaan näissä kokoontumispaikoissa. 
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80 Tutkikaa Sanaani, tutkikaa kaikkea, mitä olen kertonut teille. Teidän ei tarvitse etsiä maan 

kirjoista saadaksenne tietoa hengellisistä asioista. Olen ollut kirjasi, ja henkinen maailmani on yksi sen 

sivuista. Noudata niitä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 194 
1 Rakkauteni on kanssasi. Tulkaa tälle lähteelle, elämän vaeltajat; tulkaa ja juokaa, te pelokkaat 

sydämet. 

Kädet, jotka ojentavat kätensä puoleeni apua hakiessaan, välittävät eteenpäin hyötyjäni. Levätkää täällä, 

te kaikki, elämän puun varjossa. 

2 Kaikki teistä eivät tule itkien. Jopa näiden ihmisjoukkojen joukossa on niitä, jotka viimeisistä 

saaduista eduista ilahtuneina tulevat ja sanovat Minulle sydämessään: "Kiitos, Isä, armosi meitä kohtaan 

on mittaamaton." 

3 Se on rakkauden ikuinen Henki, joka asuu keskuudessanne ─ Hän, joka tuli ihmiseksi toisessa 

ajassa asuakseen ihmisten kanssa ja pelastaakseen heidät paheista, synnistä ja pimeydestä. 

4 Minä olen sama, aika ei kulje Minulle, se on Tahtoni alainen. Siksi muistutan teitä 

menneisyydestänne ja ilmoitan teille, mitä teistä tulee huomenna. 

5 Muistutan teitä niistä sanoista, jotka kirjoitin ihmisten sydämiin toisella aikakaudella, ja Golgatan 

verisistä merkeistä, joilla merkitsin askeleeni maan päällä. 

6 Minun sanassani on hunaja, joka voi makeuttaa olemassaolosi ja karkottaa ikuisesti pois 

katkeruuden, joka on aina ollut elämäsi tylsä maku. 

7 Jos ette ennen ymmärtäneet, mitä varten annoin maan teille, nyt saatte tietoa kohtalostanne ja 

tehtävästänne, niin ettette enää erehdy. 

8 Voittaa pysähtyneisyytesi. Kaikkien sielujen tehtävänä on jatkuvasti kehittyä, muuntua ja 

uudistua, kunnes ne saavuttavat täydellisyyden. 

9 Olen ilmoittanut teille uudesta aikakaudesta, uudesta ajasta, jolloin ravistatte henkisen 

hitautenne pois ja otatte uuden askeleen polulla, joka johtaa vuoren huipulle. Mutta se ei ole vain minun 

sanani, joka ilmoittaa uudesta ajasta ja puhuu teille kehityksestä ja täydellisyydestä. Myös luonto, joka 

ympäröi teitä, osoittaa tämän omalla kielellään, jota ette halua kuulla ettekä ymmärtää. Myös se 

valmistautuu ottamaan askeleen kohti täydellisyyttä. Sillä mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän sen 

kohdussa on korkeammin kehittyneitä ja täydellisempiä olentoja. Siksi tämän kodin on oltava 

sopusoinnussa niiden kanssa, jotka tulevat asumaan siinä. 

10 Ettekö ole huomanneet merkkiä luonnon valtakunnissa, vuodenajoissa, taivaanrannassa, maalla 

tai merellä? Oletteko sokeita ettekä näe niitä merkkejä, joista minä teille puhun, tai kuuroja, niin ettette 

kuule niiden kutsuja? Tiedä se ja ilmoita se ihmiskunnalle, kuten vanhat profeetat tekivät. Sillä pian 

planeettanne järkkyy kaikilla alueilla. Niin kuin puu, jota myrsky piiskaa, maa järkkyy, ja puun oksista 

jäävät jäljelle vain ne lehdet, joissa on elämää, sillä kuihtuneet lehdet heitetään pois ja pyörremyrsky vie 

ne mukanaan. 

11 Niistä päivistä tulee koetinkivi kaikille ihmisille, ja vain rukoilemalla ja hyvää tekemällä he löytävät 

turvaa ja rauhaa. 

12 Kuinka kaunista olisikaan, jos maan päälle nousisi kansa, joka olisi kuin pelastuksen ovi, joka olisi 

kuin majakka pimeydessä ja rauha sekasorron keskellä! Eikö teitä miellyttäisi olla tuollaisia ihmisiä? Sana, 

jonka saatte, sisältää ja opettaa kaiken, mitä tarvitsette ollaksenne ihmiskunnan linnake koettelemuksen 

hetkillä. 

13 Läsnäoloni keskuudessanne ja sanani ilmeneminen eivät ole olleet pelkkää sattumaa. Kaikella 

tällä on merkityksensä, ja se on se, että teidät on kutsuttu kuulemaan ääni, joka avaa uuden ajan, jotta 

voitte lähteä täynnä rakkautta ja uskoa levittämään saamaanne viestiä. 

14 Kun tämä opetus kaikessa vilpittömyydessään ja totuudellisuudessaan on tullut voimaan 

maailmassa, ihmiset pyrkivät sitä kohti kuin janoinen ja väsynyt vaeltaja aavikon halki kohti keidasta. 

15 Ette voi vielä sanoa, että tämä ohje olisi jo tuntunut maan päällä, sillä olette tyytyneet 

vastaanottamaan jumalalliset viestini. 
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16 Ennen kuin tämä kansa lähtee liikkeelle ja kuljettaa henkistä siementä kaikkine valaisuineen ja 

merkityksineen, jotka olen antanut sen teille, se käy ensin läpi monia sekaannuksia, se tekee virheitä, 

ristiriitoja ja rienauksia. 

17 Hyvä käytös, oikea palvonta ja tehtävien hyvä suorittaminen tulevat vasta, kun kolmannen 

aikakauden opetuslapset tulkitsevat sanaani oikein ja todistavat opetuksistani teoillaan. 

18 Hengellisyys ei ole vielä vallinnut tämän kansan keskuudessa, koska he eivät ole onnistuneet 

vapautumaan vanhoista perinteistä ja tavoista, ja liittämällä hengelliseen opetukseeni ulkoisia 

toimintatapojaan ja kulttimuotojaan he estävät siten ihmisiä tunnistamasta tämän työn totuudellisuutta. 

19 Aarrekammiossani pidän valmiina suuria ihmeitä ja tekoja, joita vuodatan maailmaan tämän 

kansan kautta heti, kun ne on valmisteltu. 

20 Odotan näiden ihmisjoukkojen hengellistymistä, joita olen opettanut ja innoittanut tarpeeksi 

kauan heidän valmisteluaan varten. Tähän päivään mennessä en ole nähnyt odotettua hedelmää. Missä 

on harmonia ja veljeys? Missä on kuuliaisuus, nöyryys ja rakkauden osoittaminen ilman omaa etua? 

21 Kuinka kaukana tämä kansa onkaan siitä, että se voisi opettaa maailmalle hengellisyyttä, ja kuinka 

kaukana se onkaan siitä, että se olisi Sanani arvoinen todistaja! 

22 Olen kertonut teille, että ihmiskunnassa on sielun jano ja nälkä, että vain tällainen puhdas ja 

selkeä opetus voi lievittää sen ahdistusta ja pelastaa sen. Mutta jos tätä Sanaa ja tätä Työtä ei esitetä 

kaikessa puhtaudessaan ─ mitä pelastavaa työtä ne, jotka sitä opettavat, voisivat tehdä? Tästä syystä, 

kun julistukseni on päättynyt, annan tälle kansalle aikaa mietiskellä, rukoilla, henkistää ja valmistautua. 

Näin ollen, kun se lähtee liikkeelle ja siitä tulee Sanani sanansaattaja, se on opetuslapsi, joka on tietoinen 

tehtävästä, joka hänen on määrä suorittaa, ja hänen todistuksensa on tosi. 

23 Jokainen viesti, jonka tämä kansa tuo maailmalle, sisältää lohdutusta. Siinä ihmiset löytävät 

salaisuuden, joka jokaisella sielulla on sisällään, ja sen tähän asti tuntemattomien ominaisuuksien ja 

kykyjen rikkauden. Hänestä ihmiset löytävät ilmestyksen, joka opettaa heille hengen ja hengen välistä 

vuoropuhelua. 

24 Hyvät spiritualismin kylväjät eivät koskaan erottaudu mistään ulkoisesta tai aineellisesta. Heillä ei 

ole mitään hienouksia, ei virkamerkkejä, ei erityistä puhetapaa. Kaikki heidän toimintatavoissaan on 

selkeää ja yksinkertaista. Jos he kuitenkin erottautuvat jostakin, se on heidän aktiivinen 

hyväntekeväisyytensä ja hengellisyytensä. 

25 Spiritualismin todelliset saarnaajat eivät erottaudu kaunopuheisuudellaan vaan sanojensa 

viisaudella ja yksinkertaisuudella, mutta ennen kaikkea tekojensa totuudellisuudella ja elämänsä 

oikeudenmukaisuudella. 

26 Muistakaa, että maan päällä en tarvinnut ulkoisesti kaunista puhetapaa valloittaakseni 

kansanjoukkojen sydämet, vaan että tiesin, miten tavoittaa heidät rakkauden, totuudenmukaisuuden, 

parantavan voiman ja viisauden kautta. Tämä on esimerkki, joka teidän tulisi ottaa sydämellenne ja 

seurata sitä tahtoni mukaisesti. 

27 En myöskään halua, että rajoitatte uskonnonharjoituksenne aineellisiin palvontapaikkoihin, sillä 

silloin vangitsette sielunne ettekä anna sen levittää siipiään valloittaakseen ikuisuutta. 

28 Alttari, jolla jätän teidät juhlimaan, on elämä ilman mitään rajoituksia, kaikkien uskontokuntien, 

kirkkojen ja lahkojen yläpuolella, koska se perustuu hengelliseen, ikuiseen ja jumalalliseen. 

29 Opetuslapset: Vaikka monet teistä ovat saavuttaneet korkean iän ja sydämet ovat täynnä 

kokemusta, kuunnellessanne sanaani tänä aikana ja vastaanottaessanne uusia ilmestyksiäni teidän on 

täytynyt tunnustaa, että olette vain pieniä lapsia viisauteni edessä. 

30 Teidän täytyi olla maan päällä Kolmannen aikakauden alussa ja kuulla Minut tässä muodossa, 

jotta voisitte olla Totuuden Hengen uskollisia todistajia, jotka pystyvät selittämään oppini maailmalle. 

31 Tätä aikaa, jota Minä kutsun hengellisen valon ajaksi, leimaa alussa suuri hämmennys. Ihmisessä 

herää suuria kysymyksiä, syviä epäilyksiä, epävarmuutta ja sielun kamppailuja. Kaikki tämä on merkki 

siitä, että ihminen on heräämässä henkiseen elämään. 
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32 Haluan, että kaikki opetuslapseni ovat silloin hereillä ja valmiina, sillä heidän huuliltaan on 

tarpeen kuulla sana, joka poistaa kaiken tietämättömyyden tai joka tyynnyttää myrskyn. Silloin saatte 

kokea, miten nopeasti hengen opetus leviää, sillä se tuntuu jokaisessa sydämessä ja lievittää kipua niin 

kuin vesi lievittää janoisen janoa. 

33 Silloin elämä muuttuu. Uskontokunnat, moraali, tieteet, filosofia, kaikki aatteet kokevat suuren 

muutoksen, ja ihmiset, jotka vihdoin ymmärtävät elämän todellisen merkityksen, yrittävät lähestyä 

rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja laupeuden lakieni täyttämistä. 

34 Ihminen ymmärtää lopulta, että hänen valtakuntansa ei myöskään ole tästä maailmasta, että 

hänen ruumiinsa tai ihmiskuorensa on vain väline, jonka aistien kautta hänen sielunsa havaitsee tämän 

koettelemusten ja korjausten maailman. Lopulta hän oppii, että tämä elämä on vain suurenmoinen 

oppitunti, jota havainnollistetaan ihmeellisillä kuvilla ja mielikuvilla, jotta opetuslapset, toisin sanoen 

kaikki ihmiset, ymmärtäisivät paremmin elämän heille antamat oppitunnit, joiden avulla he, jos he 

kykenevät arvioimaan niitä oikein, saavuttavat sielunsa kehityksen ja ymmärtävät, mitä merkitsee 

taistelu, joka tekee heidät vahvaksi ─ kipu, joka hiertää, ponnistus, joka jalostaa, tieto, joka valaisee, ja 

rakkaus, joka kohottaa. 

35 Jos tämä olemassaolo olisi ainoa ─ totisesti, sanon teille, olisin poistanut tuskan siitä jo kauan 

sitten, sillä olisi epäoikeudenmukaista, jos olisitte tulleet maailmaan vain juodaksenne maljan kärsimystä. 

Mutta ne, jotka nykyään kärsivät ja itkevät, tekevät sen siksi, että he ennen nauttivat irstailusta. Mutta 

tämä tuska puhdistaa heidät ja tekee heistä arvokkaita nousemaan ylös ja nauttimaan puhtaammassa 

muodossa Herran kodeissa. 

36 Tuolloin opetin ihmisiä, jotta he oppisivat elämään maailmassa puhtaasti ja rakkaudella. Tänään 

opetan teitä, jotta oppisitte elämään henkistymisessä, jotta voisitte valmistautua elämään huomenna 

"Henkisessä laaksossa" valo-olentojen keskellä. 

37 Ihmiskunta: Vain ruumiin on määrä hajota sen jälkeen, kun se on täyttänyt tehtävänsä sielua 

kohtaan, palvella sitä välineenä tai kuorena. Mutta sielu, joka oli tuossa olennossa, sen älykkyyden valo, 

järki, tahto, tunteet, kaikki tämä ei koskaan kuole, se ei voi kuolla, koska se on osa kuolematonta sielua, 

joka elävöitti tuon olennon elämää maan päällä. 

38 Rakkaat lapset, te, jotka haluatte voittaa sieluja itsellenne eri uskontokuntien poluilla, sanon 

teille, että teidän on opastettava ihmisiä ajattelemaan, että teidän on saatava heidät ajattelemaan, että 

teidän on autettava heitä tekemään oikeita johtopäätöksiä. Rituaali, muoto, perinne, ulkoiset asiat eivät 

enää voi tyydyttää nykyihmisen sielua. On välttämätöntä antaa hänelle valoa, merkitystä, totuutta, jotta 

hän tuntee olonsa turvalliseksi tiellään, jotta hän ei koettelemusten tunteina ajattele olevansa yksin. 

39 Näen kaikenlaisia ihmisiä, joissa, vaikka he uskovat Minuun, usko on niin heikko ja tieto niin 

sekavaa, että elämässä he muistuttavat laivoja, jotka purjehtivat ilman kompassia, vaeltajia, joilla ei ole 

ohjaavaa tähteä näyttämässä suuntaa, tai lampaita ilman paimenta. 

40 Annan teille nämä opetukset joidenkin veljienne ja sisartenne välityksellä, jotka olen valinnut 

ihmisjoukoista käyttämään heidän älykkyyttään tämän viestin välittämiseen teille. 

41 Nykyään tämän Sanan ympärille alkaa muodostua yhteisö. Kaupunkien nurkissa, köyhyyden 

eristäytyneisyydessä ja yksinkertaisen elämän hiljaisuudessa kokoontumistilat avaavat porttinsa, joissa 

annan opetukseni tulla kuulluksi Isänä, Tuomarina ja Mestarina. 

42 Tulevaisuudessa se välinpitämättömyys, jolla monet tulevat olemaan 

sanoma, se välinpitämättömyys, jolla monet ovat kuulleet uutisen uudesta läsnäolostani ihmisten 

keskuudessa, muuttuu päinvastaiseksi. Ja muiden halveksunta tätä työtä kohtaan muuttuu myöhemmin 

kiinnostukseksi ja saa ihmiset etsimään todistuksia, merkintöjä ja todisteita, jotka auttavat heitä 

vahvistamaan uskoaan. 

43 Huolehdin siitä, että nuo sydämet löytävät askeleideni jäljet tänä aikana, ja kun he seisovat 

edessäni, sanon heille: Olkaa tervetulleita, rakkaat ihmiset, kokoontukaa sisälle ja kuunnelkaa sanaani. 

44 Rakkaus on se, mitä olen paljastanut teille kaikkina aikoina, ja tänään, valittujeni älyn kautta 

tapahtuvassa ilmentymässä, en voisi paljastaa itseäni millään muulla tavalla. 
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45 Tämä tämänpäiväinen opetus asettaa teidät tielle, jolla voitte ymmärtää opetuksen, jonka annoin 

teille Jeesuksen kautta toisella aikakaudella, jotta voitte pitää sen ytimen valppaasti sydämessänne ja 

säteillä sitä Hänestä aina, kun se on tarpeen. 

46 Tämä Sana tulee tuntumaan kaikkialla maailmassa, sillä kaikki on valmistautunut hengelliseen 

vuoropuheluuni kaikkien ihmisten kanssa, josta he todistavat. 

47 Sielusi on aina etsinyt Minua, enkä ole koskaan jättänyt sitä yksin. Minne ikinä oletkin ohjannut 

askeleesi, olen ollut kanssasi, rakkauteni on valvonut askeleitasi. 

48 Kaikkina aikoina olen käynyt luonasi ja nähnyt, että sielusi on kyennyt tunnistamaan minut. Nyt 

sielun tehtävänä on puolustaa itseään lihan heikkouksia vastaan, jotta se ymmärtäisi, mikä on oikea tie ja 

mikä on sen tehtävä tänä armon aikana. 

49 Olen kutsunut teidät, olen opettanut teitä, ja teistä tulee opetukseni levittäjiä, tämän sanan 

levittäjiä, jota ette pian enää kuule. Hetki on lähellä, jolloin Kristus lakkaa välittämästä sanaansa 

ihmisaivojen välityksellä. Mutta havaintokykynne on riittävän harjaantunut ymmärtämään Sanani ja 

sielunne kykenee vastaanottamaan inspiraationi. 

50 Puhun hengellenne, sille atomille, joka on syntynyt minusta ja joka, koska se on syntynyt minusta, 

kuuluu minulle. Aivan kuten sanoin tuolloin: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta", niin sanon 

teille: "Teidän valtakuntanne ei myöskään ole maan päällä". Se on kaiken kuolevan, kaiken muuttuvan ja 

ymmärryksenne yläpuolella. 

51 Nyt on jokaisen sielun aika herätä ja herätä todelliseen elämään. Tällä en halua teidän 

ymmärtävän, että teidän pitäisi jättää huomiotta se, mitä olen antanut teille tässä maailmassa. Niin 

kauan kuin asut siinä, sinun on noudatettava sen lakeja. Pyydän vain, että omistatte lyhyen ajan päivästä 

Minulle, jotta voitte tehdä hyvää työtä sisarenne, ihmiskunnan, hyväksi. 

52 Siunaukseni olkoon kanssanne, sillä siunaan teissä kaikkia lapsiani. 

53 Anna sielusi levätä tänä kaikkien seurakuntien kokoontumispäivänä. Kuten silloin, kun valitsin 

opetuslapseni, mutta annoin myös sanani kaikille niille, jotka halusivat kuulla sen, niin myös tänä aikana 

valitsen ne, joiden on määrä seurata minua tänään. Mutta sallin, että myös suuret ihmisjoukot kuulevat 

sanani. Tie on tarkoitettu kaikille, ja niin on myös minun leipäni. Kaikki eivät kuitenkaan pysty tulemaan 

samaan aikaan. Jotkut tekevät sen aikaisemmin, toiset myöhemmin. Mutta älä koskaan käännä katsettasi 

takaisin. 

54 Ne, jotka ovat rakentaneet sydämeensä pyhäkön, ovat niitä, jotka seuraavat Mestariaan askel 

askeleelta. 

55 Siemen, jonka annan teille tänään ja jota opetan teitä viljelemään, tulee Isänne talosta. Se löytää 

sopivaa viljelysmaata ihmisten sydämistä. Sitä ennen minun vanhurskauteni leikkaa kuin sirppi 

rikkaruohot, jotka ovat peittäneet pellon, niin että siemen voi itää. Pellot tuottavat jälleen, ja löydätte 

niiltä jälkeni, joita maailma, ihmiset, synnit ja intohimot eivät ole kyenneet pyyhkimään pois. Jälkeni 

kestävät aikoja ja pysyvät tuoreina ikuisuudessa. 

56 Ihmiset heräävät syvästä uneliaisuudestaan, ja katsoessaan sisimpäänsä he löytävät hengellisen 

Minä-mielensä, ja kuullessaan omantuntonsa äänen he löytävät jumalallisen jälkeni, jonka kautta he 

tulevat kiireesti luokseni. Teidän on ripotettava siemeneni kaikkialle maailmaan, ja sitten kun tulette 

luokseni vastaanottamaan palkkionne, tulkaa Isänne luo, vaikka se olisi vain viljan tähkä, mutta sen on 

oltava hyvässä kunnossa. Vaikka ette toisi mitään, minä otan teidät vastaan, sillä minä olen rakkaus ja 

laupeus. Muista kuitenkin, että sinun on myöhemmin ryhdyttävä puolitiehen jättämääsi siemeneen, jotta 

saat työsi valmiiksi. Tiedättekö, eivätkö rikkaruohot ole taas peittäneet peltoja ja eivätkö tuholaiset ole 

vallanneet niitä? 

57 Tällä haluan kertoa teille, että kun tunnette kutsuni, teidän pitäisi seurata sitä välittömästi, jotta 

voitte käyttää sen ajan, jonka olen antanut teille tehtävänne suorittamiseen. Miettikää tätä kaikkea, niin 

ymmärrätte, että te itse voitte ansaita hyvinvoinnin ja rauhan palkinnon ja allekirjoittaa heidän 

tuomionsa oikeuksineen. 
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58 Sanani toimivallasta huolimatta rakastava Isä puhuu teille. Katsokaa, kuinka vaippani levittäytyy 

peittämään kaikki, välittämättä teidän rikkomuksistanne. 

59 Tutkikaa sanaani, se on valo, joka valaisee sielunne, jotta se kuulee omantunnon äänen. Nyt on 

armon aika, jolloin tämä valo tunkeutuu jokaiseen ihmiseen. 

60 Minä olen Kristus, joka käännyn puoleenne rakkaudessa, jotta voisitte tehdä Minulle tiettäväksi 

ihmiskunnan tuskan. Sillä te olette niitä, jotka uskovat tähän ilmentymään. Minä sanon teille: Minä asun 

teidän sydämissänne. 

61 Kuinka paljon ihmisverta onkaan vuodatettu maan päälle tänä aikana! Katsokaa lasteni 

suunnatonta tuskaa, kun he etsivät ja kutsuvat minua eri tavoin, samalla kun sisin aavistus kertoo heille, 

että on tullut aika, jolloin sanansaattajani voivat lähestyä kansoja ja ihmisiä rauhan aikaansaamiseksi. 

62 Jokainen uskonnollinen yhteisö odottaa näkevänsä, että paluuni ihmeestä tulee todellisuutta 

heidän kultinsa helmassa, heidän uskontunnustuksensa puitteissa tai heidän palvontamuodoissaan. 

63 Mutta teille sanon, että uskotte minun tulooni, että osaatte olla yhteydessä minuun ja että olette 

pelastuneet. Te olette sopivia tuomaan tämän rakkauden viestin lähimmäisillenne. 

64 Katso, kansa ei löydä ratkaisua ristiriitoihinsa, ei laeista eikä kirkoista, ja se tuntee olevansa 

pimeyden ilmapiirin ympäröimä. 

65 Tuskalla on itsessään tarpeeksi voimaa pysäyttää heidät matkallaan ja saada heidät nostamaan 

katseensa Minuun kuullakseen ääneni, aivan kuten teidät pysäytettiin matkallanne, jotta avaisitte 

henkenne silmät ja näkisitte Minut uudestaan. Mutta nyt teidän tehtävänne on tehdä Sanani tunnetuksi 

kaikille ihmisille ─ sekä sille, joka on noussut lahjakkuutensa kautta, että sille, jolla on vain vähän 

kehitystä. 

66 Vain aluksi se, joka kuulee hyvän uutisen, hämmästyy, sillä sen jälkeen hän muistaa, että jo ennen 

kuin Messias tuli toisella aikakaudella, hänen tulostaan oli ilmoitettu profeettojen kautta, aivan kuten 

minun tulostani ilmoitettiin tänä aikana. Minä itse ilmoitin sen teille Jeesuksen suun kautta ja tein teille 

tiettäväksi merkit, jotka ilmestyisivät todisteena tulemisestani. 

67 Koska kaikki on tapahtunut, ihmiset ovat vakuuttuneita. Tässä on Pyhän Hengen valo, joka on 

valaissut teitä kaikkina aikoina. Sillä jumalallinen valo oli, on ja tulee aina olemaan. 

68 Totuuteni taistelee jälleen kerran tietämättömyyttä vastaan, josta fanaattisuus, 

epäjumalanpalvelus ja uskonnollinen innostus kumpuavat. Sillä fanaattisuus on sokeaa, 

epäjumalanpalvelus on materialistista, ja kiihkoilija on tekopyhä. 

69 Valaisen kuilun syvyydet, jotta kaikki sielut voivat nousta sieltä puhtaina ja valaistuneina. 

70 Ikuisuudessa sielun kehittymistä ei koskaan pysäytetä. Sillä te kaikki olette täydellisyyden lain 

alaisia. 

71 Jos sielu ei joskus etene polullaan, se tapahtuu kehon vaikutuksesta. Silloin sen on kurottava 

menetetty aika umpeen nopeuttamalla askeliaan tai uusilla toteutuksilla. Ymmärtäkää, että kun 

tuomitsen teidät, tuomioni on rakkaudesta, mutta ei koskaan rangaistuksena. Rakastakaa aina, niin 

pääsette iankaikkiseen elämään rauhassa. Kun kuolema tulee, sielusi ei joudu murehtimaan, sillä se tulee 

vain ruumiin luo, joka vajoaa haudan lempeään syleilyyn. 

72 Menkää rauhassa hengelliseen kotiinne tietäen, että Pyhän Hengen, Totuuden Hengen, aikakausi 

on vakiintunut ihmisten keskuuteen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 195 
1 Kuulkaa minun opetukseni, rakkaat opetuslapset. 

2 Äänenkantajan innoittamana sanani, joka on täynnä opetuksia, tulee luoksenne. Kuullessasi sen 

olet oivaltanut, että se on aktiivista voimaa, balsamia ja uudistumista, ja sen olemuksessa näet sielun 

elämän. 

3 Älkää ajatelko, että Mestarillenne riittää, että olette hänen ympärillään. Sinun pitäisi tehdä jotain 

muutakin, mikä todella miellyttäisi Häntä, ja se on sen velan maksaminen, jonka olet Hänelle velkaa ja 

jota et ole vielä maksanut. Se on velka, joka on painanut teitä koko sen ajan, jonka olette eläneet maan 

päällä. Tämä on syy siihen, miksi tunnette moitteen sanani hyväilyssä. Sen rakkaudessa on käsky ja sen 

olemuksessa laki. 

4 Mielesi eksyy joskus harhaan ja vastustaa tätä sovitusvelvollisuutta, ja tämä johtuu siitä, että vain 

sielu voi tunnistaa syyllisyyden. Mutta jos se antaa maan tyydytysten vetää itsensä alas, siitä tulee 

hengellisesti hylkiö. 

5 Haluan, että opetuslapseni ovat lujia uskossaan ja vakaumuksessaan, etteivät he kuulu niihin, 

jotka sanovat uskovansa Sanaani, jotka väittävät seuraavansa Minua, mutta kun he tuntevat, että 

erämaan hiekka palaa heidän jalkojensa alla, he pelkäävät jatkaa matkaansa, koska he tuntevat 

jättävänsä taakseen tämän maailman rikkaudet. Nämä ovat vain tekopyhiä, heistä ei ole vielä tullut 

opetuslapsia. 

6 Älkää odottako, että tämä polku on täynnä ruusuja, vaan odottakaa pikemminkin, että se on 

täynnä piikkejä. Se on sama polku, jota Jeesus seurasi, se on se, joka johtaa Golgatan huipulle. 

7 Minun sanani osoittaa teille oikean suunnan, jotta ette kompastuisi. 

8 Tämä on se aika, jolloin jokainen mieli ja jokainen sielu vastaanottaa valoni. Uskontokunnat ja 

opit saavat täyden selkeyden, ja tulette hämmästymään, kun näette, millaisia askelia kohti 

hengellistymistä lähimmäisenne ottavat ilman, että he ovat kuulleet tätä Sanaa. 

9 Rukoilkaa maailman rauhan puolesta ja tunnustakaa, että armoni on pelastanut teidät sodalta. 

10 Totisesti sanon teille, että vaikka ihailette ja rakastatte sanaani, ette ole antaneet sille sitä arvoa, 

joka sillä on. Mutta huomisen sukupolvet tulevat ihailemaan sitä, ja ne ovat häkeltyneitä kunnioituksesta 

ja kunnioituksesta kirjoja kohtaan, jotka kirjoitetaan muistiin. 

11 Te olette niitä, jotka löysin nukkumasta eri uskonnollisten yhteisöjen helmoista, ja vaikka kaikki 

polut johtavat samaan päämäärään, halusin näyttää teille vielä kerran lyhimmän polun. 

12 Olkaa yksimielisiä, rakkaat lapset, ja eläkää rauhassa. 

13 Hetki, jolloin lakkaan antamasta teille opetustani, tätä kaunista oppituntia, jonka olette saaneet 

niin kauan inhimillisen älykkyysosamäärän kautta, lähestyy yhä lähemmäksi. Tahtomukseni oli, että 

olisitte valmistautuneet, jotta mikään ei yllättäisi teitä, jotta Työni viholliset löytäisivät todistajistani 

uskon voittamattoman voiman ja jotta teillä olisi ehdoton varmuus siitä, että ette ole yksin, että olen 

lähellä kaikkia lapsiani. 

14 Tänään olemuksestasi virtaa voima, joka kannustaa sinua työskentelemään. Se on omatunto, joka 

puhuu sinulle sisäisesti. 

15 Aineistossa lain voima sanelee käyttäytymisesi. 

16 Hengellisessä mielessä se on kaiken kattavan rakkauden lakini, ja se ilmenee hengittämässäsi 

ilmassa, sinua ympäröivissä maailmoissa ja koko luomakunnassa. 

17 Kaikki värähtelee tämän lain rytmissä. Kun alemmat olennot syntyvät, kasvavat aikuisiksi ja 

vajoavat takaisin luonnon kohtuun, tämä tapahtuu siksi, että he elävät lain sisällä tietämättään. 

18 Mutta miksi ihminen, vaikka hänellä on hengen, omantunnon, älykkyyden ja tahdon valo, 

poikkeaa niin usein Minun Laini viitoittamalta tieltä? Syynä on se, että samalla kun jotkut unohtavat Isän, 

toiset muodostavat minusta väärän käsityksen ja rajoittavat minut ihmisen keksimäksi hahmoksi ja 

unohtavat, että minä olen hengellinen olemus ja voima ja että kaikki on minun tahtoni alainen. 
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Kun ihminen hyvillä aikomuksilla yrittää tutkia luomakuntaa, jossa Jumalan voima paljastuu, hän 

tarkkailee myös siementä ja uppoutuu sen sisältämään salaisuuteen. Hän näkee sen versovan maasta 

kuin kasvi, hän tutkii eri lajeja, ja vaikka niiden ominaisuudet ovat erilaisia, ne kaikki elävät samasta 

povesta: maasta. 

19 Siemen on elämän, lisääntymisen, muutoksen ja kehityksen symboli. Mutta jos näin pienessä 

asiassa voi tarkastella Luojan kuvaa ─ kuinka paljon enemmän näin on silloin, kun tarkastelee ihmistä, 

maailmankaikkeutta tai tutkii sielua? 

20 Ymmärtäkää, että ei ole mitään tiettyä muotoa, jossa voitte kuvitella Jumalanne. Olen kaikessa, 

sekä henkisessä ja ikuisessa että aineellisessa luonnossa. Minä olen elämä, tila ja valo. Minä olen lääke 

kaikkiin pahoihin asioihin, jotka voivat kohdata ihmistä. 

21 Hengellisessä on vastalääke jokaiseen sielua piinaavaan pahaan, aivan kuten ihminen löytää 

luonnosta, tieteen avulla, lääkkeen fyysisiin vaivoihinsa. Jos pohditte asiaa, huomaatte, että eri 

maailmoissa paljastuu Isän ääretön täydellisyys. 

Mielikuvituksesi ja uteliaisuutesi ulottuvat joskus oman maailmasi ulkopuolelle, ja mietit, onko muissa 

maailmoissa ihmisiä ja onko heillä samanlainen elämä ja kehitys kuin sinulla on maan päällä. Opiskelkaa 

ja harjoitelkaa opetustani, ja kun aika koittaa, tiedätte tähtien elämän salaisuuden. On ihmisen tehtävä 

repiä tuo verho ansioillaan. Hänen tehtävänään on jatkaa kehityspolkuaan, jotta hänen silmänsä voisivat 

lopulta nähdä sen, mikä vastaa minun Tahtoani, ja jotta hän voisi valaista lähimmäistensä mielikuvitusta. 

Totisesti sanon teille, ei ole mahdollista nousta sinne asti ilman kärsimystä. On noustava askel askeleelta. 

Muuten ihmisaivot joutuvat kamppailemaan eivätkä pysty ymmärtämään mitään. 

22 Siksi olen antanut kehityksenne edetä hitaasti kehittymisenne rytmissä. 

23 Suurista konflikteista ihminen saa valoa ja tekee uusia löytöjä ihmiskunnan edistämiseksi. Mutta 

ihminen unohtaa, että kaikki hänen edistymisensä on seurausta jostakin häntä voimakkaammasta ja että 

hän saa mielessään Luojan valon, joka on viisautta. On ilahduttavaa nähdä teidän kasvavan 

tietämyksessä, mutta totisesti minä sanon teille: Sinun pitäisi pyrkiä enemmän sieluun kuin materiaan. 

Siksi annan teille nyt ilmestyksen, joka luo teissä todellisen käsityksen sekä hengellisistä että inhimillisistä 

luoduista ja joka yksinkertaisuudessaan sisältää tiedon, joka avaa teille tien parempaan elämään. 

24 Ette näe tuota elämää maallisen ruumiinne silmin. Mutta voitte julistaa nämä opetukset niille 

ihmisille, jotka kokevat tulevaisuuden täällä. 

25 Nyt näette vain sotia ja huudatte, että se on Jumalan rangaistus, vaikka olen opettanut teille, että 

Jumala, joka on Isä, ei rankaise tapahtumia siksi, että he ovat itse aiheuttaneet ne. 

26 Mikä on aiheuttanut luonnonvoimien raivon? Kaikki tämä on johtunut siitä, että ihmiset eivät ole 

sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. 

27 Ihmisen olisi vihdoin tunnistettava kehitys, johon hänen sielunsa on alttiina, jotta hän voisi aistia 

sen edistymisen tai taantumisen asteen ja etsiä toimintatapoja, joiden avulla hän voi saavuttaa todellisen 

edistyksensä. Hänen on ymmärrettävä, ettei hän saa tyytyä elämään vain itseään varten eikä hänen pidä 

ajatella vain maallista elämää. 

28 Silloin hän kääntää katseensa halussaan kohti lakiani, jonka olen antanut ihmiskunnalle 

Mooseksesta lähtien, ja näin kysellen ihmiset tulevat tietoisiksi siitä opista, jonka olen paljastanut teille 

tänä aikana, ja he ymmärtävät, että se on kaiken kattava. 

29 Lapseni, yhdistäkää itsenne. Levitä tätä hankkimaasi tietoa naapurillesi. Älkää vain kokoontuko 

näissä kokoushuoneissa, menkää ulos avoimeen ympäristöön, vuorille, siellä minä teen itseni tunnetuksi 

keskuudessanne. 

30 Kutsutte tätä aikakautta valon aikakaudeksi. Mutta minä sanon teille: Teidän ei pidä kutsua sitä 

niin pelkästään ihmisten löytöjen vuoksi, vaan siksi, että Pyhän Hengen valo on vuodattanut itsensä 

jokaiseen mielen elimeen ja avannut näin ihmiskunnalle tien, joka johtaa korkeampaan elämään, 

hengelliseen elämään. 

31 Tämänkertainen sanani palvelee huomisen miehen sielun ja älyn kehittämistä. Kuinka suuri 

tuleekaan olemaan niiden kyky ymmärtää ja tunnistaa. 
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32 Tätä varten tulen valon sanani kanssa valmistamaan tulevia sukupolvia ja kertomaan teille, että 

teidänkin tulisi valmistaa tietä. 

33 Tutkikaa tätä opetusta, ymmärtäkää se, ja teillä on rauha sydämessänne, kaunopuheisuus 

huulillanne ja vakuuttavuus sanoissanne. 

34 Rakkaat Mestarin opetuslapset: tulkaa luokseni. 

35 Olen tullut luoksenne jälleen kerran, olen vastannut kutsuunne, koska näen halunne 

valmistautua. 

36 Ihmiskunta on tehnyt näistä päivistä perinteen muistellakseen niitä, jotka eivät enää kuulu tähän 

maailmaan. Ihmisen mielikuvitus on pyrkinyt muodostamaan käsityksen paikasta, jossa nämä olennot 

ovat, ja niitä ympäröivästä elämästä. Ja koska he haluavat nauttia iankaikkisesta rauhasta, he uskovat 

näkevänsä heidät Isän oikealla puolella ja nauttivansa hänen armostaan. Ne ovat kaukana 

todellisuudesta. Kuitenkin te, joille olen paljastanut niin monia tuon elämän realiteetteja, vaikka 

tunnettekin, että ihmisten keskuudessa on erilaisia käsityksiä hengellisestä elämästä, olkaa hengessä 

yhtenäisiä kaikkien kanssa ja tyytykää tietämään, että kaikki tuntevat hengellisen värähtelyn. 

37 Tulee aika, jolloin voitte avata lähimmäistenne edessä tämän kirjan, jonka nyt annan teille, jotta 

voitte välittää tätä tietoa sydämestä sydämeen. 

38 Jokaisen sielun päämäärä on päästä jumalallisuuteen sen puhdistuksen ja täydellisyyden jälkeen. 

Tämän vuoksi loistan polkusi valolla ja annan sielullesi voimaa, jotta voit nousta askel askeleelta. 

Riippuen siitä, millainen kehitystaso teillä on, kun lähdette tältä maapallolta, riippuu henkinen koti, jossa 

asutte tuonpuoleisessa. Sillä maailmankaikkeus luotiin sielun tikapuiksi täydellisyyteen. 

39 Kun saatte tehtävänne täällä päätökseen eikä teidän tarvitse enää palata, sielunne asuu toisessa 

maailmassa, josta käsin se valvoo ja työskentelee ihmiskunnan rauhan ja edistyksen puolesta. 

40 Askel askeleelta astutte sisään salaiseen aarrekammioon, ja mitä enemmän sielu tulee tietoiseksi 

itsestään, sitä enemmän se tuntee taipumusta hyvään, ja tämä tuo sen yhä lähemmäksi jumaluutta. 

41 Ne olennot, jotka vaeltavat avaruudessa ja ponnistelevat päästäkseen korkeamman maailman 

valoon, ovat niitä, jotka säilyttävät maallisen ruumiin ja maallisen elämän heihin jättämät 

onnettomuudet ja vaikutelmat. He ovat kahden heitä puoleensa vetävän voiman, hengellisen ja 

aineellisen, välillä, koska he tuntevat yhä taipumusta ja rakkautta tämän maailman tyydytyksiin. 

42 Kääntykää näiden olentojen puoleen rukouksen kautta, sillä heidän valonsa ja voimansa eivät riitä 

murtamaan kahleita, jotka sitovat heidät siihen, minkä he ovat jättäneet taakseen. Rukoilkaa heidän 

puolestaan. Mutta ne, jotka ovat voittaneet maailman ja kuoleman, eivät ole huolissaan. He kuuluvat 

täysin eri maailmoihin, ja kaikki kokemukset, joita he ovat saaneet elämänmatkallaan, he muuntavat ne 

valoksi inspiroidakseen sinua sieltä käsin. He ovat puolestapuhujiasi, suojelusenkeleitäsi, niitä, jotka 

työskentelevät kaikkien parhaaksi. Muistakaa heitä ja rakastakaa heitä. 

43 Henkisessä maailmassa on myös valtavia joukkoja olentoja, jotka eivät tiedä, minne mennä, mitä 

ajatella tai mitä tehdä. He ovat niitä, jotka ovat vasta hiljattain lähteneet tästä maailmasta eivätkä vielä 

tunne uinuvien kykyjensä ja voimiensa heräämistä. Rukoilkaa heidän puolestaan, sillä hengellinen 

äänenne kaikuu heidän sieluissaan ja herättää heidät, jotta he voivat löytää tien, jonka Jeesus jo viitoitti 

heille maan päällä sanoillaan ja verellään ristillä. 

44 Mutta vaikka nämä päivät ovat täynnä surua maailmalle, koska se suree rakkaittensa 

menettämistä, sille, joka tuntee sielun elämän, ei voi olla surua, vaan voi olla iloa, koska hän tietää, että 

ne, jotka ovat poistuneet tästä maailmasta, ovat saavuttaneet vapautumisen jättäessään ruumiin ja 

ottaneet uuden askeleen kohti rauhaa, jonka täydellisyys antaa. 

45 Sanon teille: Älkää kiirehtikö hengelliseen maailmaan astumaan, jotta voitte ottaa ensimmäiset 

askeleet kohti täydellisyyttä tällä tiellä. Teidän on pyrittävä tähän täydellisyyteen jo ruumiissa, tässä 

maan päällä. Löydä ruumiillisessa elämässäsi, tässä maailmassa ja ympäröivässä elämässä, kaikista 

katkeruuksista ja kohtalon iskuista huolimatta, loputtomasti mahdollisuuksia hankkia ansioita sielusi 

edistymistä varten. 
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46 Maanpäällinen ruumis on vain sielun väliaikainen vaate, jota se vaihtaa niin usein kuin sen 

kokemukset, kehitys tai sovitustehtävät edellyttävät. Se, joka ei vielä ymmärrä tätä jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden lakia, on vielä lapsioppilas. 

47 Ette olisi spiritistejä, jos epäilisitte jälleensyntymisen lakia, sillä tämä on perustieto, jonka 

paljastan uudestaan monille ja vahvistan niille, joilla oli siitä aavistus tai intuitio. Tässä laissa on järki ja 

oikeudenmukaisuus, joka on kirkas kuin valo. 

48 Mutta sen, joka uskoo tämän opetuksen ja haluaa selittää sen, tulisi opettaa, että ruumis on 

sielun kuori tai vaate, että tämä ruumis edistää sielun kehittymistä, koska se tarjoaa sille tarvittavat 

välineet ilmaista ja puhdistaa itseään. Sielun ja ruumiin sisäinen kamppailu, hyvä vastaan paha, antaa 

mahdollisuuden hankkia ansioita. Lihan kärsimykset, täyttymättömät halut ovat sielun puhdistumista, 

toinen kokemus, joka on ensi silmäyksellä katkera, mutta joka myöhemmin muuttuu tiedoksi. En halua 

sanoa teille, että puhdistautuminen edellyttää kipua. Kuinka monta olentoa onkaan rinnallani, jotka 

rakkaus on puhdistanut kokematta kipua! 

49 Mutta ihmisen kohtalona on kärsiä, kiivetä vuorta ristin taakan alla, kunnes hän saavuttaa 

pelastuksensa. Älkää kuitenkaan välittäkö ruumiista, jonka kautta koette niin paljon kärsimystä, vaan 

rakastakaa sitä, sillä Jumalan voima heijastuu myös siinä, vaikka se onkin heikko "olento", josta olette 

kuitenkin vastuussa. Suojele sitä ja ohjaa sitä siihen päivään asti, jolloin päätän vaatia sinulta tiliä siitä. 

Kun sanon teille: "Rakastakaa kehoanne", ymmärtäkää, mitä sanon teille. Sillä en halua herättää 

teissä turhamaisuutta tai itsekkyyttä. Mutta rakastakaa myös sieluanne, joka on olemuksenne jalo ja 

korkea osa ja osa omaa Isäänne. Rakastan sitä, vaikka se olisikin pilaantunut. Sillä vaikka se olisi pimeyden 

ympäröimä, se kantaa aina mukanaan kipinää Jumaluudestani, joka on Henki. Ja kaikesta huolimatta siinä 

on aina puhtautta siitä hetkestä lähtien, kun asun jokaisessa lapsessani. Mutta jos tuosta valosta ei 

piitata, sielu on vastahakoisuudessaan edelleen vailla edistystä ja viivyttää saapumistaan Luojansa syliin. 

50 Vaikka sanani ja teokseni näyttävät olevan ristiriidassa keskenään, niissä ei ole tällaista ristiriitaa. 

Olen kertonut teille, että Jumala on puhtaus ja täydellisyys ja että sielunne on samanlainen kuin 

jumaluus. Mutta kun sielu on langennut, lihan taipumusten vetämänä, se epäilee kehityksensä 

pysähtyneisyydessä samankaltaisuuttaan Luojan kanssa ja pitää itseään vastenmielisenä tai 

epäpuhtaana, vaikka Isän armo ja läsnäolo eivät eroa siitä. Silloin niitä ei enää voi tuntea. 

51 Työskentele sielusi tulevaisuuden hyväksi. Miksi sitten pelätä kuolemaa? Mutta älkää jättäkö 

mitään korjaamatta, jotta teidän ei tarvitse myöhemmin siivota menneitä rikkomuksia eikä maksaa 

velkoja. 

52 Ei tule päivääkään, jona et olisi tehnyt hyvää työtä, niin että teet työtä sielullesi. 

53 Älkää olko fatalisteja, jotka vahvistavat itseänne siinä käsityksessä, että kohtalonne on juuri se, 

minkä Jumala on asettanut elämänpolullenne, ja jos kärsitte, se johtuu siitä, että se on niin kirjoitettu, ja 

jos nautitte elämästä, se johtuu siitä, että se on niin ikään kirjoitettu. 

Olen vakuuttanut teidät siitä, että teidän on niitettävä sitä, mitä kylvätte. Mutta kuunnelkaa tarkkaan, 

sillä joskus niitätte sadon välittömästi, ja toisissa tapauksissa astutte uuteen maalliseen olemassaoloon 

niittääksenne ja niittääksenne kylvönne. Miettikää tarkkaan sitä, mitä olen juuri sanonut teille, ja siten 

poistatte monia huonoja arvioita oikeudenmukaisuudestani ja monia virheitä. 

54 Ymmärtäkää Minut, niin sydämessänne ei ole epäilystä. Ymmärtäkää, että minun on opetettava 

ihmiskuntaa teidän välityksellänne. Mutta jos julistatte itsenne kyvyttömiksi selittämään ihmisille näin 

syvällisiä salaisuuksia, julistan Sanani teidän suullanne. Sillä huultenne kömpelyys ei saa peittää Työni 

suuruutta. 

55 Sielu, joka oppii ymmärtämään polun, jota sen on kuljettava, ei enää poikkea siitä. Se voi lähteä 

tästä maailmasta ja siirtyä muihin maailmoihin, mutta se tekee sen koskaan poikkeamatta omantunnon 

viitoittamalta tieltä. Valmistautumaton sielu kohtaa vaaroja sekä tässä että missä tahansa muussa 

maailmassa. Siitä puuttuu tieto, joka on valoisaa, se ei pysty nousemaan ylöspäin, ja silloin sen 

hämmennys saa aikaan epäterveellisen vaikutuksensa jopa ihmisissä. Toisin kuin ne, jotka ovat kyenneet 
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nousemaan hengellisen korkeuteen ja jotka oman kohoamisensa kautta tulevat avaruuden opettajiksi ja 

saavat terveellisen vaikutuksensa tuntumaan veljissään ja sisarissaan. 

56 Ottakaa nämä jälkimmäiset esikuvaksenne ja pyrkikää kohti sitä maailmaa, jossa täydellisyys on 

ihanne, rakastaaksenne ja oppiaksenne tuntemaan paremmin Iankaikkista, josta olette tulleet ja jota ette 

koskaan jätä. 

57 Armoni säteilee kaikkiin sieluihin. Mutta kun toiset ottavat sen vastaan, toiset hylkäävät sen. Joka 

janoaa rakkautta, juokoon minusta, joka olen ehtymätön virta, joka sammuttaa tämän janon. 

58 Sen, joka on epäonnistunut, on kiinnitettävä katseensa Minuun, jotta hän voi nähdä valoni säteen 

ja tulla sen ohjaamaksi. Joka tuntee itsensä alastomaksi, peittäkää itsensä anteeksiantoni ja armoni 

vaipalla. Se, jolla on epäilyksiä, harjaannuttakoon ymmärrystään, sillä minä olen Viisaus, ja häneltä minä 

ilmoitan hänelle. Anna kärsivän lähestyä Minua, josta hän voi löytää kaiken, ja kun hän on juonut tämän 

rakkauden maljasta, usko syttyy hänessä. 

59 Rukoilkaa kärsivien maailman puolesta, ja te saatte heidät vastaanottamaan ne, jotka ulkonaisesti 

ovat tuomittuja. 

60 Minä olen "Sana", Minä olen Sana, kuunnelkaa Minua. 

61 Sydämenne pohjasta kysytte Minulta tuhat kysymystä. Te sanotte: "Herra, emmekö ole 

noudattaneet käskyjäsi? Emmekö ole tehneet hyvää ihmiskunnalle? Emmekö ole erehtyneet sen sijaan, 

että ymmärtäisimme Sinua, ja aiheutammeko mahdollisesti muidenkin erehtymisen?" 

62 Ei, lapseni, olen keskuudessanne korjaamassa teitä ja estämässä teitä tekemästä virheitä 

opetuksillani. Kun olet vahva, sinulla ei ole enää epäilyksiä. 

63 Henkisesti ette ole enää pieniä lapsia, sillä tämä ei ole ensimmäinen kerta eikä ensimmäinen ikä, 

jolloin olette eläneet maan päällä. Kuudennen sinetin valo, joka valaisee teitä tällä hetkellä, ei ole ainoa, 

joka on valaissut olemassaolonne. Olette kehittyneitä sieluja, jotka ovat kehittyneet pitkällä 

evoluutiopolulla kohti täydellisyyttä. Älkää siis murehtiko, vaan olkaa iloisia, sillä Herra on 

keskuudessanne. Sillä tämä on merkki siitä, että voitte ymmärtää häntä ja totella häntä. 

64 Ensimmäisellä aikakaudella Israelin kansa oli vangittuna Egyptissä, jossa vallitsi 

epäjumalanpalvelus ja pakanuus. Annoin kansani elää ja lisääntyä noiden pakanoiden sylissä antaakseni 

heille todisteen olemassaolostani ja voimastani kansan kautta, joka uskoi Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin 

näkymättömään Jumalaan. 

65 Kun orjuuden kärsimykset ja katkeruus saavuttivat huippunsa, annoin israelilaisten rinnasta tulla 

esiin armollani voidellun miehen, jossa loisti inspiraationi, ja jota käskin ja puhuin hänelle seuraavasti: 

"Mene kansasi luo ja pelasta heidät, sillä kahleet, nöyryytykset ja vastoinkäymiset ahdistavat heitä. 

Vapauta heidät faraon ikeestä, päästä heidät vapaiksi ja johdata heidät erämaan läpi valitsemaan tie, 

joka johtaa Kanaaniin. Sillä minä tahdon, että kun tämä kansa tulee siihen maahan, jonka lupaan teille, se 

voi siellä omistautua jumaluuteni arvoiselle palvonnalle." Tämä mies oli Mooses. 

66 Miten Mooses pelasti kansan faraon kynsistä? Antoiko hän aseita kansansa käsiin? Ei, hänen 

aseensa oli usko hänen kaikkivaltiaaseen Jumalaansa. 

67 Kun tuo farao uhmasi Mooseksen toiveita, jotka olivat minun käskyjäni, osoitin pakanalle, että 

niin suurta kuin hänen kapinallisuutensa ja epäuskonsa olikin, minun tuomioni ja voimani olivat 

suurempia. Kymmenen kertaa hän ei totellut ääntäni, ja kymmenen kertaa löin egyptiläistä suurilla 

vitsauksilla, jotka lopulta pehmittivät tyrannin niskan ja taivuttivat hänen kovan sydämensä. 

68 Mooses lähetti kansansa liikkeelle, kulki autiomaahan ja vei heidät Siinain vuoren juurelle, jossa 

hän tiesi tapaavansa Herransa. Kun kansa odotti Mooseksen paluuta, Mooses rukoili korkeimman 

puoleen ja sai Jehovalta lain taulut, jotka määräsivät ihmiskunnan kohtalon. Kuuliainen palvelija sai 

hengessään tuon jumalallisen ilmoituksen ja oli myös valmis säätämään lakeja kaikista asioista ja kaikista 

toimista itse ihmiselämässä. 

Kärsittyään ja kamppailtuaan pitkään erämaassa kansa saavutti kohtalonsa päämäärän: "Luvatun 

maan". Siellä ihmiset rakensivat talonsa, viljelivät peltojaan ja puutarhojaan, perustivat perheensä ja 

palvoivat puhtain sydämin. Täyttämällä velvollisuutensa maailmaa kohtaan ja noudattamalla hengen 
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lakeja he loivat yhden Jumalan palvonnan, jonka he voivat tarjota Hänelle, joka oli antanut heille niin 

monia todisteita rakkaudestaan ja armostaan. 

Hengellinen palvonta oli kuitenkin vielä kaukana täydellisyydestä. Uhrit ja lahjoitukset olivat 

aineellisia, ja heidän uhrinsa koostuivat viattomien olentojen verestä. Edes ihmiselämässä se ei ollut 

saavuttanut suurta moraalia ja oikeudenmukaisuutta. Vallalla oli Talonin laki, jonka mukaan "silmä 

silmästä ja hammas hampaasta". Ja tapauksissa, joissa nainen jäi kiinni aviorikoksesta, oli laki, joka 

tuomitsi hänet kivitettäväksi kuoliaaksi kaupungin ulkopuolella asuvien ihmisten toimesta. 

69 Miksi Isä salli kaiken tämän tuolloin? Koska ihmiset ottivat tuolloin ensimmäiset hengelliset 

askeleensa. 

70 Aika kului. Minä otin vastaan peltojenne ensimmäisen sadon, sadonkorjuunne ensimmäiset 

hedelmät ja viattomien uhrienne veren, jonka uhrasitte minulle alttarilla. 

71 Tuon kansan perinne oli syvään juurtunut. Mutta kuka olisi kertonut heille, että kaiken tämän oli 

muututtava, että nuo lait ja palvonnan muodot oli muutettava? Ei Mooses eikä profeetat olleet ne, jotka 

saivat nämä muodot ja tavat muuttumaan. Mooses vain aloitti tien, profeetat vain saarnasivat. Se oli 

luvattu Messias, jumalallinen Mestari, joka herätti teidät unestanne, joka rikkomatta yhtäkään 

Mooseksen saamaa lain käskyä poisti perinteet ja palvonnan muodot, jotka eivät enää sopineet siihen 

aikaan, ja avasi uuden valon ja viisauden aikakauden, joka muuttaisi ihmiskunnan elämän. 

72 En uudistanut lakia, vaan ainoastaan siitä johdetun käytännön. 

73 Tuon hengellisen kansan lapsuus oli ohi ja he olivat tulleet aikuisiksi. Sitten annoin teille 

tuntematonta ruokaa syötäväksi, ja revin tietämättömyytenne verhon. Koko sanani oli yhteen lauseeseen 

tiivistetty laki: 

"Rakastakaa toisianne." 

74 Mutta ilmoitin teille ja lupasin teille paluuteni Pyhänä Henkenä. Sillä siihen aikaan en kertonut 

teille kaikkea, ja siitä, mitä teille ilmoitin, ette kyenneet ymmärtämään ja tulkitsemaan kaikkea, ja siksi oli 

välttämätöntä, että Totuuden Henki tulisi luoksenne ja ilmoittaisi teille kaiken. 

75 Vuonna 1866 ääneni kuului ensimmäistä kertaa ihmismielen kautta, ja ihmiskunnalle koitti uusi 

aika: kolmas aikakausi. 

76 Hengellisestä lapsuudestaan lähtien ihmissielu astuu nuoruuteensa. Kuluu jonkin aikaa, ennen 

kuin se saavuttaa täyden kypsyyden ja sen hedelmät ovat täydellisiä. 

77 Kristuksen opetus oli hengellistä, mutta ihminen ympäröi sen rituaaleilla ja muodoilla tuodakseen 

sen sielujen ulottuville, joilla oli vain vähän kohotusta. 

78 Olette astuneet hengen aikaan, suurten ilmestysten aikaan, jolloin aineellistuminen, petos ja 

epätäydellisyys katoavat jokaisesta kultista ja jolloin jokainen ihminen tunnistaa henkensä avulla 

Jumalansa, joka on pelkkää henkeä. Näin hän löytää täydellisen yhteyden muodon. 

79 Siitä päivästä lähtien, kun ensimmäisen kerran ilmenin tässä muodossa, olette yrittäneet 

ymmärtää tämän työn suuruutta, mutta ette vieläkään tunnista sen syvyyttä ettekä sen tarkoitusta. 

80 Kuka voisi väittää ymmärtäneensä sen tai täysin oivaltaneensa sen? Ei kukaan! Olet vielä kaukana 

täydellisyydestä. 

81 Minun lakini, minun työni on Jaakobin tikapuut, joita pitkin te kiipeätte askel askeleelta, askel 

askeleelta. Ja mitä korkeammalle menet, sitä lähempänä näet Isäsi. 

82 Kun vuosi 1948 alkaa, ensimmäinen niistä kolmesta viimeisestä vuodesta, jolloin olen 

keskuudessanne Sanani kautta, tahdon, että lähdette rohkeasti liikkeelle ja toimitte niin kuin Mestari on 

opettanut teitä, jotta lopussa, lähtöpäivänäni, kun haluatte osoittaa kohottavaa ja rakastavaa 

kunnioitusta Mestarille, joka on opettanut teitä niin kauan, tuo kunnianosoitus olisi Herranne arvoinen. 

83 Tällaista valmistelua silmällä pitäen lähetän kutsun maailmaan, koska tiedän, että silloin voitte 

todistaa sanoin ja teoin, että olen ollut kanssanne ja tehnyt itseni tunnetuksi ja puhunut teille. 

84 Etkö ole tietoinen sudenkuopista? Ettekö näe ympäristössänne pimeää, joka hetkellisesti estää 

teitä näkemästä teitä valaisevan lampun valoa, joka on kuudennen sinetin valo? 
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85 Älä riko ihmisten lakeja. Paranna sairaat Sanan, rukouksen ja nesteen avulla. Antakaa hyvien 

tekojen ja henkistymisen uuden vaiheen valjeta teille. Tiedemiehet eivät voi pilkata teitä, inhimillinen 

oikeus ei tuomitse teitä, ja kirkkojen on myönnettävä, että teillä on hengellistä auktoriteettia. 

86 Olette ottaneet käyttöön symboleja jumalanpalveluksessanne. Mutta te erottaudutte niistä, sillä 

tämä palvonnan muoto kuuluu menneisyyteen, ja nykyisyyden ja tulevaisuuden palvonta on hengen 

vuoropuhelua hengen kanssa. 

87 Lähestyy se aika, jolloin lähden pois ihmisten keskuuteen palatessani. Vaikka se tapahtui 

hiljaisuudessa, se kaikuu myöhemmin maan rajoille, ja sitten, kun maailma on tullut uteliaaksi, se etsii 

paikkoja, joissa jumalallinen sana kuultiin, "sanansaattajia", jotka välittivät sen, ja kirjoituksia, jotka ovat 

säilyneet. 

Mutta kun ihmiset tulevat, miten otatte heidät vastaan? Älkää näyttäytykö erimielisinä älkääkä 

näyttäkö, että välillänne vallitsee erimielisyys. Älä näytä riitelevää perhettä, avioliittoa ilman rakkautta tai 

epäkunnioittavia ja tottelemattomia lapsia. Älkää antako aihetta pettymykseen, koska ette ole täyttäneet 

hengellisiä ja aineellisia velvollisuuksianne. Mitä heidän mieleensä juolahtaisi, jos he huomaisivat, että 

teillä ei ole hengellistä kohotusta, vaikka kutsutte itseänne spiritisteiksi? Mitä he ajattelisivat, jos he 

huomaisivat sinun langenneen fanaattisuuteen tai epäjumalanpalvelukseen? 

88 Tietäkää, ihmiset, että aika on lähellä, jolloin väärät profeetat, väärät Kristukset, uudet kirkot ja 

uudet palvojat nousevat. 

Sen vuoksi valvokaa ja rukoilkaa. 

89 Noudattakaa kaikkia Isän käskyjä ja ymmärtäkää, että Hänen tuomionsa on hyvin lähellä teitä. 

Tämä ei ole uhkaus eikä tuomio, se on vain vihje. Muistakaa, että tuomioni on täydellinen ja rakastava. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 196 
1 Tässä on Isä, joka tulee ilmaisemaan itsensä kansalle, joka on kutsunut Jumalansa nimeä kaikkina 

aikoina ja sanonut rakastavansa häntä. Näen, että itket. Monet kyyneleet valuvat poskillasi, mutta eivät 

rakkaudesta jumaluuttani kohtaan, vaan tuskasta, koska elämäsi on täynnä katkeruutta. Se ei ole risti, 

jota kannat, vaan raskas taakka, jota et voi enää kantaa. Syynä on se, että olette unohtaneet opetuksen, 

olette sulkeneet kirjan ja etääntyneet sen sisältämistä käskyistä. 

2 Oi ihmiset, jotka kuulette tämän sanan! Paitsi että kansat ovat jakautuneet, myös teidän 

keskuudessanne on eripuraa. Oletteko unohtaneet, että vuonna 1931 uuden liiton arkin edessä vannoitte 

liittoa ja kuuliaisuutta? Sinä asetat määräyksesi ja tahtosi minun tahtoni edelle. Mutta minä tuhoan 

teidän perinteenne ja epätäydelliset lakinne, jotta minun työni tunnustettaisiin ja minun lakini 

täytettäisiin. Tuhoan tuomiollani itsekkyyden, ylimielisyyden ja jokaisen pahan siemenen. "Isännät" 

katoavat tästä kansasta, ja vain opetuslapset, palvelijat, jäävät jäljelle. Sen, joka haluaa nousta kansansa 

yläpuolelle ja sortaa sitä, olisi parempi tulla otetuksi pois maan päältä. 

3 Vuosi 1947 on nyt päättymässä, ja sen viimeisenä päivänä on välttämätöntä, että teette lujan 

päätöksen täyttää tehtävänne, jotta minun tuomioni ei saa teitä näkemään tietä. 

4 Ettekö halua, että tämä opetus tulee julki ja että ihmiskunta tietää sen? Totisesti sanon teille, että 

on olemassa niitä, jotka sen sijaan, että helpottaisivat oppini oppimista, ovat pyrkineet pysäyttämään 

askeleeni matkan varrella. Kosketan ihmisten sydämiä, jotta he voisivat tietää tämän ilmoituksen, jotta 

he voisivat saada saman puhtaasti niin kuin olen antanut ja uskottanut sen teille. 

5 Jos joku ei suostu omistamaan puun oksaa, antakaa se takaisin Minulle. On parempi, että saan 

sen takaisin kuin että annat sen kasvaa vinoon. Isä kertoo teille tämän, koska näen yhteisöjä, jotka ovat 

sulkeneet ovensa hyväntekeväisyydeltä, ja hädänalaiset nyyhkyttävät ulkona, ja näen kuolleita. 

6 Työni palvelijat, kuunnelkaa käskyjäni ja noudattakaa niitä, sillä ihmiset eivät pysäytä askelianne. 

Kukaan ei voi estää tämän jumalallisen suunnitelman toteutumista, josta olen antanut osan teille, jos 

esitätte tämän Työn vapaana kaikesta salailusta, minkä voitte saavuttaa näinä viimeisinä kolmena 

vuotena ilmentymäni aikana. Vuonna 1950 tulee ihmisiä, joilla on "taipumaton" niska ja jotka kaatuvat 

Herransa eteen, kun Minun ilmestykseni suuruus ja teidän palvontatoimienne puhtaus saavat heidät 

valtaansa. 

Aika on lyhyt, mutta se riittää poistamaan materialismin, fanaattisuuden ja kaikki ne viat, jotka 

vaivaavat Jumalan palvontaanne. Opetukseni on hengellistä, siksi te kutsutte itseänne spiritualisteiksi. 

Mutta oletko ajatellut ja tutkinut, mitä tämä tarkoittaa? Tuntuuko teistä oikealta saarnata spiritismiä 

sanoin, mutta saarnata teoissanne päinvastaista? 

7 Kuinka suurenmoisena ja puhtaana te tulette näkemään työni, kun käytätte tätä valoa, jonka 

lähetän teille! 

8 Se, nousevatko ihmiset hengellisesti ja noudattavatko he käskyjäni, riippuu niistä, jotka johtavat 

kutakin yhteisöä. Vaikka kultasulkani eivät ottaisikaan huomioon, jätän sanani lähtemättömin kirjaimin 

tämän kansan henkeen. Mutta kun olette henkistymisen korkeammalla tasolla, silmänne hämmästyvät, 

kun näkevät ne ihmeet, joita teen keskuudessanne. Silloin ette kärsi Sanani eroamisesta, koska tunnette 

Läsnäoloni lähellä. Koska äänenkantajan puuttuessa kuulette Minua, hengelliset lahjasi kehittyvät 

enemmän, mikä antaa teille suurta iloa ja uskoa, koska teillä on Minut apunanne inspiraatiossa, 

hengellisissä näyissä, profeetallisissa unissa ja intuitiossa. Sinä virkistyt, kun kuulet oman sanasi ja näet 

sairaiden toipuvan. 

9 Henkimaailma, jolla on yhä enemmän valoa ja yhä suurempi voima, on ihmisten hyvä suojelija ja 

uskollinen vartija, jotta kaikki minun aloillani voivat täyttää tehtävänsä ja työnsä. Näen vain sieluja 

tekemättä eroa niiden välillä, jotka ovat ruumiissa, ja niiden välillä, jotka ovat siitä vapaita. 

10 Tämä on kuudennen sinetin valo, joka on vapautettu tänä aikana armoni kautta. Jo tuolloin 

lähetin teille Jeesuksen, Jumalallisen Poikani, ainoan, joka noudatti käskyjäni maan päällä ja täytti Isänsä 

tahdon. Mutta minä lähetin hänet, jotta hän tekisi ihmisistä opetuslapsiaan, ja he, Mestaria seuraten, 
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kirkastaisivat Isää. Minä lähetin hänet, ja hän antoi teille elämän. Mutta miten olette palauttaneet Hänet 

Minulle? Tänään tulen luoksenne uudestaan, en ihmisenä vaan Lohdutuksen Henkenä. 

11 Käyttäkää rakastavaa apuani ja herätkää täysin valoon, niin että sydämestänne tulee herkkä. 

Anna sielusi elää antautumisen ja kuuliaisuuden elämää ja tule oppilaakseni. Uskokaa tähän Sanaan, 

jonka tällä hetkellä annan teille äänenkantajien kautta, ja työskennelkää itsenne parissa niin, että 

tunnette sen olemuksen ja sisäistätte sen totuuden. 

12 Suukappaleet, joita olen käyttänyt tuodakseni Sanani teille, eivät todellakaan ole täydellisiä. 

Mutta olen valinnut heidät toteuttamaan neuvojani ja täyttämään siten lupaukseni palata luoksenne. 

Mutta ne ilmentymät, joita tänään todistatte, lakkaavat vuonna 1950 ja antavat tilaa korkeammalle, 

puhtaammalle ja hengellisemmälle ilmestykselle, joka on hengen ja hengen vuoropuhelua, jossa lapsi voi 

puhua taivaallisen Isänsä kanssa ilman ihmisten tai henkien välitystä ja vastaanottaa Hänen 

inspiraationsa ilman mitään rajoituksia. 

13 Toistaiseksi tyytykää kuulemaan Minua tässä muodossa niin kauan kuin valmistaudutte 

pääsemään uuteen aikaan. Tutkikaa Sanaani ja tyydyttäkää itsenne sen merkitykseen. Anna sielun nousta 

ylös, jotta se voi saavuttaa Minut ja juoda lähteestä, kunnes se sammuttaa janonsa. 

14 Älkää pysähtykö tuomitsemaan äänenkantajaa, jota käytän, älkääkä yrittäkö ymmärtää, miksi 

hänet on valittu. Vain minä tiedän hänen alkuperänsä ja kohtalonsa tässä vaikeassa tehtävässä, joka on 

joillekin korkean ihanteen toteuttamista ja toisille sovitustyö ja erittäin suuri koettelemus. 

15 Voitte kaikki tulla palvelemaan Minua ja käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla sitä aikaa, 

jonka olen teille suonut. Tehtävänne on torjua pahaa, tasoittaa tietä niille, jotka tulevat teidän jälkeenne, 

ja luoda perusta ihmiskunnalle, joka osaa rakastaa Minua ja tulla yhdeksi Minun kanssani. 

16 Olen aina antanut teille tilaisuuksia työskennellä, jotta voisitte ottaa uuden askeleen evoluution 

polullanne. Olen antanut teille ohjeet ja keinot nousta ylöspäin, jotta voitte tulla lähemmäksi Minua. 

Mutta kuinka monet ovatkaan elämänpolun päähän päästyään ja "henkiseen laaksoon" palattuaan 

tarkastelleet elämäänsä ja todenneet sen tyhjäksi, ansiottomaksi. Silloin he ovat pyytäneet Minulta uutta 

tilaisuutta palauttaa heidän sielulleen se arvokkuus ja armo, jonka he ovat siltä riistäneet, ja siten tarjota 

Minulle paremman lähetystehtävän täyttämisen. Annoin heille pyydetyn lahjan, ja he palasivat maahan. 

17 Olen antanut sielulle älykkyyden ja tahdon, jotta se voi valita oikean polun ja osata pysyä erossa 

ansoista ja vaaroista, jotka odottavat sitä joka hetki. Olen sallinut hyvän ja pahan olemassaolon, jotta 

ihminen rakkaudesta Minuun ja kunnioituksesta itseään kohtaan voittaisi pahan ja pysyisi siitä erossa. Jos 

olisi vain yksi tie ja täyttäisitte tehtävänne tiedostamatta, luonnonlakien voiman tukemana, kuten tähdet, 

luonnonvoimat tai alemmat olennot, teillä ei olisi mitään ansioita kulkea hyveen tiellä. Sielussasi ei olisi 

kamppailua, ei ponnistelua eikä kokemusta. Suunnittelin kuitenkin kehityspolun ja asetin teidät sen 

alkuun, jotta voisitte nousta omien ponnistelujenne kautta, jotta tulisitte kaikki tuntemaan tämän polun, 

joka on ainoa tie, jota pitkin Minut voi tavoittaa. 

18 Tuokaa minun opetukseni mukananne älkääkä toimiko vastoin velvollisuuksianne, älkääkä niin 

kuin huonot opetuslapset. Koska teillä on sisällänne kykyjä ja armolahjoja, joiden avulla voitte opastaa 

kanssaihmisiänne ja vapauttaa heidät monista nykyään heitä vaivaavista pahoista, älkää salatko niitä 

heiltä. Anna sielusi puhua kokemuksellaan, jonka se on saavuttanut. Tällä tavoin rakennatte tässä 

suuressa työssä sitä, mitä teille on tulossa. 

19 Silloin pelastatte eksyneet lampaat ja autatte Paimenta, joka minä olen, kokoamaan ne 

kokonaisuudessaan lampaiden aitaukseen. Tällä tavoin saavutatte ne ansiot, joita olen teiltä pyytänyt, 

jotta voitte saavuttaa sielunne ylösnousemuksen. 

20 Tänä päivänä, ensimmäisestä aamunkoitteesta lähtien, monet sielut nousevat rukoilemaan niiden 

puolesta, joita he kutsuvat "kuolleikseen". Sanon teille, että on erittäin hyvä, että muistatte heidät, että 

ajattelette heitä kiitollisuudella, rakkaudella ja ihailulla. Mutta se ei ole hyvä, että itket heitä ikään kuin 

he olisivat tavaroita, jotka olet menettänyt, ja myös se, että luulet heidän kuolleen. Sillä jos voisitte 

nähdä heidät niinä hetkinä, jolloin silmänne vuodattavat kyyneleitä heidän vuokseen ja rintanne 
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huokaisevat poisnukkuneiden puolesta, hämmästyisitte valosta, joka valaisee heidät, ja elämästä, joka 

heitä elävöittää. Silloin huudatte: "Totisesti, he ovat ne, jotka elävät, ja me olemme kuolleita." 

21 Ettekö todella elä harhassa, kun vuodatatte kyyneleitä elottoman ruumiin edessä ja unohdatte, 

että sielu on elävä, värähtelevä ja sykkivä? 

22 Minun on myös kerrottava teille, että jos sen sijaan, että pyhittäisitte päivän niille, jotka ovat 

tulleet hengelliseen elämään tämän perinteen mukaisesti, olisitte aina yhteydessä heihin rukouksen 

siteellä, tuntisitte heidän näkymättömän mutta todellisen olemassaolonsa ja hyväntekeväisen 

vaikutuksensa elämässänne koko olemassaolonne ajan ─ kamppailuissanne, koettelemuksissanne ja 

myös ihanissa hetkissänne. Ja nuo olennot puolestaan saisivat tilaisuuden avustaa teitä jaloissa 

teoissanne ja yrityksissänne, jolloin he saisivat lisää valoa. 

23 Sanoin kerran: "Antakaa "kuolleiden" haudata kuolleensa". Jos tutkitte sanojani tarkkaavaisesti ja 

rakkaudella, ymmärrätte, kuinka paljon järkeä minulla oli, kun sanoin tämän teille. 

24 Näen, että te kaikki kannatte sydämissänne ja kuvamuistissanne viimeistä kuvaa, fyysistä näkyä 

rakkaistanne. Ne, jotka kuolivat lapsuudessa, muistatte lapsena. Hänet, joka lähti tästä elämästä vasta 

kypsällä iällä, muistatte vanhana miehenä. Sama koskee sitä, joka on luopunut kivun kuluttamasta 

ruumiista tai joka on kuollut tuskallisen tuskan aikana. Hän pysyy ikuisesti muistossanne. Teidän on 

kuitenkin pohdittava sitä eroa, joka on olemassa sen välillä, mikä on ruumis ja mikä on sielu, jotta voitte 

tulla siihen tulokseen, että siinä missä ihminen kuolee, sielu syntyy uuteen elämään, ja siinä missä toiset 

silmät sulkeutuvat maailman valolle, toiset avautuvat jumalalliselle valolle, joka valaisee sielun ikuisen 

elämän. 

25 Kerroin teille kerran, että ihminen on taipumukseltaan epäjumalanpalvelija, ja tällä "kuolleiden" 

palvonnalla hän antaa konkreettisen todisteen epäjumalanpalvonnastaan. Mutta opetukseni on 

ilmestynyt elämäänne kuin äärettömän kaunis aamunkoitto ja hälventänyt pitkän tietämättömyyden yön 

varjot, jossa ihmiset ovat aina eläneet hillittömästi. Mutta tämä valo, joka nousee jumalallisen tähden 

tavoin äärettömyyteen, säteilee kauneimmat valonpilkahduksensa sieluunne koulutuksessa, joka vie 

teidät varmalla askeleella niin pitkälle, että teistä tulee osallisia siitä elämästä, johon te kaikki lopulta 

pääsette ylöspäin suuntautuvan evoluutionne kautta. 

26 Ette enää kuulu niihin, jotka itkevät katkerasti niitä, jotka ovat menneet pois elääkseen 

paremmassa maailmassa, ettekä kuulu niihin, jotka henkiolentoina vuodattavat kyyneleitä niiden vuoksi, 

jotka ovat jättäneet taakseen, tai siksi, että he ovat jättäneet ruumiinsa, joka on palvellut heitä kuorena 

koko elämänsä ajan. 

27 On olentoja, jotka kärsivät ja pelkäävät, kun he miettivät rakastamansa ruumiin hajoamista. 

Mutta te tulette kuulumaan niihin, jotka nähdessään, että tuon ihmiskehon suorittama tehtävä on 

päättynyt, laulavat Luojalle kiitoslaulun. 

28 Tänään annan teille anteeksi kaikki rikkomuksenne ja samalla näytän teille sivun Jumalallisesta 

Elämän Kirjasta, jonka opetusten kautta voitte valaista sieluanne ja mieltänne, jotta voitte tehdä teot, 

jotka ovat Hänen arvoisiaan, joka opetti ne teille. 

29 Otatte nyt suuren vastuun ihmiskuntaa kohtaan, ja mitä enemmän opetuksia minulta saatte, sitä 

suuremmaksi tämä vastuu kasvaa. Te olette nimittäin niitä ihmisiä, joiden on puhuttava henkistymisen 

maailmalle. Teihin istutettuna jätän ihmiskunnan keskuuteen täydellisen tavan kommunikoida kanssani, 

ilman epäjumalanpalvelusriittejä ja palvontatoimia, yksinkertaisesti hengestä henkeen. 

30 Tämä siunattu siemen, joka nyt on sydämissänne, on leipä, jonka teidän on jaettava 

lähimmäistenne kanssa, ja se on myös hengellinen perintö, jonka testamenttaatte lapsillenne. 

31 Kun sanoin teille: "Rakastakaa toisianne" ─ ─ älkää ajatelko, että tarkoitin vain lähimmäisenne 

kunnioittamista, vaan myös sitä, että toinen maailma kunnioittaa toista. Mutta tänään minä sanon teille: 

Kun ajattelette niitä, jotka ovat menneet, älkää tunteko, että he ovat kaukana teistä, älkääkä kuvitelko, 

että he ovat tunteetonta väkeä. Rakastakaa heitä älkääkä muistako heitä kuolleina, muistakaa heidät vain 

elävinä. Sillä he elävät ikuisuudessa ja ovat ympärilläsi. 
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32 Totisesti sanon teille, että te olette Israelin kansaa, joka on kulkenut eri vaiheiden läpi ja on 

saavuttanut tämän hetken ilman, että se voi väittää täyttäneensä tehtävän, joka on ollut sen vastuulla 

ensimmäisistä ajoista lähtien. Se ei ole hengellistänyt itseään, sillä kuulen yhä sen itkun, kun se näkee 

läheistensä menehtyvän ja sekoittaa heidät "kuolleisiin". 

33 Siksi minä annan teille valon, tämän maan asukkaat, sillä te tarvitsette sitä enemmän kuin ne, 

jotka ovat siirtyneet tuonpuoleiseen, sillä te olette kuolleita, kun taas he elävät iankaikkisuudessa. 

34 Minä olen antanut noille olennoille luvan lähestyä teitä omistautumisenne hetkellä. Mutta minä 

sanon teille, että teidän ei pitäisi enää muistaa heitä siinä ihmismuodossa, joka heillä oli, koska he ovat 

nyt valon henkiä. 

35 Älkää vain pitäytykö maailman perinteisiin ja torjuko armoa, joka teille tänä aikana annetaan. 

Muistakaa, että samalla kun te tuhlaatte aikaa täällä, sielut etenevät tuonpuoleisessa. 

36 Hallitse kehoasi, jotta voit käyttää tätä tilaisuutta henkiseen vapautumiseen ja kohottamiseen. 

Minun on nimittäin kutsuttava teidät pois henkiseen maailmaan, ja silloin teidän on täytettävä 

kehityksen laki, ja sielu joutuu todistamaan, kuinka ruumis hajoaa maan sisällä. 

37 Jos ette halua päästä ikuisuuden kynnykselle sekasorron ympäröimänä, taistelkaa edistyksenne 

puolesta, ansaitkaa ansioita maailmassa tuomalla kaukaisia ihmisiä lähemmäksi Työtäni, rukoilemalla ja 

työskentelemällä kansojen rauhan puolesta, levittämällä laupeutta ja rakkautta lähimmäistenne 

keskuuteen. 

38 Silti on joku, joka sanoo Minulle: "Herra, jos Sinä olet Kaikkivaltias Jumala, anna minulle todiste 

voimastasi." Mutta minä sanon teille: Kuinka kypsymättömiä olettekaan, kun puhutte näin Hänelle, joka 

pelkällä tahdollaan saisi maan hajoamaan. 

39 Teen itseni tuntuvaksi sielussa, jonka on tultava luokseni ja joka voi tunnistaa olemukseni. 

Kehonne on materiaa, jonka heikkoudet annan anteeksi. 

40 Puhdistakaa itsenne, oi ihmiset, jotta voitte sovittaa sielunne yhteen ruumiinsa kanssa ja siten 

kohottaa itsenne Minun luokseni omien ansioidenne kautta. Antakaa ihmisten etsiä Minua eri kirkoissa ja 

lahkoissa, älkää tuomitko heitä, sillä te ette myöskään voi vielä tehdä täydellisiä tekoja. 

41 Epäjumalanpalvelijat, Aaronin jälkeläiset ja jäljittelijät, jumalten muovailijat, jatkakoot eri 

jumaliensa palvomista epäjumalissa ja kuvissa. He heräävät nyt syvältä unestaan. 

42 Teidän tehtävänne on kylvää hengellisyyden siemeniä tekemällä ihmisille selväksi, että Jumalan 

sisäinen palvonta on Isälle kaikkein mieluisinta. Tällä tavoin ihmiset tuntevat hengellisen ja jumalallisen 

läsnäolon vaatimatta näkemistä uskoakseen. Aivan kuten olette tunteneet näinä hetkinä niiden 

henkisten olentojen läsnäolon, joita muistatte rakkaudella ja kiitollisuudella ja jotka ovat lähestyneet 

teitä kuin tuoksu tai kuin houkutus, joka kutsuu teitä seuraamaan polkua, jonka he ovat asettaneet 

eteenne. Nuo olennot lähestyvät ihmisiä tuntematta vieläkään halua tämän maailman turhuuksiin ja vain 

herättääkseen sieluissa halun saavuttaa se elämä, joka odottaa teitä. 

43 Ne, jotka vuodattavat kyyneleitä läheistensä menettämisen vuoksi, ovat "kuolleita", jotka surevat 

kuolleitaan, ovat niitä, jotka ovat materialisoituneet tietämättömyydessään, jotka eivät ymmärrä elämän 

tarkoitusta ja jotka, vaikka väittävätkin uskovansa sielun kuolemattomuuteen, todistavat itkullaan ja 

surullaan, ettei heillä ole jälkeäkään uskosta. He itkevät "kuolleita ihmisiä", jotka ovat itse asiassa elossa, 

mutta vain siksi, että he eivät näe heitä tai että heidän ruumiinsa on kadonnut. 

44 Pysykää rauhallisina Kristuksen käskyn mukaisesti, joka sanoo teille jälleen kerran: "Rakastakaa 

toisianne." 

45 Tulkaa luokseni ja vahvistukaa, herätkää henkiin armon elämään. Tulkaa opetuslapsikseni, hyvän 

uutisen lähettiläiksi. Maailma kaipaa läsnäoloani, ja annan Sanani saavuttaa sen teidän välittämisenne 

kautta. On niitä, jotka ovat odottaneet Minua jo kauan, niitä, jotka ovat aistineet, että Läsnäoloni hetki 

maailmassa on nyt koittanut ohjata sieluja edistyksen ja henkistymisen tielle. 

Mutta ennen kuin lähetän teidät ulos, teidän on puhdistettava ja koulutettava itsenne. Kun kärsimys 

painaa sinua ja tunnet olosi väsyneeksi, muista, että olen tukenasi ja autan sinua kantamaan ristin, jotta 

et romahda sen painon alla. Jos rukoilette ja omistaudutte tehtävänne täyttämiselle, ei tule 
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koettelemuksia eikä esteitä, jotka heikentäisivät teitä. Lähdet matkallesi hymy huulillasi ja toivo 

sydämessäsi. Et pelkää tulevaisuutta, ja kaikki huonot tuomiot tai aikomukset sinua kohtaan mitätöidään. 

Älkää kieltäkö Minua, vaikka teitä koetellaan kovasti. Ette nimittäin tiedä, onko Minun Tahtoni antaa 

teille ihme oikeudenkäynnin huipulla todistaaksenne, että olette opetuslapsiani. 

46 Kuunnelkaa ja ymmärtäkää vertaukseni: 

47 Armoa haluten joukko nälkäisiä, sairaita ja alastomia ihmisiä lähestyi erästä taloa.  

Talon isännöitsijät valmistivat sitä lakkaamatta viihdyttääkseen ohikulkijoita pöydässään. 

Näiden maiden maanomistaja, omistaja ja herra saapui juhlien johtoon. 

Aika kului, ja hädänalaiset löysivät talosta aina ruokaa ja suojaa. 

48 Eräänä päivänä tämä herra huomasi, että pöydässä oleva vesi oli sameaa, että ruoka ei ollut 

terveellistä ja maukasta ja että pöytäliinat olivat tahriintuneet. 

Sitten hän kutsui luoksensa ne, jotka olivat vastuussa ruokapöydän valmistamisesta, ja sanoi heille: 

"Oletteko nähneet liinavaatteet ja maistaneet ruokaa ja juoneet vettä?" "Kyllä." "Kyllä, Herra", he 

vastasivat. 

"Ennen kuin annatte ruokaa näille nälkäisille, antakaa lastenne ensin syödä sitä, ja jos he pitävät 

ruokaa hyvänä, antakaa se näille vieraille." 

Lapset söivät leipää, hedelmiä ja kaikkea, mitä pöydällä oli, mutta maku oli vastenmielinen, ja he 

olivat tyytymättömiä ja kapinoivat sitä vastaan, ja he valittivat kiivaasti. 

Sitten maanomistaja sanoi niille, jotka vielä odottivat: "Tulkaa puun alle, sillä minä tarjoan teille 

puutarhani hedelmiä ja maukasta ruokaa." 

Mutta palvelijoille hän sanoi näin: "Puhdistakaa tahrat, poistakaa paha maku niiden huulilta, joille 

olette pettäneet. Minä en pidä teistä, sillä minä olen käskenyt teitä ottamaan vastaan kaikki nälkäiset ja 

janoiset, tarjoamaan heille parasta ruokaa ja puhdasta vettä, ettekä te ole totelleet. Teidän työnne ei 

miellytä minua." 

Näiden maiden herra valmisti juhlat itse: Leipä oli runsasta, hedelmät terveitä ja kypsiä, vesi raikasta 

ja virkistävää. Sitten hän kutsui odottavia ─ kerjäläisiä, sairaita ja spitaalisia ─ ja he kaikki pitivät juhlaa, ja 

heidän ilonsa oli suuri. Pian he olivat terveitä ja vapaita kärsimyksistä, ja he päättivät jäädä kartanoon. 

He alkoivat viljellä peltoja, heistä tuli peltotyöntekijöitä, mutta he olivat heikkoja eivätkä osanneet 

noudattaa Herran ohjeita. He sekoittivat erilaisia siemeniä, ja sato rappeutui, vehnä tukehtui 

rikkaruohoihin. 

Kun sadonkorjuun aika koitti, tuli kartanonherra ja sanoi heille: "Mitä te teette, kun olen antanut 

teille vain talon johtovastuun vieraiden vastaanottamista varten?" Ja he sanoivat: "Mitä te teette? 

Kylvämäsi siemen ei ole hyvä, muut ovat pellonmuokkausta varten. Menkää puhdistamaan maa 

ohdakkeista ja rikkaruohoista ja hoitakaa sitten taloa uudelleen. Kaivo on kuivunut, leipä ei vahvistu, ja 

hedelmät ovat katkeria. Tehkää niille, jotka kulkevat läpi, niin kuin minä olen tehnyt teille. Kun olet 

ruokkinut ja parantanut ne, jotka kääntyvät puoleesi, kun olet poistanut lähimmäisesi tuskan, silloin minä 

annan sinulle levon huoneessani." 

(vertauksen loppu) 

50. Jumalallinen Henkeni antaa teille tämän Sanan opastamaan teitä elämän polulla ja varoittamaan 

teitä vaaroista, jotka odottavat teitä. 

51. Elätte kolmannessa ajassa, henkistymisen ajassa. 

52. Annan sydämellenne rauhan, uskon ja toivon, ja jumalallinen tahtoni on, että otatte tämän viestin 

vastaan sydämessänne. 

53. Tuo murheesi Herran eteen. Hän loi teidät, ja teidän on palattava Hänen luokseen. 

54. Teidän on aika opiskella Mestarin sanaa, ja teidän on myös aika yhdistyä yhdeksi mieleksi, jotta 

voitte pysyä yhdistyneinä tuon ylevän rakkauden kanssa. 

55. Jokaisella teistä on tehtävä, jota ette ole vielä täyttäneet. 
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56. Älkää kääntykö pois opetuksesta, ottakaa se vastaan rakkaudella, ettette huomenna lankea 

erehdykseen, joka pysäyttäisi sielunne edistymisen ja saisi teidät vajoamaan eksytyksen mutaveteen. 

57. Totuuteni paljastuu selvemmin, kun näen teidät valmiina. Mutta te, jotka ette ole vielä 

ymmärtäneet Minua, olette vielä tietämättömiä. Kuitenkin kerron teille myös tämän: Te olette niitä, 

jotka ovat lähimpänä Isää, koska olette henkistymisen tiellä, tiellä, jolla ei ole loppua. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 197 
1 Mestarin rakkaus leviää hänen opetuslastensa ja lastensa keskuuteen. Jumalan kannalta te olette 

minun lapsiani; Mestarin kannalta te olette minun opetuslapsiani. 

2 Rakkaat ihmiset: Tämä Luoja Jumala, teidän Isänne, on testamentannut teille vahvan ja 

puolustuskykyisen sielun, jonka miekka on hyvyys ja jonka on taisteltava, kunnes se on karkottanut 

pahuuden, joka on syntynyt sielussa ja ravinnut ihmisen sydäntä. Teille on kuitenkin annettu myös 

viisautta, jotta ihminen voisi vapautua tietämättömyyden pimeydestä. 

3 Lähdettyäni toiselle aikakaudelle opetuslapseni Johannes näki hurmioituneena aikakauden, jossa 

te nyt elätte ─ vaarat, joihin ihmiskunta joutuisi, onnettomuudet, jotka ravistelisivat maailmaa, ihmisten 

taistelut ja riidat ja rauhan, joka tulisi kaiken tämän jälkeen. Hänelle ilmoitettiin myös tapa, jolla tämä 

ilmestys tai profetia säilytettäisiin kirjallisesti, jotta se tulisi tunnetuksi kaikkialla maailmassa. 

4 Haluan, että uudet opetuslapseni tietävät noiden ilmestysten merkityksen ja sen Sanan ytimen, 

jonka parhaillaan annan teille, sillä silloin ymmärrätte, mistä spiritismissä on kyse, ja voitte pysyä lujana 

taistelussa. 

5 Opetus on MINÄ itse, joten sitä ei saa saastuttaa. Se on puhtautta ja vilpittömyyttä, eikä sitä saa 

saastuttaa. Ihmisen synnillisyys ei myöskään saastuta Herraasi, kun Hän tulee luoksenne ja tekee itsensä 

tunnetuksi äänenkantajan kautta; Hän pikemminkin puhdistaa hänet. Totuus on nimittäin se, että vaikka 

äänenkantajat, joiden kautta puhun teille, osoittavat vain tiettyä taipumusta hyvään, he nousevat 

hengellisesti Äärettömään saadakseen jumalallisuuden kosketuksen. Näin he saavat inspiraatiota, 

ilmestystä ja jumalallista tietoa. On myös totta, että he ovat vielä hyvin kypsymättömiä ja 

valmistautumattomia. 

6 Mutta minä olen rakkauden Henki, enkä pyri vuoropuheluun vain vanhurskaiden kanssa. Tulen 

myös niiden ihmisten asuntoon, joissa ei asu vanhurskaat, vaan lapset, joita rakastan täydellisesti 

pelastaakseni heidät synnistä ja pimeydestä. Sillä he tarvitsevat minua enemmän kuin ne, jotka ovat jo 

pelastuneet. He ovat ihmisiä, jotka tarvitsevat vanhurskauteni ja rakkauteni tulta, jotta heillä olisi siinä 

kaikki heidän elämänsä. 

Tahrojen poistaminen. He tarvitsevat voimaani ja armoani noustakseen ylös. Siksi käännyn heidän 

omantuntonsa puoleen tehdäkseni itseni tunnetuksi. Silloin lapsesta on tullut yhtä Luojansa kanssa, 

koska se on nähnyt itsensä Isänsä kaltaisena. 

7 Miksi ihminen on yllättynyt siitä, että Jumalan armo paljastuu syntisten keskuudessa? Olivatko 

ne, jotka kuulivat sanani toisella aikakaudella, vanhurskaita? Ovatko omat opetuslapseni jo saavuttaneet 

täydellisyyden? Ei, ihmiset, minua kuuntelevien joukkojen joukossa oli syntisiä, paatuneita irstailijoita, 

epäuskoisia, ja jopa apostolieni joukossa oli inhimillisiä raukkoja. Mutta koska he tunsivat hengessään 

jumaluuden kutsun ja omistautuivat opetukselleni, he jättivät esimerkillään ihmiskunnalle toisenlaisen 

opetuksen ja jättivät nimensä ihmisten sydämiin. 

8 Spiritualistin tulisi aina tunnustaa nämä esimerkit ja seurata niitä. Sillä nuo opetuslapset olivat 

todellisia siemeneni kylväjiä. 

Monissa paikoissa näette kuvan näistä apostoleista, mutta teidän ei tarvitse kääntyä heidän 

puoleensa näiden kuvien avulla. Mutta niistäkin näkee, että muisto niistä on tuhoutumaton. Rakastakaa 

heitä, ottakaa heistä esimerkkiä hyveissään. Muistakaa, että olen opettanut teitä rakastamaan Minua 

omissa veljissänne ja sisarissanne. 

9 Kysytte: "Missä on todellinen viisaus?" Ja minä vastaan teille: Jumalassa. Toinen kysyi: "Mikä on 

oikea uskonto?" Toinen kysyi: "Mikä on oikea uskonto?" Ja Mestari vastaa: Joka rakastaa minua ja 

rakastaa lähimmäistään, on löytänyt totuuden ja täyttänyt lain. 

10 Olen sallinut, että maan päällä on olemassa uskontoja, jotka ovat sielun polkuja, jotka johtavat 

Jumalan luo. Jokainen uskonto, joka opettaa hyvyyttä ja rakkautta ja ylistää armoa, on hyvä, koska se 

sisältää valoa ja totuutta. Kun ihmiset kuihtuvat niissä ja muuttavat sen, mikä alun perin oli hyvää, 

huonoksi, polku katoaa materialismin ja synnin alle. 
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11 Siksi näytän teille tänä aikana uudestaan totuuteni, joka on tie, elämän ydin ja laki, jotta voisitte 

etsiä tätä lakia, joka on majakka ja ohjaava tähti, muotojen ja riittien ja kaiken inhimillisen yläpuolella. 

Jokainen, joka etsii Minua tällä tavoin, on spiritisti. 

12 Ihmiset todistavat, että tämä Sana tekee ihmiskunnan vahvaksi tulevina aikoina. Huomisen 

spiritualistia ei tunnista siitä, että hän on kiihkoilija tai munkki, joka erottautuu maailmasta ja ihmisistä 

voidakseen rukoilla, vaan siitä, että hän osaa taistella kiusauksia vastaan ja että hän kykenee 

tunnistamaan totuuden tien jopa pyörremyrskyn keskellä. Huomisen spiritualisti pystyy kohtaamaan 

hyvin aseistetun maailman, hänen sanansa profeettana ja näkijänä ilmoittaa, mitä tulee tapahtumaan. 

Hän osaa pelastaa ne, jotka ovat vaarassa joutua turmioon. 

13 Hengellisyyden sanoma ei ole ihmisen työtä, se on Luojan työtä, se on ikuinen laki, joka hallitsee 

sieluja. 

14 Tunne Työni sisimmässäsi, niin että se saa sinut tuntemaan itsesi suureksi nöyryydestäsi ja 

vaatimattomuudestasi huolimatta. Älkää olko huolissanne, jos ette ole kaunopuheisia, sillä olen antanut 

teille totuuden vakuuttavuuden. Tämä on syy siihen, että sanani voittaa. 

15 Hengellisesti jätän teidät yhdistyneiksi kaikkien kanssaihmistenne kanssa, riippumatta siitä, mihin 

oppiin he sitoutuvat. 

16 Näytät tulleen tänne aikaisemmin kuin minä, mutta sanon sinulle totuuden nimessä, että odotin 

sinua jo pöydässäni. 

17 Olen jättänyt valtaistuimeni ollakseni kanssanne, antaakseni teille opetukseni ja lohduttaakseni 

teitä ahdistuksissanne. Ollaksesi kanssani sinäkin olet jättänyt taaksesi kotimaasi, kotisi ja rakkaasi. 

18 Aivan kuten te olette tunteneet vertaansa vailla olevaa autuutta tämän sanan äärellä ja löytäneet 

rauhan ja harmonian salaisuuden seuraamalla sitä, niin monet ihmiset tulevat luokseni ja omistautuvat 

tehtävälle elää Sanaani. 

19 Opetukseni herättää tänä aikana ihmisten sielun, joka on ollut pitkään unessa. Vielä elossa ovat 

sanani, jotka annoin ihmisille toisella aikakaudella, mutta kukaan ei harjoita niitä niin kuin opetin. 

Henkeni oli välttämätöntä palata luoksenne vakuuttamaan teille, että tämä opetus on sielun ääretön 

polku, jotta ette koskaan pysähtyisi evoluution tielle. 

20 Ne, jotka haaveilevat ikuisesta, jotka rakastavat todellista, jotka kaipaavat nousta ihmiselämän 

kurjuuden yläpuolelle, ovat niitä, jotka pitävät kiinni tästä työstä, jotka ovat armollisia sielulleen, jotka 

pitävät sielun kaunistusta parempana kuin ruumiin juhlavaatteita. Näissä voi nähdä ymmärryksen 

kipinän. He eivät ole niitä, jotka ajattelevat, että tehtäväni rajoittuu kipujenne lievittämiseen ja 

sairauksistanne vapauttamiseen. He ovat niitä, jotka ovat ymmärtäneet, että lupaukseni sisältää jotain 

muutakin kuin vapautuksen kivusta: iankaikkisen elämän. 

21 Opetukseni merkitys innoittaa teitä tuhoamaan luomanne materialistisen maailman, jotta voitte 

rakentaa sen päälle henkistyvän maailman, jossa te olette itse 

Tulette nauttimaan kaipaamastanne rauhasta ja näette kaikkien niiden kykyjen nousevan esiin ja 

kehittyvän, jotka ovat pysyneet uinuvina olemuksenne pohjalla tähän asti. 

22 Tiedon valo loistaa hämmentyneisiin mieliin, ja ne ihmiset, joissa viha on pesinyt, vuodattavat 

sovinnon, katumuksen ja rakkauden kyyneleitä. 

23 Kutsumukseni on kutsu hengelliseen työhön, ja tässä työssä on työtä kaikille. Älköön kukaan olko 

huolissaan siitä, että hän "ryöstää" muutaman hetken aineellisesta elämästä, jotta hän voisi keskittyä 

Miinaan. Totisesti minä sanon teille: tulee hetki, jolloin sielunne kiittää teitä siitä. 

24 Älkää sanoko Minulle: "Herra, olen nähnyt köyhyyttä niiden keskuudessa, jotka seuraavat Sinua. 

Mutta niiden joukossa, jotka eivät edes muista sinua eivätkä puhu sinun nimeäsi, minä näen 

yltäkylläisyyttä, nautintoja ja iloja." 

Älköön kansani pitäkö näitä tapauksia todisteena siitä, että sen, joka seuraa minua, on välttämättä 

oltava köyhä maailmassa. Mutta minä sanon teille, että sitä rauhaa, joka on niillä, jotka kuuntelevat täällä 

ja omistavat osan elämästään hyvän tekemiseen, eivät tunne ne, joita te niin paljon kadehditte, eivätkä 

he voisi saavuttaa sitä kaikella rikkaudellaan. 
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25 Jotkut osaavat pitää hallussaan samanaikaisesti sekä maailman että hengen tavaroita. Toiset eivät 

saa maailman lakeja, koska he unohtavat hengen lait, ja taas toiset ovat kiinnostuneita maailman laeista 

vain siksi, että he luulevat jumalallisten lakien olevan maallisen rikkauden vihollisia. 

26 Tavarat ovat ja pysyvät tavaroina, mutta kaikki eivät osaa käyttää niitä oikein. Teidän tulisi myös 

tietää, että en ole antanut heille kaikkea sitä, mitä monilla on. Joillakin on se, mitä he ovat saaneet 

minulta korvauksena, aivan kuten on toisia, jotka ovat varastaneet kaiken, mitä heillä on. 

27 Paras todiste, jonka ihmiset voivat saada siitä, että he ovat täyttäneet velvollisuutensa elämässä, 

on sielun rauha, ei kolikoiden kilinä. 

28 Puhumalla teille kaikin tavoin lisään niiden tietämystä, jotka seuraavat minua tänä aikana. He 

ovat niitä, jotka vastaavat lähimmäistensä kysymyksiin sillä selkeydellä, jolla olen vastannut niihin 

Sanassani, vaikka ne olisivatkin joskus typeriä tai typeriä kysymyksiä. 

29 Haluan, että Sanani jättää valoisan muiston niiden mieleen, jotka sen kuulivat, niin että kun he 

muistelevat sitä, heidän sydämiinsä tulee kaikuja saamastaan rakkaudentäyteisestä opetuksesta. 

30 Ilmiöni todistajien on määrä ottaa vastaan huomisen kansanjoukot, aivan kuten minä olen 

ottanut teidät vastaan. 

31 Muistatko, miten tulit luokseni? Tulit tappiolla, masentuneena. Menit niiden luo, joilla oli 

enemmän kuin sinulla, mutta he eivät antaneet sinulle mitään. Sinä etsit niitä, joilla oli tietoa, mutta he 

eivät opettaneet sinua. Esittelit sairaan, uupuneen ja masentuneen kehosi, mutta he eivät antaneet 

sinulle terveyttäsi takaisin. Ja kun pettymys valtasi sydämenne ja tulitte vakuuttuneiksi siitä, että 

ihmisten keskuudessa ei ole armoa, koska veljien ja sisarten sijaan teitä pidettiin muukalaisina, menetitte 

uskon ja toivon. Jotkut teistä pilkkasivat, toiset kirosivat ja taas toiset kaipasivat kuolemaa. 

32 Niinpä monet teistä pääsivät luokseni vain oppiaksenne, että armonlähteeni on ainoa, joka ei 

koskaan lopu kesken, ja että teidän tarvitsee vain etsiä sitä ja tuntea, kuinka se vuodattaa sitä jokaiselle 

kärsivälle sielulle. 

33 Pian näette, että ei vain eräs kansa, vaan koko ihmiskunta on pettynyt itseensä ja vakuuttunut 

siitä, että kaikki inhimillinen voima, rikkaus tai tiede eivät riitä vastaamaan heidän kysymyksiinsä, 

antamaan rauhaa heidän sielulleen tai lievittämään heidän tuskaansa. Silloin näet heidän etsivän 

totuuden lähdettä, joka on heidän maailmansa, ihmisten ja heidän väärän valtansa tuolla puolen. 

34 Kuinka monet etsivätkään Minua ja kysyvät Minulta suoraan hengeltä hengelle! Vastaan heille, 

mutta kuinka monet myös kulkevat polkusi ja kysyvät sinulta, pyytävät sinulta valoa. Ottakaa nämä 

vastaan minun nimessäni ja antakaa heille siitä, minkä olen teille uskonut. 

35 Jos todella annatte lähimmäisillenne rakkaudella, valolla, henkistymisellä ─ todella, sanon teille, 

ette ainoastaan sytytä heissä uskoa Isään, vaan myös palautatte heille luottamuksen ihmisiin, sen 

luottamuksen, joka teidän välillänne on oltava Jumalan lapsina. 

36 Tiedän ansiosi. Tarkkailen niitä, jotka ovat jättäneet aineelliset asiansa kuullakseen sanani, niitä, 

jotka ovat luopuneet mistään mielihyvän tyydytyksestä tai muutaman tunnin levon nauttimisesta 

ollakseen kanssani, tai niitä, jotka ovat kestäneet läheistensä kritiikkiä tai juoruilua ja jotka ovat pitäneet 

kaikkea tätä vähäarvoisina, ja jotka ovat läsnä sillä hetkellä, kun annan teille opetukseni. 

37 Siunaukseni ja rauhani olkoon heidän kanssaan. Siunaan niiden halua, jotka haluavat täydellistää 

itsensä, siunaan niitä, jotka janoavat ja janoavat tietoa. He ovat niitä, jotka haluavat muuttaa elämäänsä 

ja tapojaan tunteakseen olevansa lähempänä Herraa. Jos he pysyvät järkähtämättöminä polullaan, he 

saavuttavat sen päätepisteen ja saavuttavat sen, mitä he kaipaavat. 

38 Mestarin tahto on, että kaikki uskovaiset ihmiset tulisivat näin kuuntelemaan Minua syvässä 

hengellisessä halussa; että unelmoisitte vain elämänne parantamisesta ja että hylkäisitte kaiken sen, 

mikä menneisyydessänne oli epäpuhdasta. On totta, että te kaikki pyrkitte saavuttamaan tämän 

päämäärän, jotkut innokkaammin, toiset vain heikommin, mutta te kaikki pyrkitte tulemaan paremmiksi 

kuin mitä olitte aiemmin. Luuletteko, etten näe taistelujanne? 

39 Paheet, intohimot ja epäjumalanpalvelus houkuttelevat sinua edelleen. Mutta sinä rukoilet noina 

hetkinä, ja uskosi auttaa sinua pelastumaan niistä. Sielusi on valmis vastaanottamaan Minut tässä 
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ilmestysmuodossa ja kuulemaan Minut tämän viestintävälineen kautta. Se ei kuitenkaan saanut tätä 

valmistautumista maan päällä vaan koko henkisen kehityksensä ajan, ja teidän oli välttämätöntä hylätä 

monia taipumuksia, joita olette omaksuneet kulkiessanne maailman läpi, jotta voisitte ymmärtää 

ilmenemismuotoni tällä hetkellä. 

Ne, jotka eivät ole valmistautuneet, eivät tunnista tätä ilmentymää totuudeksi. Siksi näette 

erimielisyyksiä perheidenne helmoissa: Vanhemmat, jotka tästä syystä arvostelevat väärin omia lapsiaan; 

lapset, joista tulee vanhempiensa tuomareita; sisarukset, jotka ennen ymmärsivät toisiaan ja nyt katsovat 

toisiaan kuin he olisivat vieraita; ja aviomiehet ja vaimot, jotka riitelevät ja jopa hylkäävät toisensa, koska 

toinen uskoo ja toinen kieltää. 

40 Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu. Saarnaamiseni aikana ihmiset myös 

tuomitsivat toisensa väärin, sillä toiset uskoivat sanaani ja jopa antoivat henkensä, koska pitivät kiinni sen 

totuudesta, kun taas toiset kutsuivat sitä petokseksi ja epätodeksi. 

41 Jos ihmiset olisivat todella odottaneet Herraansa, he eivät olisi olleet hämmentyneitä, aivan 

kuten eivät hämmentyneet ne, jotka kaipasivat häntä kiihkeästi, odottivat häntä ja kutsuivat häntä. 

42 Olen käskenyt teitä kutsumaan poikkeuksetta kaikki lähimmäisenne istumaan pöytääni. Sillä 

vaikka kaikki eivät tällä hetkellä usko Minuun, Minun on puhuttava kaikille. 

43 Siihen aikaan lähdin kansanjoukkojen luo. Paikka, jossa puhuin heille, oli aina välinpitämätön 

Minulle. Puhuin heille sekä temppelin kuistilla että tiellä, laakson niityllä, meren rannalla tai vuoren 

huipulla. 

44 Tällä hetkellä, kun äänenkantajan valmistelu on tarpeen puhuakseni teille ─ vähäpätöinen olento, 

joka ei pystyisi säteilylläni kyllästettynä lähtemään teillä tai poluilla aukioille ja kaupunkeihin puhumaan 

sanani väkijoukoille ─ olen koonnut teidät nöyriin hartaisiin tiloihin antaakseni teille sanani. Sen sijaan, 

että Minä menisin ihmisten luo, he tulevat kuulemaan Minua. Siksi sanon niille, jotka tulevat luokseni 

päivästä toiseen: Kutsu lähimmäisesi puuni varjoon, jossa he voivat kuulla ääneni. 

45 Valmistan teitä, sillä nyt alkaa uusi ajanjakso. Suuren hengellisyyden ja kohotuksen aika on 

koittamassa, ja se tapahtuu siellä, missä annan teille Sanani. 

46 Vielä kolmen vuoden ajan minä annan teille opetukseni ihmisen älyn kautta, joka on kuin kolme 

päivää, sillä aika kuluu vääjäämättä. 

47 Oi kansa, kuinka paljon suopeutta ja kuinka paljon myönnytyksiä teille on myönnetty työssäni! 

Minun on kuitenkin huomautettava teille, että kaikella on rajansa, ja niiden myönnytysten, joita Isä on 

tehnyt teille, on tultava tiensä päähän. Pian osaatte säilyttää todellisen kunnioituksen kaikkea sitä 

kohtaan, mikä on todellista valmistelua. 

48 Minun Työni ei ole yksi monista opetuksista, se ei ole mikään toinen lahko maailmassa. Tämä 

ilmestys, jonka olen tuonut teille tänään, on Iankaikkinen laki. Kuinka monta rituaalia olettekaan 

lisänneet siihen hengellisyyden ja ymmärryksen puutteessa, kuinka monta epäsiveellisyyttä, kunnes 

olette lopulta vääristäneet sen. Kuinka monta palvontatekoa olettekaan tuoneet oppiini, sanomalla ja 

uskomalla, että kaikki, mitä olette tehneet, oli Minun innoittamani ja määräämäni. 

49 Tulee aika, jolloin silmänne avautuvat ja ymmärrätte spiritismin todellisen luonteen. Totisesti 

sanon teille, että Työni on pyhempää kuin mikään, mitä olette maailmassa harkinneet. Olen kuitenkin 

valmis antamaan anteeksi kaiken sen, mitä olette tehneet syntiä tehtävässänne, ja katumuksenne kautta 

aloitatte uuden, hengellisemmän elämän ja harjoitatte opetuksiani mahdollisimman yksinkertaisesti, niin 

että se, mitä opetatte, on todellista spiritualismia. 

50 Jos uudet oppilaani olisivat käyttäneet henkistä olemusta, jonka he saivat vuodesta 1866 lähtien, 

jolloin nämä opetukset alkoivat heidän keskuudessaan ─ ettekö usko, että he olisivat omaksuneet nämä 

opetukset jo kauan sitten? 

51 Oli vain luonnollista, että niin kauan kuin ette nähneet ilmestystäni loppuun saatettuna, 

lankeaisitte erehdykseen ja tulkitsisitte joitakin opetuksia väärin, vaikka selitin ne yksityiskohtaisesti, 

jotta ymmärryksenne ymmärtäisi ne. Mutta kun Sanani on saavuttanut täyden mittansa teidän 

keskuudessanne, nuo virheet eivät enää ole oikeutettuja. 
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52 Olette alkaneet uskoa, että olen tuonut teille tämän työn tarkoituksenani poistaa aineellinen 

köyhyys, jossa jotkut ihmiset elävät, auttaakseni teitä erottumaan muiden silmissä suurena. Mutta 

tänään yllätytte siitä, että tuon teille hengellisiä hyödykkeitä: laupeutta, lohdutusta, balsamia, joita 

teidän pitäisi välittää eteenpäin suurimmalla altruismilla. 

53 Totuus on tämä: Se, joka on asettanut hinnan palveluille, joita hän on tarjonnut lähimmäiselleen, 

ei ole tehnyt sitä myydylle työlleni. Hän, joka on asettanut hinnan, petoksen hinnan, on tehnyt sen 

itselleen. 

54 Jäljellä on vielä lyhyt aika, jonka aikana puhun teille vapaasti, eikä kukaan voi väittää, että 

rankaisisin häntä ankarasti tai panisin hänet sovittamaan liikaa tekemiään virheitä. Sillä minun 

opetukseni on rakastava, samoin kuin keinot, joita käytän teitä ojentaakseni. 

55 Maailman palkinto ei anna sinulle rauhaa ja tyydytystä. Nämä tulevat palkintona siitä, että 

suoritatte velvollisuutenne täynnä hyväntekeväisyyttä lähimmäisiänne kohtaan. 

56 Olkaa hyväntahtoisia ihmisiä, ja jos te rakastatte rauhaa, se pysyy teidän kanssanne. Totisesti 

minä sanon teille: ei ole mitään aarretta, joka olisi verrattavissa sielun rauhaan. 

57 Voitte sanoa, että on vain hyvin lyhyt aika, ennen kuin tätä sanaa ei enää kuulla. Lähestyy jo aika, 

jolloin teidän on määrä lähteä levittämään Hyvää Sanomaa. Valon ajan täysi mitta tulee, ja teidän päänne 

ylle laskeutuu Herran Henki, aivan kuten Hän laskeutui apostolieni ylle tuolloin ja sai tulisen kielen 

ilmestymään jokaisen päälle symbolina "Sanalle" tai Sanan hengelliselle lahjalle, joka heille annettiin 

tuona hetkenä. 

On välttämätöntä, että pysytte opetuksessani, jotta tahtoni voi toteutua teissä. Jos joudutte 

kärsimään nöyryytyksiä työni tähden, kestäkää ne kärsivällisesti ja antakaa anteeksi. Kiinnitä katseesi 

Jeesukseen ja näe, kuinka hän noina päivinä kesti ihmisten suurimmat nöyryytykset kapinoimatta ja sen 

sijaan antoi anteeksi ja rakasti niitä, jotka loukkasivat häntä. 

58 Kun sanoin teille, että teidän pitäisi tarjota oikea poski anteeksiannon merkiksi sille, joka lyö teitä 

vasemmalle poskelle, en rajoittanut opetustani pelkkiin sanoihin. Kuinka monta kertaa viimeisinä päivinä, 

jotka vietin maailmassa, sain kasvoilleni ja ruumiilleni joko ruoskaniskuja tai iskuja ilman, että sydämeni 

suuttui tai katseeni osoitti kaunaa. Lempeyteni, se ystävällisyys, jolla katsoin noita ihmisiä, aiheutti monia 

ihmeitä, monia kääntymyksiä, jotka vain minä näin. Vapahtaja Jeesus tuli siksi näyttämään teille tien, joka 

johtaa hengelliseen nousuun nöyryyden kautta. 

59 Siitä hetkestä lähtien, kun synnyin ihmiseksi, jumalallinen nöyryys paljasti itsensä täysin 

maailmalle ─ siitä kylmästä yöstä lähtien, jolloin sielultaan ja ruumiiltaan puhtain nainen rukoili ilolla 

tallin sisältä Herralleen, ainoalle turvapaikalle, joka avautui tuona yönä vastaanottamaan maailman 

Vapahtajan kohtuunsa. Siellä seimessä, joka oli kehtoni, alkoi rakkauden ja nöyryyden oppitunti, jonka 

toin ihmiskunnalle. 

60 Nykyään elätte eri aikaa. Olen palannut luoksenne, ja vaikka se ei olekaan tapahtunut miehenä, 

olen opettanut teille uudestaan nöyryyttä koskevan opetukseni. Pimeys, johon ihmiskunta on 

verhoutunut tänä aikana, on mustempi kuin se yö, jolloin Jeesus syntyi. Niiden sydänten kovuus, jotka 

ovat ottaneet vastaan uutisen paluustani, on ollut kuin kalliot siinä luolassa, jossa Jumalan lapsi avasi 

silmänsä tämän maailman valolle. Ihmisten välinpitämättömyys ikuista, hengellistä kohtaan ja heidän 

rakkaudettomuutensa toisiaan kohtaan ovat kuin tuon siunatun yön kylmyys. Ja heidän mielensä 

hauraus, jonka kautta teen itseni tunnetuksi tänä aikana, heidän sydämensä karheus on ollut kuin seimen 

kova olki. Näin aloitin uudelleen opetukseni teidän keskuudessanne. Mutta kysyn teiltä: Päätänkö 

minäkin sen ristillä, kuten silloin? 

61 Katso jälkiäni ja seuraa sitä. Kun kohtaatte kärsimystä, uhrauksia, luopumista, nöyryytystä, 

kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, ja minä lähetän teille voimani ja annan teille käsivarteni 

ristinkantajaksi, joka auttaa teitä kantamaan ristinne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 198 
1 Autuas on se, joka tulee minun luokseni nöyränä. 

2 Nyt ovat ne ajat, jolloin jätän taakseni sielultaan ja mieleltään valmistautuneita ihmisiä, jotta he 

voivat todistaa totuuden tulemisestani. 

3 Kun opetuslapseni kulkevat maailman halki puhuen ja opettaen minun nimessäni, heillä on 

sisällään usko ja uskomus. 

Heillä on varmuus siitä, että riennän heidän avukseen koettelemuksen hetkellä, koska olen aina ja 

kaikkialla antanut todisteita rakkaudestani ja läsnäolostani. 

4 Kun suru vaivaa sinua ja huudat Isääsi, koska uskosi antaa sinulle vakuuttuneisuuden siitä, että 

sinua kuunnellaan ja että Herra näkee murheelliset kasvosi, silloin tunnet lohdutusta ja toivoa, joka on se 

hyväily, jonka Mestari antaa sinulle, kun Hän kuulee anomuksesi. 

5 Kun elämä on ihmiselle täynnä sudenkuoppia ja kärsimyksiä ja hän rukoilee Isänsä lohdutusta, ─ 

miksi en tulisi ja vahvistaisi häntä, sillä hän on lapsi, jota rakastan, ja minä olen todellakin se, joka voi 

herättää hänet uudelleen? 

6 Jumalallinen rakkaus virtaa ihmiskunnan ylle joka hetki, ja siitä todistavat ne, jotka ovat tunteneet 

Minut syvästi sydämessään. Sillä vaikka olen kaikkivoipa, rajoitan itseäni päästäkseni lähelle ihmistä ja 

tullakseni hänen tuntemakseen. 

7 Älkää tuomitko ketään. Katso, miten eri uskonnollisten yhteisöjen ihmiset rukoilevat eri tavoin, 

kukin eri tavalla kuin sinä. Olen ilmoittanut teille, että tulen alas kaikkien luo ja kuulen kaikki. Sillä minä 

en kätke itseäni keneltäkään, joka etsii minua. 

Toiset taas tuomitsevat teidät hengellisen rukoustapanne vuoksi ja myös siksi, että uskoitte 

julistukseeni ihmisen älyn kautta. Kuinka monet teistä ovatkaan jo joutuneet niiden taholta herjauksen ja 

pilkan uhreiksi, jotka ovat hyväksyneet julistukseni tässä muodossa! Ainoastaan tämän kansan sydämessä 

palava uskon liekki on saanut teidät kestämään koettelemukset, ja tämä johtuu siitä, että luotatte siihen, 

että tämä opetus, joka on selvinnyt suurista kiistoista, tunnustetaan maailmanlaajuisesti. Te, jotka 

kuulette sanani suoraan ja olette opettajia ihmisten keskuudessa, ette näe työnne tulosta tästä 

maailmasta käsin. Sillä siemenen hedelmöittyminen vie aikaa. 

8 Tämä ihmiskunta on vähitellen hyväksymässä ajatuksen hengellisestä. Kun se on saavuttanut 

tietyn kehitystason, se huomaa, ettei ilmenemismuodoissani ja ilmestyksissäni ollut mitään petosta; ne 

olivat totuutta, että Mestari vuodatti itseään rakkaudessa, viisaudessa ja armossa kouluttamattomien 

mutta vastaanottavaisten, Jumaluuteni valaisemien lautakuntaelinten kautta. Nämä olivat vielä 

epätäydellisiä, mutta koska olen Puhtaus itse, olen käyttänyt niiden ihmisten älyllisiä elimiä, jotka 

taistelevat jatkuvasti omia taipumuksiaan vastaan. 

Jos ihminen uskoo, että Minun pitäisi ilmaista itseni vain vanhurskaan ja täydellisen ihmisen kautta 

ollakseni uskottava, hän on erehtynyt, ja kysyn häneltä: Ovatko Jumaluuteni edustajat uskonnollisissa 

yhteisöissä täydellisiä ja vanhurskaita miehiä? Totisesti minä sanon teille: en löydä heidän joukostaan 

yhtäkään vanhurskasta koko maan päällä. Silti he ovat menneinä aikoina ilmoitetun Sanani tulkitsijoita. 

9 Äänenkantajat, joiden kautta puhun teille, eivät ole edustajiani eivätkä palvelijoitani. Ne ovat vain 

välineitä, joilla välitetään esirukoukseni. 

10 Opetukseni on tuonut sinulle monia oppitunteja. Olen sanonut teille, että teidän ei tarvitse 

rakentaa upeita kirkkoja miellyttääksenne Jumalaanne, että teidän ei myöskään tarvitse tunnustaa 

syntejänne toisen kaltaisenne syntisen edessä. Paras kirkko, johon voitte astua palvomaan Minua, on 

oma sydämenne, ja kun tunnette vilpitöntä katumusta rikkomuksistanne ja taistelette itseänne vastaan 

parantaaksenne tapanne, saatte todella anteeksiannon Minun kauttani. Todiste siitä, että olet pessyt 

tahrasi pois, on se rauha, jonka henkesi kokee, ja ilo, joka tulvii sydämestäsi. 

11 Miksi ihmiset puhuvat "yliluonnollisesta", kun kaikki Minussa ja teoissani on luonnollista? Eivätkö 

ihmisten pahat ja epätäydelliset teot päinvastoin ole "yliluonnollisia", koska luonnollista olisi, että he 

toimisivat aina hyvin, kun otetaan huomioon Hän, josta he ovat lähtöisin, ja ne ominaisuudet, joita heillä 



U 198 

146 

on ja joita he kantavat sisällään? Minussa kaikelle on yksinkertainen ja syvällinen selitys, mikään ei jää 

pimentoon. 

Kutsutte "yliluonnolliseksi" kaikkea sitä, mitä ette ymmärrä tai mitä pidätte mysteerin peittämänä. 

Mutta kun sielunne on kohonnut ansioiden kautta ja näkee ja havaitsee sen, mitä se ei aiemmin voinut 

nähdä, se huomaa, että kaikki luomakunnassa on luonnollista. 

12 Jos ihmiskunnalle olisi muutama vuosisata sitten kerrottu niistä edistysaskelista ja löydöistä, joita 

ihminen tekisi nykyaikana, jopa tiedemiehet olisivat epäilleet ja pitäneet tällaisia ihmeitä yliluonnollisina. 

Mutta nykyään, kun olette kehittyneitä ja olette seuranneet ihmisen tieteen edistymistä askel askeleelta, 

pidätte niitä luonnollisina teoksina, vaikka ihailettekin niitä. 

13 Totisesti sanon teille: Huomenna, kun ihmisen hengellinen vuoropuhelu Jumalansa kanssa leviää 

koko maan päälle, ihmiskunta tulee tuntemaan nämä ilmentymät. Se uskoo, että tein itseni tunnetuksi 

ihmisälyn kautta, se uskoo siihen, mitä puhuin, eikä enää tuomitse tällaisia ilmentymiä mahdottomina tai 

yliluonnollisina. 

14 Huomisen ihmiset tunnistavat oppini suuruuden ja olemuksen niiden kirjoitusten perusteella, 

jotka ovat jäljellä Sanastani. Se yksinkertaisuus, jolla selitin syvällisen, käsittämättömän, se 

yksinkertaisuus, jolla esitin teille totuuden, herättää heissä ihailua. 

15 Valmistelkaa siis sanani, jotta voitte vastata niille, jotka tulevat tätä tietoa haluten. Sinun luoksesi 

tulee ihmisiä, jotka eivät tyydy yksinkertaisiin selityksiin. Tulevat tiedemiehet, jotka ovat viettäneet 

elämänsä kyseenalaistamalla luontoa ja kirjoja, ja he kysyvät teiltä: "Miksi Herra ei materialisoitunut, 

koska hänellä oli siihen valta, ja selittänyt, mitä löytöjä tiede tekisi?". 

16 Silloin vastaat: "Jumalallisen Sanan, jonka yksinkertaisuus sisältää viisautta, ytimessä on selitys ja 

ennustus siitä, mitä ihminen tulee ymmärtämään ja mitä ihmiskuntaa odottaa." 

17 Opetuslapset, vielä tänäänkin sanon teille: Älkää luulko, että se viisaus, jota opetan teille 

ilmestyksissäni, on sitä varten, että vastustaisitte ihmisten oppineisuutta. Jos haluatte kulkea tätä tietä, 

kerron teille jo nyt, että ette tule onnistumaan. 

18 Ei tarvitse olla oppinut tullakseen luokseni, riittää, että sielu on koholla, että ilmaisee Sanani niin 

kuin Jeesus sen paljasti toisella aikakaudella ja niin kuin annan sen teille tänään: täynnä yksinkertaisuutta 

ja rakkautta. Onko se paljastanut tieteellistä oppineisuutta? Yritetäänkö sillä ratkaista tämän ajan 

ihmisten tieteellisiä ongelmia? 

19 Puhun vain hengelle. Olen vain opettanut polkua, joka johtaa täydelliseen elämään, ja tämä 

tehtävä on myös teidän tehtävänne: puhutte hengelle ja näytätte sille horisontissa näkyvän "Luvatun 

maan" siluetin. 

20 Esitän opetukseni rehellisesti ja kaunistelematta ja annan ihmisten tutkia, tutkia ja esittää 

kysymyksiä. En paheksu tätä enkä estä sitä. Etsiköön jokainen sitä lähestymistapaa, joka on hänelle 

mahdollinen totuuden löytämiseksi. 

21 Kylvä, siemenesi kantaa hedelmää huomenna. Sillä ei ole väliä, että vain tulevat sukupolvet 

tulevat niittämään hedelmiä. 

22 Tutkikaa sanaani ja syventykää sen merkitykseen. 

23 Tulen antamaan teille opetukseni enkä katsomaan virheitäsi ja syntisyyttänne. 

24 "Israelin kansan" pitäisi näyttää esimerkkiä rohkeudesta, koska "Israel" on ihmiskunnan "vahvin". 

25 Saatte uusia käskyjä, joista ihmisjoukot tunnistavat Minut. 

26 (Sodan) kauhut päästetään valloilleen, ja kun "Israel" nukkuu, ihmiset anovat armoa ja ovat 

saaneet sitä minulta. Mutta minun tahtoni on, että ihmiskunta saa tämän kansani valmistelun kautta. 

27 Teillä on oltava Isän esimerkki edessänne, kun harjoitatte antautumista ja kuuliaisuutta. 

28 Kun aika koittaa, sinulle annetaan tehtävä. Menette vieraisiin maihin. Te ette tee rotuerotteluja, 

ja lisäksi sanon teille: Tulee aika, jolloin Isä tekee itsensä tuntuvaksi kaikissa sydämissä. 
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29 En katso teidän inhimillisiä turhuuksianne. Näen vain, että sydämenne ja henkenne ovat etsineet 

Minua, ja lähetän teidät maakuntiin Mestarin sanansaattajina, jotka opettavat esimerkillään kuten Jeesus 

toisella aikakaudella. 

30 Kyllä, "Israel", tuo minun sanani, joka on iankaikkisen elämän mehu. 

31 Tehtävänne on antaa maailmalle se, mikä sille kuuluu, täyttääksenne toimeksiantoni. Sillä te 

olette kolmannen aikakauden valon ja armon haltijoita. 

32 Olen Isä, joka on täynnä rakkautta herättääkseni teidät jälleen kerran armon elämään ja 

asettaakseni teidät oikealle tielle. Olette vaatineet Minulta paljon toisella aikakaudella, mutta nyt olen 

hengessä kanssanne ja annan teille jälleen Sanani, "jumalallisen Sanani", jolle on ominaista rakkaus, jotta 

voisitte seurata täydellistä opetustani ja tuoda sen maailmalle. 

33 Sanallani, joka on erittäin hieno taltta, työstän sydämesi, sillä näen sen yhä nukkuvan. 

34 Se on armollinen aamunkoitto, jossa Mestari laskeutuu kaikkien opetuslastensa luokse. 

35 Näkijät ovat todistaneet läsnäoloni ja nähneet Henkeni valon. 

36 He ovat valmistautuneet sisäisesti ja sulkeneet silmänsä maailman ärsykkeiltä, ja heidän suustaan 

on tullut profeetallisia sanoja. 

37 Jatkakaa työtä itsenne eteen, sillä jos ette tekisi sitä, totisesti sanon teille: Kivet puhuisivat. 

38 Mutta sanon teille myös: en halua pakottaa teitä. Haluan, että rakkaus virtaa sydämistänne 

yksinkertaisesti ja luonnollisesti. 

39 Valmistautukaa, ihmiset, sillä te ette edes tiedä tarkalleen, mistä, mutta ihmisjoukot maan eri 

kylistä ja alueilta lähtevät liikkeelle ja tulevat kokoontumispaikoille. 

40 Nouskaa rukoukseen. Auta lähimmäisiäsi. Tutkikaa minun sanaani. En halua nähdä "Israelin" 

häpeävän sitä, että se ei osannut taistella. Ei, ihmiset. Tuokaa eteeni yksi, kaksi tai kolme siementä, 

mutta siemenenne on oltava puhdas. Teidän tehtävänne on ymmärtää Sanani oikein. 

41 Olen rakastava Isä, ja tulen luoksenne Isänä, sillä tuomarina olen periksiantamaton. Uudistukaa, 

valmistautukaa, jotta voitte aina nähdä minut Isänä. 

42 Suuren taistelun aika lähestyy. Kolmen vuoden ajan teillä on edelleen ollut Minun Sanani, ja Isä 

haluaa jättää uskovien joukot opettamaan. Mutta teidän, jotka jätän kokoontumispaikoille seurakuntien 

johtajiksi, on valmistauduttava hyvin. 

43 Hanki ymmärrystä äläkä anna maailman - 

riistää Sanani elinvoiman ja palauttaa sen olemuksen jumalalliselle valtaistuimelleni. 

44 Vetäytykää pois maailmasta ja muistakaa sanani, jotka sanovat teille: Mitä olitte ennen, ette ole 

enää tänään, ja mitä olette nyt, ette ole enää huomenna. Uudistukaa. Hylkää tarpeeton ja huono. En 

halua kiihkoilijoita enkä fanaatikkoja. 

45 Ensimmäisellä kerralla lähetin teille Mooseksen, toisella kerralla olin keskuudessanne Jeesus 

Nasaretilaisessa, ja tänään teillä on minut Pyhänä Henkenä. Näen sielunne Jaakobin tikapuilla 

vastaanottamassa Henkeni armoa ja valoa. 

46 Te kaikki muodostatte yhden kansan. Olette kaikki yksi lapsi, jolle annan rauhan suukon. 

47 Tutkikaa sanaani ja viekää se massoille, sillä tie on nyt valmis. Ihmiset tulevat tähän 

kansakuntaan. Antakaa heille paras "juhla", näyttäkää heille hyvää esimerkkiä, jotta he tunnistaisivat 

teidät Pyhän Hengen opetuslapsiksi. 

48 Jokaisella teistä on ympärillänne henkinen olento, joka suojelee teitä. Kun hetki koittaa, se vastaa 

minulle puolestasi ja sinä sille. Totisesti, sanon teille, suuri on teidän vastuunne. 

49 Olkaa innokkaita ja halukkaita täyttämään tehtävänne ja pysykää yhdistyneinä yhteen 

ihanteeseen ja yhteen tahtoon. Seiso oikeuteni edessä, joka näkee jopa sydämesi sisimmän sykkeen. 

50 Aika on arvokasta. Teidän on noustava kiireesti ja rakkaudella täyttämään tehtäväni; jotkut jo 

opetuslapsina, toiset oppilaina. 
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51 Jättäkää maailmalle se, mikä on teidän, ja pyrkikää vain yhteen päämäärään, joka on sielunne 

pelastus. Teidän on nimittäin annettava tili kaikesta, minkä eteen olette työskennelleet tällä planeetalla, 

kun sen aika koittaa. 

52 Et ole tietämätön tai tietämätön, vaan teet kaiken tietäen syyn. 

53 Varoitan teitä tulevista tapahtumista. Kun ette enää kuule sanaani, keskustelette kanssani 

hengestä henkeen. 

54 Tänään näen teidät yhdistyneinä toisen aikakauden apostolieni esimerkin mukaan, ja teen teissä 

suuria ihmeitä. 

55 Sinulla on suuri voima. Antakaa siis lähimmäisillenne niistä monista, jotka olen antanut teille 

Sanassani. 

56 Olen vuodattanut viisauttani teidän keskuuteenne, mutta näen nälkäisen suden lampaan 

vaatteissa, joka haluaa niellä teidät antamalla syntisiä ajatuksia turmellakseen teidät. Mutta kun näen, 

että olentonne on lähellä luhistua, olen Isänä paikalla, joka tulee avuksenne, sillä en halua teidän 

menehtyvän. 

57 Pieni on se lauma, jonka sydämessä on rakkaus Isää kohtaan ja jolla on halu palvella Minua. 

Mutta minä sanon teille: Pysykää lujana, jotta voitte saavuttaa sielunne kehityksen Minun laissani. 

58 Haluan nähdä teidän yhdistyvän tällä tavoin. Sillä jos sinä seisot Isän rinnalla, minä seison sinun 

rinnallasi. En jätä teitä hetkeksikään, ja kiusauksen on pysyttävä kaukana "Israelin kansasta". 

59 Tutkikaa Sanaani, ymmärtäkää, että ilmestymiseni aika on lyhyt, ja ymmärtäkää, kuinka suuri 

rakkauteni on ja kuinka suuren valon olen asettanut sieluunne. Ymmärtäkää, että teidän on tultava 

luokseni puhtaana. 

60 "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta", joten ymmärtäkää Minua, kun sanon teille: Mitä 

teette maan päällä, säilytän teille tuonpuoleisessa. 

61 Täällä tässä pöydässä odotan teitä kaikkia. Minun läsnäollessani rodut, kastit ja syntyperä 

katoavat. Te kaikki kuulutte Minulle yhtä lailla, teillä kaikilla on yksi sielu kuin kallisarvoinen jalokivi, ja 

juuri tälle sielulle osoitan itseni. 

62 Jos haluatte tietää: Tämä oli ennalta määrätty paikka uudelle ilmestykselleni maailmalle, jossa 

näkisitte Minun tulevan "pilven päällä" kaikkien maan kansojen läsnä ollessa. 

63 Ymmärrä nämä sanat oikein. Tämän myötä haluan kertoa teille, että tulen alas Hengessä kaikkien 

luo, mutta kaikki eivät kuule tätä sanaa. Samoin tapahtui niinä päivinä: yksi kansa todisti opetuksestani ja 

teoistani, ja muut maan kansat uskoivat todistusten perusteella. 

64 Tänään kokoan tuon kansan sielut täydellistämään tehtävänsä Mestarinsa sanan mukaisesti. 

65 En lupaa heille maallisia valtakuntia, vaan ikuisen valon valtakunnan sielulle. 

66 Heidän sielunsa, jotka ovat nyt vielä täynnä itsekkyyttä lähimmäisen tarpeisiin nähden, ovat 

"huomenna" anteliaita antaakseen lähimmäistensä jakaa heille antamani perinnön. 

67 Ne, jotka tuohon aikaan odottivat Messiaan tuloa maan kuninkaana ja näkivät Hänen tulevan 

jumalallisessa nöyryydessään, lannistuivat ja hämmentyivät. Miksi teidän pitäisi matkia heitä tänään ja 

hämmentyä, kun näette Minun paljastavan itseni tällä tavalla, vaikka teillä on jo aiempia esimerkkejä 

siitä, että Herranne valtakunta ei ole tästä maailmasta? 

68 Minä opastan kansaa, jotta he voivat huomenna opettaa kaikkia niitä, joilla ei ole ollut tilaisuutta 

kuulla Minua tässä muodossa. Ne, jotka tänään kuulevat minua, kuulevat Isän, joka suurella rakkaudella 

ilmoittaa heille välittömästä lähdöstään ja joka tästä syystä antaa isällisen rakkautensa ylenpalttisesti 

kaikille niille, jotka ympäröivät Häntä. Se on Isän ääni, joka haluaa, että he muistavat hänet, joka ei halua 

jättää yhtäkään lastaan nyyhkyttämään, joka haluaa, että kaikki nauttisivat hänen perinnöstään, ja tämä 

on hänen rakkautensa perintö. 

69 Tällä kansalla on kaikki, mitä se tarvitsee tulevassa taistelussaan, suuressa hengellisessä 

taistelussaan, koska Hän saa siemeneni versomaan uudestaan hedelmällisellä sateellaan. 
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70 Kyllä, ihmiset, nimeni on jälleen kerran kaikilla huulilla, asenteeni on kaikissa sydämissä, ja lakini 

paljastuu kaikissa omatunnoissa. Kuinka onnellisia ovatkaan ne, jotka ovat osallistuneet tähän 

jumalalliseen työhön, sillä tämä hengellinen autuus korvaa heille kaikki heidän ahdistuksensa ja 

kärsimyksensä. He muistavat, että he olivat Kristuksen opetuslapsia täällä maan päällä, että he varjelivat 

rakkaudella siementä, jota jumalallinen Mestari opetti heitä viljelemään. 

71 Hankkikaa tämä rauha sielullenne, oi ihmiset, hankkikaa tämä paikka ikuisuudessa. 

72 Minä, Mestarina, kuljen edessänne ja ohjaan sieluanne. Olkoon siis opetuslapseni teot selvät, niin 

ne, jotka katsovat teitä, ottavat teistä mallia. 

Maailma on nälkäinen, ja teillä on leipää, joka ravitsee. Valmistan teitä, kuten tein apostoleilleni. Jos 

seuraatte Minua kuten he, tunnette voimani taistella kaikkea pahaa vastaan. Kaikki luonnonvoimat 

auttavat sinua tehtävässäsi, jos osaat käyttää niitä. 

73 Tänään näette ihmisten keskuudessa puutetta ja köyhyyttä, huolta leivän hankkimisesta 

ruumiille, kun taas te olette säilyttäneet itsenne kärsimättä tällaisista vastoinkäymisistä, koska haluan, 

että teillä on rauha ja että omistatte osan ajastanne opetukseni harjoittamiselle. 

Monet miehet ja naiset muuttavat ja etsivät tästä maasta turvapaikkaa taisteluihin väsyneille 

sydämilleen, ja he löytävät siunatun ja rikkaan maan, ja te jaatte leipänne heidän kanssaan, ja he löytävät 

täältä suojan ja perustavat tänne kotinsa. 

74 Herätkää, ihmiset, sillä jäljellä on vain kolme vuotta, joiden aikana teen itseni teille tunnetuksi. 

Etsikää Minua jo tänään hengestä henkeen, sillä hetki, jolloin tunnette olevanne orpoja, on jo 

lähestymässä, ja haluan teidän olevan vahvoja koettelemuksessa. Henkinen maailma ei silloin enää anna 

teille rohkaisun tai neuvojen sanaa. Ette enää kuule tätä "konserttia" tuonpuoleisesta, ja siksi on 

välttämätöntä, että osaatte kohota, jotta voitte jatkaa sielunne ravitsemista. 

75 Lähestykää sitä, mikä on täydellistä. Yhdistä tahtosi minun tahtooni. Etsikää kaikkea, mikä on 

hyväksi sielullenne, ja rakastakaa maallisia tavaroita vähemmän. Ihmiskunta on saavuttanut rajan, jolla 

minä pidättelen sitä. Pimeys katoaa, "rikkaruohot kitketään, niputetaan ja heitetään tuleen", kuten on 

kirjoitettu. Kaikki tämä tapahtuu. Valmistan teitä tähän, ihmiset, jotta tunnistaisitte ajan, jossa elätte, ja 

jotta herättäisitte kanssaihmisenne. Autuas on se, joka tahtoo lunastuksen, joka rukoilee ja katuu, sillä 

hän pelastuu. Mutta jos sinut hylätään tästä syystä, jos sinua loukataan, muista Jeesusta hänen 

jumalallisessa intohimossaan ja ota hänestä mallia. 

76 Ole ymmärtäväinen ja anna loukkaukset anteeksi. Teillä ei pitäisi olla "vihollisia", ja jos he 

taistelevat teitä vastaan, ottakaa käyttöönne rakkauden ja valon aseet. Jos käyttäydytte näin, saavutatte 

täydellisyyden ja saatte rauhan lahjan maan päällä. Minä annan sinulle siemenen, sinun tehtäväsi on 

istuttaa se. 

77 Aika, jolloin minun piti tulla, oli ennustettu, ja tämä ennustus on toteutunut. Sanottiin: "Ihmiset 

saavuttavat synnin ja materialismin huipun. Sodat leviävät kansakunnasta toiseen kuin tuli, joka tuhoaa 

kaiken. Viha ja vihamielisyys kasvavat kuin rikkaruohot ja peittävät pellot." 

78 Tiesin, että ajan kuluessa unohtaisitte minut ja että sanani poistuisi sydämistänne. Siksi ilmoitin 

paluustani teille. 

Tuo valo on himmentynyt, ihmissydän on kylmä ja tunteeton kuin sinä yönä, jolloin Jeesus tuli 

maailmaan ja Äiti, joka ei löytänyt suojaa ihmisten kodeista, etsi suojaa talonpoikaisilta paimenilta ja 

laumoista. 

79 Tänään en ole valmistanut kohtua ihmiseksi tulemista varten, sillä olen tullut Hengessä 

puhumaan teille. 

Ja niin suuren kovasydämisyyden ja epäuskon keskellä olen löytänyt sinut. Olen valinnut sinut, ja olet 

valmistanut sydämesi ottamaan minut vastaan. Olette kuunnelleet minua, ja uskonne on syttynyt. 

80 Jos haluatte seurata Minua, niin totelkaa Sanaani. Autan sinua kantamaan ristisi. Mutta en halua, 

että tämä kansa, joka uskoo minua tänään, tuomitsee ja tuomitsee minut huomenna, kuten se, joka pani 

minut ristille. Tänään et tiedä, ketkä pysyvät uskollisina. Sanon teille, että heitä on vähän, ja joskus he 
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ovat yksinäisiä. Mutta heidän polkunsa on auki, ja enkelit suojelevat heitä ja pelastavat heidät vaaroista 

johdattaakseen heidät taivaalliseen esteeseen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 199 
1 Pyhän Hengen rauha olkoon kanssanne. 

2 Puhun teille väsymättä, koska opetuslasten koe lähestyy, ja haluan teidän tietävän, miten tehdä 

silloin työni tunnetuksi. Olen perehdyttänyt teidät sen periaatteisiin, jotta voitte aina esittää sen kaikessa 

puhtaudessaan ja totuudellisuudessaan. 

3 Opetukseni yhdistää maailman yhteen ainoaan ihanteeseen, ja kun tämä ajatusten, sydämien ja 

tahdon liitto on toteutunut, maailma tuntee rauhan ja kokee jotain lisää sielun elämästä. 

4 Maailmankatsomusten ja oppien välillä käydään taistelua tänä aikana. Kaikki haluavat olla 

oikeassa. Mutta kuka on oikeassa tässä itsekkyyden ja oman edun tavoittelun taistelussa? Kuka on 

totuuden omistaja? 

5 Jos ne, jotka luulevat olevansa täydellisellä tiellä ja omistavansa totuuden, ovat ylpeitä siitä ─ 

totisesti, sanon teille, he eivät vielä tunne tietä; sillä tiellä on oltava nöyrä, ja riittää, että he eivät 

tunnusta toisten uskossa olevaa totuutta, jotta he eivät enää olisi nöyriä. Mutta kerroin teille jo "Toisessa 

aikakaudessa": "Autuaita ovat nöyrät ja sydämeltään nöyrät." 

6 Mies, joka tuomitsee lähimmäisensä uskon ja vakaumuksen, etääntyy pelastuksesta, sillä 

ylpeydessään ja röyhkeydessään hän yrittää olla Jumalansa kaltainen. 

7 Käsken teitä näyttämään itsenne sellaisina kuin olette, jotta ette sortuisi tekopyhyyteen. Olkaa 

vilpittömiä ja ottakaa huomioon, että teiltä puuttuu vielä paljon sielun täydellisyyden saavuttamiseksi. 

8 Se, joka nöyrästi pitää saamiaan armolahjoja ansaitsemattomina, ei koskaan tule itsekeskeiseksi, 

vaikka kuinka paljon minä antaisin hänelle liikaa. 

Jonain päivänä ihmiset taistelevat toisiaan vastaan. Taistelu on epätasa-arvoista. Sillä kun toiset 

perustavat vaatimuksensa maallisen vallan väkivaltaisuuteen, toiset esittävät rakkautensa aseet vain 

aineellisessa köyhyydessään. Sillä heillä ei ole muuta isänmaata kuin heidän hengellinen perintönsä. 

9 Tiedätte, kansani, että olen tuonut teidät yhteen ja yhdistänyt teidät, valinnut teidät täältä ja 

sieltä. Kaikissa lahkoissa ja kirkoissa, jotka ovat kuin polkuja, on spiritualisteja ─ opetuslapsia, joille olen 

luonut tämän perheen. En ole yhdistänyt heitä yhteen kokoontumispaikkaan, vaan yhteen lakiin, yhteen 

ja samaan rakkauteen. Sillä jokainen, joka tuntee sydämensä sykkivän rakkaudessa veljeään kohtaan, on 

tämän kansan lapsi. Totisesti sanon teille, että teistä ei tule spiritistejä vain siksi, että olette tulleet näihin 

kokoussaleihin, joissa Sanani puhuu spiritismistä, vaan sen rakkauden vuoksi, jota annatte 

lähimmäisillenne. 

10 Ajatus siitä, että joudutte taistelemaan vuosisatojen ajan vallinneita ajatuksia, tapoja ja virheitä 

vastaan, ei saisi pelottaa teitä, eikä teidän pitäisi välittää siitä, että lukumääränne on pieni. Tiedätte, että 

valo, jonka olen antanut teille, katkaisee orjuuden ja tietämättömyyden kahleet. 

11 Mistä spiritualistien ihmisiä voisi syyttää, jos he täyttävät hengellisen lain, moraalilain ja maalliset 

velvollisuutensa ja jättävät tielleen hyveen jäljen? Mutta varokaa kaikkea sitä, mitä en ole opettanut, 

jottei teitä syytettäisi inhimillisestä oikeudesta. Tänään sanon teille, kuten toisella aikakaudella: "Antakaa 

Jumalalle, mikä on Jumalan, ja keisarille, mikä on keisarin." Silloin kukaan ei löydä sinusta vikaa ja 

tuomitse sinua. 

12 Noudata lakeja, jotka koskevat maata, jossa asut, ja kunnioita niitä, jotka hallitsevat muita 

kansoja. 

13 Jätän teille sanani, jotta voitte opiskella ja saada tietoa. 

14 Lähdette paimenenne tavoin sanansaattajina viemään ilosanomaa sydämiin. 

15 Totisesti minä sanon teille: teidän kauttanne ihmissuku on pelastettava. 

16 Ohjaan teidät askel askeleelta rakkauden tielle, sille kapealle tielle, joka kuitenkin täyttää teidät 

tyytyväisyydellä ja rauhalla. 

17 Haluan nähdä teidän kävelevän Mestarin takana polulla, joka johtaa korkeimpaan autuuteen. 

Älkää seuratko pahuuden teitä, jotka vievät teidät pois luotani. 
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18 Ne, jotka ovat täyttäneet tehtävänsä, ovat nyt ympärilläni. Mutta olen tullut luoksenne 

rakkauden ja laupeuden Isänä opettamaan teille uudestaan, että omistakaa jokaisesta uudesta päivästä 

muutama hetki Minulle. 

19 "Työntekijät", ponnistelkaa ja tehkää työtä, jotta voitte antaa runsaan sadon vuoden 1950 

lopussa. 

20 Vaikea on tehtävä, joka sinun on täytettävä, toiset kaukana, toiset perheensä helmassa. 

21 Perintö, jonka olen antanut teille tänä aikana, on sama, joka teillä oli menneinä aikoina. Mutta te 

olette rikkoneet rakkauden ja hyväntahtoisuuden liiton, jonka teitte kanssani kauan sitten, ja oli tarpeen 

palata luoksenne muistuttamaan teitä siitä. 

22 Ottakaa huomioon, että ihmiskunta on saavuttanut korkean turmeltuneisuuden tason. Teidän 

tulisi kuitenkin palvella puhtaalla sydämellä, silloin tunnette itsenne vahvaksi ja olette ehjiä kaaoksen 

keskellä. Liittykää yhteen, jotta kirkot olisivat kuin linnoitus, kuin vankka muuri, kuin katkeamaton ketju, 

jossa jokainen on vahva lenkki. 

23 Nostakaa kaatunut ylös. Annan rakastavaa apuani kaikille. Mutta jotkut ovat maailman kiusausten 

piiskaamia eivätkä ole vielä kuulleet omantuntonsa ääntä. Teidän tehtävänne on tavoittaa heidät ja olla 

sauva heidän tiellään, kunnes saavutatte sen, että he seuraavat rakkauteni polkua. 

24 Vartioikaa, lapseni, Isän opetuksia, jotta teidänkin opetuksianne vartioitaisiin. 

25 Olen antanut teille ruumiin, jotta voitte täyttää vaikean tehtävän maan päällä. Vartioikaa tätä 

ruumista rakkaudella, oi sielut, sillä tuskanne on suuri, jos ette tottele käskyäni. 

26 Sinä johdatat ruumistasi, eikä hän ole se, joka estää sinua poistumasta kuuliaisuuden tieltä. 

27 Kylvä siemen ja huolehdi siitä, että se itää, jotta se palaa lisääntyneenä Isän viljavarastoihin. 

28 Minun tahtoni on nähdä sinut nöyränä. Mutta monet teistä ovat harkintakyvyn puutteessa 

pyytäneet apuani. 

29 Näen, että olette pukeutuneet vaatteisiini. Olen jättänyt heidät luoksenne suojellakseni teitä ajan 

ankaralta kurinalaisuudelta, mutta en jättääkseni heitä puolitiehen. 

30 Vuodesta 1866 lähtien teillä on ollut keskuudessanne uusi rakkauden ilmentymäni: Onko sinulta 

jäänyt jotain huomaamatta? 

31 Autuas on se, joka on juonut kärsimyksen maljansa kärsivällisesti, sillä hänen tuskansa muuttuu 

armoksi. 

32 Koristele pyhäkköä, sillä Isä on jo kauan halunnut asua siinä. 

33 Ottakaa paikkanne, niin kaikki näkevät, että Kristus on keskuudessanne. 

34 Minun tahtoni on, että noudatatte sanaani ja näytätte hyvää esimerkkiä kansalle; sitä varten 

olkaa vahvana sisällänne. Olen antanut teille tien, ja se on täynnä valoa. Seuraa jälkiäni ja kiipeä vuorelle. 

35 Jotkut pyytävät Minulta rahaa, mutta Minä sanon teille: Ensimmäisellä aikakaudella teillä oli 

suuria rikkauksia maan päällä, mutta olitte tottelemattomia lakiani kohtaan. Tänään pöydästäsi ei puutu 

leipää, mutta tehtäväsi täyttämisen aika on lyhyt. Olkaa väsymättömiä siirtäessänne siementäni 

lähimmäisillenne, niin että elämänne matkan lopussa voitte näyttää minulle siemenen 

moninkertaistuneen. 

36 Älkää pelätkö maan asukasta, pelätkää minun jumalallista oikeutta. 

37 Olette kaikki lapsiani, ja tulette kaikki luokseni, kun aika on oikea. 

38 Teidän kauttanne, jotka tulette lähemmäksi Mestaria, annan kaikille, olivatpa he mielestänne 

kuinka kaukana tahansa. 

39 Paimenen valmistamille pelloille, jotka ovat ihmisten sydämet. 

40 Kun paimen huomaa lampaan valittavan, hän ryntää sen luokse ja vie sen lammastarhaan. 

41 Sinua koetellaan ankarasti, "Israel". Mutta Isä antaa sinulle voimaa, jotta voit läpäistä ne. 

42 Jos täytätte tehtävänne maan päällä, teitä odottaa suuri ilo tuonpuoleisessa. 

43 Taivasten kuningaskunnan ovet ovat auki ja kutsuvat kaikkia, jotka haluavat asua siellä. Löydät 

nämä ovet omassatunnossasi. 
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44 Tänään istutan teidät rakkauden pöytääni antaakseni teille Hengen juhla-aterian. 

45 Jumaluuteni lapset, Mestarin opetuslapset, antakaa Rakkauteni lähettämän viestin valon 

tunkeutua sielunne sisimpään. 

46 Tervetuloa, oi ihmiset, jotka tulette luokseni väsyneinä, sairaina ja sielunsa ahdistuneina. 

47 Toivottakaa tervetulleeksi jumalallisen säteeni valo, sillä siitä löydätte voimaa, parantumista ja 

iloa. 

48 Miksi joukossa on joitakin, joille tuntuu oudolta, että tulen tällä tavalla? 

49 En ole kertonut teille, että olen tässä ruumiissa. Ei, olen vain kertonut teille, että tämä mieli saa 

inspiraationi. Annan parhaillaan ihmisille uuden viestin, joka on verrattavissa valtavaan lähteeseen, joka 

vuodattaa sisältöään janoisten peltojen ja puutarhojen ylle. Muistakaa, että mielenne on viisauteni 

turvapaikka, johon vuodatan valoni. 

50 Olen pukenut ajatukseni sanoiksi, jotka huokuvat rakkautta ja sydämellisyyttä, jotta voisitte 

löytää niistä balsamia, joka parantaa sielunne ja ruumiinne. Olen myös opettanut teitä palvomaan 

Jumalaanne totuuden alttarilla, ei varjojen, epäjumalanpalveluksen ja fanaattisuuden alttareilla. 

51 Valmistautukaa, jotta voitte ottaa vastaan rikkaudet, jotka tuon teille. Sallikaa tuon verhon 

repeytyä tänään, jotta voitte ymmärtää uuden viestini täyden merkityksen. 

52 Annan teidän ymmärtää ilman kirjoja ja vain hengen avulla. Opetan teitä tulkitsemaan kaikkien 

ilmoitusten merkityksen. Tällä tavoin ette enää sorru epäjumalanpalvelukseen, sillä ette tyydy tyytymään 

vertauskuviin, vaan osaatte tunkeutua opetuksen pohjalle ja tulkita sen totuuden. 

53 Olet kuullut, että taivaassa olevat enkelit kuulevat ikuisesti jumalallista konserttia. Kun ajattelet 

tätä symbolia, varo uskomasta, että taivaassa kuulet myös samanlaista musiikkia kuin mitä olet tottunut 

kuulemaan maan päällä. Se, joka ajattelee niin, on sortunut täydelliseen materialistiseen virheeseen. 

Toisaalta se, joka ajattelee harmoniaa Jumalan kanssa tässä jumalallisessa konsertissa, kun hän kuulee 

taivaan musiikkia ja enkelien autuutta, kun he kuulevat sen, on totuudessa. 

54 Mutta miten on mahdollista, että jotkut eivät havaitse sitä tällä tavalla, vaikka jokaisella teistä on 

sielussanne Universaalisen konsertin sävy? Miten on mahdollista, että jotkut, jotka kuulevat tämän 

sanan, eivät ymmärrä sitä, eivät tunne sitä tai tulkitsevat sen väärin? 

55 Rakkaat lapset, te, jotka olette ymmärrykseltänne heikkoja, etsikää valoa rukouksessa. Kysykää 

Minulta mietiskelyissänne, sillä vaikka kysymyksenne olisivat kuinka suuria tahansa, Minä tiedän, miten 

vastata teille ikuisuudesta lähtien. Minä puolestaan esitän teille kysymyksiä, jotta totuuden valo loistaisi 

Mestarin ja opetuslasten välillä. 

56 Taivaallinen musiikki on Jumalan läsnäoloa sisällänne, ja kun olette saavuttaneet todellisen 

korkeuden, joka on hengellistä kauneutta, tuon konsertin keskellä äänenne kaikuu. Tämä on taivaan 

musiikkia ja enkelten laulua. Kun koet ja tunnet sen tällä tavalla, totuus säteilee olemuksessasi, ja tunnet, 

että Jumala on sinussa. Elämä tarjoaa sinulle ikuisen ja jumalallisen konsertin, ja jokaisesta sen äänestä 

löydät ilmestyksen. 

Et ole vielä kuullut kauniita ääniä täydellisessä harmoniassaan - joskus suloisia ääniä, joskus 

voimakkaita. Jos satut havaitsemaan ne kerran, ne näkyvät sinulle epäselvinä sävyinä, joita et pysty 

yhdistämään. Et ole tullut täysin tietoiseksi niiden sisältämästä kauneudesta. Teidän on jätettävä 

taaksenne aistit, intohimot ja materialismin varjot voidaksenne kuulla Jumalan konsertin sielussanne. 

57 Miksi pidätte vuoropuheluani kanssanne mahdottomana, vaikka saatte universumin ilmentymän? 

Kuinka Henkeni värähtely inhimillisen ajattelukyvyn kautta voi tuntua teistä mahdottomalta, vaikka te 

kaikki olette täynnä Jumalan ajatuksia? Kuinka olisi mahdotonta, että Jumala puhuisi sinulle salaa, vaikka 

enkelit, maailmat, avaruudet ja kaikki luodut asiat ovat täynnä Häntä?". Miksi en ottaisi sieluasi haltuuni 

tai miksi en jättäisi sitä itselleen? Ettekö ole tullut tietoiseksi siitä, että tämä olisi todellakin mahdotonta? 

58 Kuunnelkaa minua hyvin: Minä olen Mestari, tämä planeetta on sielun koulu. Elämä ja opetukseni 

ovat täydellinen aihe. Voitteko todella uskoa, että hylkäisin velvollisuuteni ja että voisin unohtaa 

opetuslapseni? 
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59 Ihmiset, toistan teille, että jumalallisen konsertin äänet resonoivat ympärillänne ja että on 

välttämätöntä, että sielunne nousevat havaitsemaan niiden harmonian. Jos näin ei ole, annatte noiden 

äänien jatkossakin resonoida maailman tiloissa odottaen muita, jotka tietävät hyvin, miten ne havaitaan. 

60 Haluan, että teillä on vastaanottokykyä hengelliselle, jotta voitte sulattaa synkkyytenne täällä 

maan päällä, jossa itkette ja kärsitte niin paljon. 

61 Älkää kuunnelko niitä, jotka kieltävät totuuden, että minä olen teissä ja teidän kanssanne. 

Herätkää ja kuulkaa se osa konsertistani, jonka annan teidän kuulla tänään. Korvanne ovat olleet valmiit 

kuulemaan vain tämän ihmiskunnan valitusten kaikuja ja sotien pauhua, jotka ovat paras todiste 

eripuraisuudestanne ja sopusoinnuttomuudestanne. Löydät tämän todisteen kaikkialta ja kaikilta 

ihmiselämäsi osa-alueilta. 

62 Veljessota ja ideologioiden sota ovat saavuttaneet huippunsa. Suuret ja pienet, vahvat ja heikot, 

uskovat ja epäuskoiset ajelehtivat sekasorron meressä. Mutta karsiminen on lähellä, ja totisesti minä 

sanon teille: jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, on karsittava. 

63 Kipu, aika ja totuus ovat armoton sirppi, joka leikkaa rikkaruohot juurineen, jotka myöhemmin 

heitetään viisauden tuleen, jossa kaikki valheellinen tuhoutuu. 

64 Tämän kaaoksen keskellä on myös niitä, jotka epäilevät rakkauttani. Tähän minä sanon teille: 

Kuinka minun pitäisi hylätä tämä maailma, kun minä yksin voin rauhoittaa tämän levottoman meren 

aallot? 

65 Älkää unohtako, että aina kun löydätte itsenne pimeydestä, tulen apuunne, koska olen maailman 

valo. 

66 Ihmiset aiheuttavat myrskyt, mutta minun tehtäväni on opettaa heitä tekemään rauha. Ja juuri 

näin teen tällä hetkellä opetuksellani, joka on aina tullut alas suloisena ja harmonisena konserttina, 

viestinä, joka on tullut tuosta rakkauden ja oikeudenmukaisuuden valtakunnasta. 

67 Jatkan puhumista sydämillenne. Taivas haluaa myös tehdä itsensä tunnetuksi maailmassasi. Anna 

sen tehdä se älysi kautta. 

68 Luojan ja hänen luotujensa erottaminen toisistaan on mahdotonta, Kristuksen ja ihmisten välillä 

ei voi olla välimatkaa, aivan kuten ei ole olemassa mitään ruumista ilman päätä eikä aurinkoa ilman 

planeettoja. 

69 Jos rakastat totuutta, kauneus, josta nautit olemassaolossasi, on suurta. Ja kun saavutatte tuon 

pyhän vapauden, jonka tarjoan sielullenne, matkustatte taivaiden, tilojen ja maailmojen halki 

ajattelukykynne avulla. 

70 Minä lohdutan teitä tässä ahdistuksen ajassa, jonka profeetat ovat ilmoittaneet kauan sitten. 

Roque Rojas, sanansaattajani tänä aikana, puhui teille koettelemuksista, jotka tulisivat pian, ja 

ensimmäisestä äänenkantajastani lähtien tein teille tiettäväksi, että ennustukset toteutuisivat nyt. 

Ne, jotka kuulivat Minua jo niinä päivinä, muistavat, että Mestari sanoi teille: "Katso, elämä muuttuu, 

ja ihmiskunta juo hyvin katkeran maljan. Kansakunnat eivät välitä toisistaan. Vanhemmat arvioivat 

lapsensa väärin ja lapset arvioivat vanhempansa väärin. Aviomies hylkää vaimonsa, ja tämä puolestaan 

tekee syntiä elämänkumppaniaan vastaan, ja monet lapset, vaikka heillä on vanhemmat, kasvavat 

orvoiksi. Leviävän turmeluksen ja lisääntyvän nälän ja synnin seurauksena monet ihmiset kuolevat. 

71 Ja katso, muutamassa vuodessa kaikki nämä katastrofaaliset tapahtumat pyyhkäisevät alas 

elämiä, koteja, kansoja, uskomuksia ja instituutioita kuin raivoisa virtaus. Käsken yhä uudelleen ja 

uudelleen niitä, jotka kuuntelevat minua, valvomaan ja rukoilemaan, etteivät he anna tämän virran viedä 

itseään mukanaan. 

72 Valvo perheidenne hyveellisyyttä ja kotienne rauhaa. Katso, miten köyhimmätkin voivat olla 

tämän aarteen omistajia. 

Tunnustakaa, että ihmisperhe on Hengellisen perheen ruumiillistuma: siinä miehestä tulee isä, ja siten 

hän muistuttaa todella taivaallista Isäänsä. Nainen, jonka äidillinen sydän on täynnä hellyyttä, on 

jumalallisen Äidin rakkauden kuva, ja heidän yhdessä muodostamansa perhe on Luojan Hengellisen 

Perheen ruumiillistuma. 
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Koti on temppeli, jossa voi parhaiten oppia täyttämään lakejani, jos vanhemmat ovat halukkaita 

tekemään työtä itsensä eteen. 

73 Vanhempien ja lasten kohtalo on minussa. Mutta on sekä toisen että toisen velvollisuus auttaa 

toisiaan heidän tehtävissään ja sovitustehtävissään. 

74 Kuinka helppoa olisikaan risti ja kuinka siedettävä olemassaolo, jos kaikki vanhemmat ja lapset 

rakastaisivat toisiaan! Rakkaus ja ymmärrys lieventäisivät kaikkein vaikeimpia koettelemuksia. He 

näkisivät, että heidän antautumisensa jumalalliselle tahdolle palkitaan rauhalla. 

75 Ensimmäinen instituutio maan päällä oli avioliitto, sillä Luoja on pyhittänyt tämän liiton 

ensimmäisestä naisesta ja ensimmäisestä miehestä lähtien. Laini ja ilmestykseni ovat aina puhuneet teille 

tämän tehtävän suuruudesta. 

Kun olin kanssanne maan päällä, Minua ilahdutti vierailla puolisoiden ja perheiden luona. Läsnäoloni 

kodeissa pyhitti tuon liiton ja siunasi sen hedelmät. Puhuin lapsille, nuorille ja aikuisille, puhuin 

kotipojalle ja perheen isälle, piialle, kotiäidille ja äidille. Oli nimittäin tarpeen palauttaa kaikki ja antaa 

uusia valoja elämän tielle tässä maailmassa, joka on hengellisen elämän kehitysvaihe. 

Sanani oli tarkoitettu kaikille. Niinpä aina kun puhuin, äidit tulivat kiireesti lasten kanssa kädestä tai 

sylissä. Kun nuo yksinkertaiset sydämet kuulivat Jeesuksen sanovan heille: "Joka tuntee Pojan, se tuntee 

Isän", he tunsivat kuulevansa Jumalan tuossa sanassa, ja sydämensä pohjasta he sanoivat Mestarille: 

"Halleluja, Sinä olet se Messias, jota olemme odottaneet! Ylistetty olkoon Hän, jonka nimessä Sinä tulet." 

76 Minun tuloni myötä on nyt alkanut uusi aika, mutta sanani on pohjimmiltaan sama. Se muistuttaa 

sinua siitä, mitä olet unohtanut, opettaa sinulle uusia asioita ja kohottaa elämääsi tuomalla sen 

lähemmäksi täydellisyyttä. 

77 Jos eläisitte minun laissani ─ luuletteko, että olisin materialisoitunut ilmentämällä itseni tässä 

muodossa? 

78 Ravin sanoillani siementä, jonka olen kylvänyt muina aikoina. Mutta tässä muodossa puhun vain 

vuoteen 1950 asti. Sen jälkeen jatkan sielunne hoivaamista, mutta ilmenemismuotoni on 

hienovaraisempi ja ylevämpi. 

Tänään olen tullut muistuttamaan teitä joistakin periaatteista, joita ihmiset ovat polkeneet. 

Taivaallisilla neuvoillani siunaan nyt avioliittoa ja perhettä jälleen kerran. Mutta laajentaaksenne henkistä 

näkökenttäänne ja estääksenne teitä lankeamasta itsekkyyteen, opetan teitä alkamaan muodostaa tässä 

kansassa todellista hengellistä perhettä, jonka Isän näette äärettömyydessä, ja maailmassa pidätte silloin 

kaikkia naapureitanne veljinä ja sisarina. 

79 Ettekö ajattele, että hän, joka on täyttänyt velvollisuutensa rakkaitaan kohtaan, tuntee itsensä 

vahvemmaksi ja arvokkaammaksi jättämään kotinsa, kansansa ja jopa kansakuntansa levittääkseen 

opetustani sanoillaan ja esimerkillään? 

Älkää olko huolissanne, koska sanon teille, että teidän on lähdettävä kodistanne ja kotimaastanne. 

Sanon teille, että minä pidän huolta siitä, mitä jätätte taaksenne, eikä teidän tarvitse ottaa toista 

matkapakettia. 

Valmistan polut, ovet ja sydämet etukäteen, jotta voitte täyttää tehtävänne. Sinua ei odota veriuhri, 

vaikka joudutkin uhraamaan joitakin tyydytyksiäsi. Perhe, josta yksi sen lapsista lähtee maakuntaan, 

siunataan. 

Puhun teille näistä tulevista asioista, koska jäljellä on vain kolme vuotta, jolloin annan teille sanani, ja 

jätän teidät valmistautuneiksi, jotta kukaan ei petä teitä. Intuition lahjasi ohjaa sinua noina aikoina, jotta 

tiedät, minne mennä ja mitä polkua pitkin. 

Opetuslapset eivät kulje yksin, vaan heidän yläpuolellaan kulkee suuri legioona valon henkiä, jotka 

tukevat heitä, ja ennen kaikkea Elia, hengellinen paimen, valaisee tiet ja vartioi lampaitaan. Minun 

tahtoni tulee ilmenemään teoissanne. 

80. Te ette ole ainoat, joiden varassa tämä työ lepää. Tuonpuoleisessa on jo niitä, jotka inkarnoituvat 

teidän jälkeenne jatkaakseen kylvöänne. Maailma muuttuu, mutta se ei tapahdu hetkessä. 
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81. Pohtikaa sanaani, jotta se tulisi valoksi mielissänne. Te ihmiset, kun tiedätte, mikä on paikkanne 

Isän luomakunnassa ja mikä on tehtävänne, tiedätte, että kohtalonne on rakastaa ja siunata ikuisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 200 
1 Taivaan valtakunnan portit ovat avoinna kaikille, jotka haluavat saada sen edut. Tämä valtakunta 

on ihmisen hengessä. 

2 Hengessänne ja minun hengessäni on juhlaa, kun valmistaudutte vastaanottamaan valoviestini. 

3 Tervetuloa, sairaat, kärsivät ihmiset, jotka tarvitsevat hengellistä rakkautta, sillä minun luonani 

löydätte parantavan balsamin, valon ja voiman, jota teiltä on niin paljon puuttunut. 

4 Rakastan teitä, ja siksi lähetän teille valoni, jotta se poistaisi kärsimyksenne, huolenne ja pelkonne 

ja jotta voisitte tuntea olevanne rakkauteni ympäröimiä, suojeltuja ja suojeltuja teitä odottavilta 

moninaisilta vaaroilta. Laupeuteni lähde pursuaa parantamaan teitä sielussa ja ruumiissa, mutta sen, 

mitä teen teille, toteutan tässä maailmassa ja kaikissa maailmoissa. Sillä Lohdutuksen Henkeni on 

laskeutunut kaikkiin maailmoihin, joissa lapseni asuvat. 

5 Jos ravitsette itseänne Minulla, jos osaatte ottaa Minut vastaan, ette enää pysty kieltämään 

Minua, ette enää epäile ettekä jätä huomiotta tätä leipää, joka on antanut teille elämän, ja 

olemassaolostanne tulee jatkuva kiitollisuuden ja rakkauden todistus. 

6 Onko teillä mitään käsitystä luvatun taivasten kuningaskunnan iloista? Halusitte muodostaa 

mielessänne kuvan siitä, millaista täydellisten olentojen elämä voisi olla, ja puhuitte lauluista, 

kauneudesta, puhtaudesta ja rakkaudesta. Mutta nyt kerron teille, että tuossa maailmassa vallitsee 

täydellinen harmonia. 

7 Teidän on tiedettävä, että lopulta te kaikki tulette olemaan osa tuota konserttia, että tulette 

jakamaan tuon autuuden, kun olette täydellistäneet itsenne ja tulette luokseni. 

Silloin tapaatte Minut, ja olen sen kunnian valtaistuimella, jonka annatte Minulle. 

Mutta tuo taivaallinen musiikki soi sielussanne, kun silloin löydätte läsnäoloni itsessänne ja olette 

haltioituneita katsellessanne työtäni, luomustani, jonka tuon silmienne eteen tehdäkseni teidät siitä 

osallisiksi. Kun olette kanssani, havaitsette kauneimman harmonian ja suloisin laulu nousee hengestänne 

Minun henkiini. 

8 Sitten, kun tunnette Läsnäoloni näin loistavan sisällänne, löydätte konsertin jokaisessa 

askeleessa, ilmestyksen jokaisessa äänessä, ja olette niin lähellä Minua, että lopulta pidätte Minua 

olemassaolonne ainoana syynä ja päämääränä. Otan teidät vastaan niin kuin otetaan vastaan vaeltaja, 

joka on saavuttanut vaelluksensa viimeisen vaiheen ja on tietoinen saavutuksistaan ja siitä, mitä häntä 

odottaa. 

9 Ihmiset, ette ole vielä kuulleet tätä kauniiden sävyjen musiikkia, koska ette ole vielä pystyneet 

dematerialisoimaan sielujanne. Konsertti kaikuu kauemmas kuin maailmaan, johon olette pystyneet 

ulottumaan. Mutta valmistelen tietä, jotta pääset pian luokseni. 

10 Miksi pidätte ilmentymistäni ihmisälyn kautta vaikeana? Epäiletkö, että voin aina olla yhteydessä 

sieluusi? Kun 

Luomakunta saa ravintonsa minulta, ja kaikki sielut ovat kuin puun oksia, jotka elävät samasta puusta ja 

saavat ravintonsa sen mehusta ─ kuinka voitte ajatella, että olen etäinen tai että olen välinpitämätön 

kärsimyksistänne, vaikka olen Mestarinne, Lääkärinne ja Isänne? 

11 Kuuntele: Maailmankatsomusten taistelu lähestyy. 

Inhimilliset ja ruumiittomat sielut sekoittuvat sekasorron meressä. Kaikki esittävät tuskan ja pahan sadon. 

Kaikki pyrkivät vahingoittamaan ja tappamaan toisiaan, kaikki tekevät tuhotyötä; mutta kipu on iskenyt 

myös heihin. 

Nykyään viikatemiehen tehtävänä on kaataa jokainen puu, joka ei kanna hyvää hedelmää. Tässä 

suuressa taistelussa vain oikeus ja totuus voittavat. 

Monet kirkot katoavat, jotkut jäävät. Joissakin totuus loistaa, toisissa taas tarjotaan vain petosta. 

Mutta vanhurskauden sirppi jatkaa leikkaamista, kunnes jokainen siemen, joka on olemassa maan päällä, 

tuomitaan. 
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12 Noina aikoina ne, jotka ovat henkistyneet, saavuttavat ihanteen, kohoamisen, ja tämä tieto antaa 

heille todellisen viisauden. Et tarvitse ihmistieteitä opastamaan sinua. Sillä sielu, joka on riittävästi 

valmistautunut opetusteni kautta, pystyy paljastamaan teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää. 

13 Lainoppineet, filosofit ja papit tulevat luokseni, ja minä vastaan heille ja käännytän heidät 

Sanallani. Jotkut eivät pysty ymmärtämään Minua ja ovat hämmentyneitä. Muut pyytävät Minulta 

nöyrästi anteeksiantoa. He eivät pyydä minulta todisteita. Mutta annan sen heille, koska rakastan heitä ja 

haluan, että he tunnistavat Minut. 

14 Kun tiedemiehet eivät pysty vastaamaan ihmisille, kun he eivät pysty ratkaisemaan ongelmiaan ja 

epäilyksiään, he tulevat luokseni. Silloin he oppivat, että olen odottanut heitä opastaakseni ja 

lohduttaakseni heitä. He oppivat, että tämä sana tulee Kristukselta, Häneltä, joka osaa helliä kaikkia 

kärsiviä ja puhuu kaikille sillä kielellä, joka on niin rakastava ─ samalla kielellä, jolla Mestari opetti teille 

sen ylevän käskyn, jossa sanotaan: "Rakastakaa toisianne." 

15 Elätte puhdistuksen aikaa, ja tuskan valitukset on jo kuultu. Mutta juuri tuo kipu palvelee teitä 

puhdistamaan itsenne ja olemaan temppelin tukipilareita. Ja teidän jälkeenne tulevat uudet apostolit. 

16 Olen kanssanne lohduttaakseni teitä ja antaakseni teille lujuutta, jotta voitte edetä parannuksen 

tiellä. Haluan, että muutatte vihollisenne ystäviksi, jotta voitte taistelussanne voittaa taivasten 

valtakunnan, jossa saatte kaikkien tekojenne hedelmän. 

17 Puhun teille tällä tavoin, jotta voisitte muuttaa sydämenne, sillä kohtalonne on rakastaa ja 

siunata. Elä kuten Jeesus eli, aina yhdessä Isän kanssa, täydellisessä harmoniassa kaikkien luomakunnan 

olentojen kanssa. 

18 Kun teet jotain hyvää, kun hyväilet hylättyä lasta, tuet apua tarvitsevaa ihmistä tai suojelet 

puolustuskyvytöntä olentoa ─ etkö ole kuullut sisäisen äänen siunaavan sinua ja rohkaisevan sinua 

jatkamaan tällä tiellä? Kenen ääni tuo on? Se on omantunnon asia. Se on Isän ääni, joka palkitsee lapsen 

siitä, että hän on ottanut hänestä mallia. 

19 Jos haluatte tulla Jumaluuteni arvoisiksi lapsiksi, kirkkauteni ensimmäisiksi perillisiksi, teidän on 

ensin puhdistettava itsenne, ja tiedätte nyt, että parhaat puhdistusvedet ovat hyvät teot. Puhun teille 

näin, jotta tuntisitte, että odotan teitä valtakunnassani, että olette tänään tiellä, joka johtaa Hänen 

luokseen, mutta että teillä on vielä pitkä matka edessänne. Haluan tehdä jokaisesta teistä apostolin ja 

jokaisesta apostolista mestarin. 

20 Panen merkille, että ihmiskunta harjoittaa Jumalan palvontaa eri muodoissa. Mutta sanon teille, 

että en pidä mitään uskonnollista yhteisöä tärkeämpänä tai vähemmän tärkeänä. Olen opettanut teille 

rakkautta, ja on vain yksi totuus. 

Älkää ajatelko, että kirkon, papin tai monien pappien on lunastettava ihmiskunta. Minä, viisas ja 

rakastava Paimen, olen se, joka suojelee teitä, lohduttaa teitä ja rakastaa teitä niin paljon, että annoin 

henkeni teidän puolestanne opettaakseni teille totuuden ja elämän tien. 

21 Jos ihmiset tuon ajan uskoivat, että he voisivat nähdä minut, kuten 

he aikoivat viedä elämäni, tuhota sen ja saada oppini katoamaan, he eivät olleet tietoisia siitä, että he 

vain saivat aikaan sen, että sain lisää elämää ja korkeampaa kunniaa, jonka sain uhrin kautta. Ristiltäni 

siunasin kaikkien aikojen apostolini ─ kaikki, jotka seurasivat minua samalla tiellä. 

22 Samoin siunaan teitä, jotka olette ottaneet minut vastaan tällä hetkellä ja valmistautuvat 

jatkamaan työtäni. 

23 Israel, väsynyt vaeltaja, sinä tulet etsimään sanojani, jotta kohtalosi täyttyisi kolmannella 

aikakaudella, ja tulet luokseni katkeruus huulillasi ja tuska sydämessäsi. Te ja lapsenne olette kulkeneet 

vaarallista tietä, ja tänään, kun kuulette Henkeni kutsun, kiiruhdatte varmoina siitä, että saatte 

rohkaisua. 

24 Jotkut tapaan nöyrästi odottaessani käskyjäni. Toiset tuntevat katumusta minun läsnäollessani 

tehtyään paljon syntiä. Ja toiset taas tutkivat uteliaina opetustani ja etsivät siitä jotain virhettä, joka 

tuomitsisi heidät. Tunnen teidät ja rakastan teitä ja vastaanotan kaiken tänä päivänä. 
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25 Käytän nöyriä tuomaan hyvän uutisen lyhyessä ajassa sydämiin, jotka odottavat minua. Puhdistan 

sen, joka on tehnyt syntiä, Sanallani, joka on kristallinkirkasta vettä. Kun hän oppii, että annan hänelle 

anteeksi ja teen hänestä opetuslapseni, hän tekee parannuksen eikä tee enää syntiä. Ja sille, joka kysyy ja 

epäilee, Minä valistan ja annan hänelle todisteita, jotta hän voi tietää totuuden ja todistaa Minusta. 

26 Sitten, kun olette kaikki valmiita, lähetän teidät niiden luo, jotka ovat kouluttaneet mielensä ja 

ovat kaunopuheisia. Mutta te ette tunne oloanne alemmaksi kuin he, ettekä kadehdi heitä, koska olen 

antanut teille suuria hengellisiä kykyjä. 

27 Tiede pysähtyy pian. Monet oppineet ovat järkyttyneitä ja pitävät tietojaan hyödyttöminä, koska 

heidän hankkimansa tieto ei ole johtanut heitä sielun hyvinvointiin ja rauhaan. Kun he tulevat tähän 

johtopäätökseen, he etsivät Minua, he haluavat tietää hengellisen elämän olemuksen ja tarkoituksen ja 

pyytävät Minua nöyrästi sallimaan heidän tunkeutua salaisuuksiini, ja Minä sallin heidän tunkeutua niin 

pitkälle kuin on Minun tahtoni. 

28 Ne, jotka seuraavat Minua eniten, ovat köyhiä, perinnöttömiä. Sitten, kun he ovat saaneet tämän 

suuren hengellisen tiedon aarteen, jota Sanani jakaa runsaasti, he lähtevät täynnä rakkautta viemään 

todistusta tulemisestani maailmalle tänä aikana. Jotkut esiintyvät profeettoina, toiset voittavat sydämet 

Sanan lahjalla, ja kaikki tekevät rakkauden tekoja ihmisten keskuudessa. 

29 Ne kansat, joita on halveksittu, ne kansat, jotka ovat käärineet itsensä ryysyihin, heräävät, 

rakastavat Minua ja palvelevat ihmiskuntaa. Heidän joukossaan ovat tuskassa puhdistetut suuret sielut. 

Näiden luotujen ytimessä ovat piilossa lähettilääni, apostolini. Kutsun koolle kaikki kansat, ja lyhyessä 

ajassa ne, jotka ymmärtävät sanani inspiraation, tulevat luokseni ja tulevat pioneereikseni. 

30 Israel, aseveljesi odottavat käskyjäni ja elävät kaaoksessa. Toiset rukoilevat rauhaa, toiset vaativat 

tuhoa. He kaipaavat nähdä uusia näköaloja, uusia maita, he kaipaavat siirtolaisuutta muihin 

lämpimämpiin maihin, jotta he voisivat asettua sinne kotiinsa ja jotta he voisivat kehittää sieluaan 

jumalallisten lakien mukaisesti. 

31 Epätäydellisyydet ihmisten uskonnon harjoittamisessa häviävät siinä määrin, että ver- 

Hengellisyys tunkeutuu sydämiin, ja sielu, joka on väsynyt vääriin epäjumaliinsa, kaipaa läsnäoloani, 

sanaani. He eivät kutsu minua avukseni jokien rannoilla, vuorilla, laaksossa tai erämaassa. He etsivät 

Minua sielunsa pohjasta, ja sinne he rakentavat temppelin, jossa he rakastavat Minua. 

32 Tulette näkemään, kuinka monet ihmiset, jotka olivat maallisia mahtavia, laskeutuvat 

yhteiskunnalliselta tasoltaan, ja siinä tilassa, suurten koettelemusten jälkeen, jotka ovat kuin koetinkivi 

heidän sieluilleen, he haluavat opetustani ja hyveidensa ansiosta nousevat ylös ja tuntevat niiden 

lahjojen todellisen arvon, jotka olen antanut ihmisille. Vuonna 1950 monet ennustukset toteutuvat. 

33 Monet sydämet, jotka olivat kuin kuivia peltoja, kantavat hedelmää. Mutta teille, joita olen 

hoitanut päivä päivältä, sanon: Valmistautukaa ja olkaa valmiit hajottamaan siemeneni. 

34 Tuon vuoden jälkeen "Israelin kansan" keskuudessa tulee olemaan riitaa, ja vain ne, jotka ovat 

pysyneet valppaina ja rukoilevina ja jotka ovat toimineet lakieni mukaan, tulevat olemaan muiden 

suojana. 

35 Olen antanut teille valon, jotta voitte vaeltaa turvallisesti ja opettaa lähimmäisiänne. 

36 Olkaa siunattuja kaikki ─ sekä ne, jotka kuuntelevat minua juuri nyt, että ne, jotka ovat vielä 

kaukana ilmentymisestäni. 

37 Elätte nyt taistelun aikaa, hengellisen taistelun ja maailmankatsomusten taistelun aikaa. 

38 Tämä vihje on välttämätön, sillä joudutte seisomaan niiden edessä, jotka yrittävät lakkaamatta 

tunkeutua opetusten salaisuuteen. Samoin seisot eri uskontokuntiin kuuluvien miesten ja naisten joukon 

edessä ja huomaat sitten, että jokaisessa kirkossa tai uskontokunnassa on hyväntahtoisia ihmisiä, jotka 

ponnistelevat, sillä heidän tekonsa sisältävät täydellisyyttä. 

39 Armoni on kaikkia varten, sillä olen nähnyt ihmismaailmassa, että kaikkien sydämet, vaikkakin 

vain hetkeksi, ovat syttyneet rakkaudesta Jumaluuttani kohtaan. 

40 Maapallolla on hajallaan niitä, jotka yhä pyrkivät tekemään hyvää ja etsivät tapaa olla hyödyksi 

lähimmäisilleen. Totisesti minä sanon teille: jokainen, jolla on tämä päätös, on minun kanssani. 
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41 Olen kertonut teille, että tulee aika, jolloin valo ilmestyy kaikkiin paikkoihin, kaikkiin maihin, 

kaikkiin maanosiin. Tuo valo loistaa ihmisen hengellisen koulutuksen mukaan. Mutta saman kautta 

muodostuu uusi ja tarkempi käsitys luomakunnasta, uusi käsitys hengellisyydestä. Näin alkaa uusi 

hengellisen kehityksen vaihe. 

42 Kun kaikki älykkäät ihmiset lopulta yhdistyvät, heidän käsityksensä jumalallisesta, ikuisesta ja 

hengellisestä selkiytyy. Ihmiset käyvät läpi monia koettelemuksia. Mutta kun tämä on ohi, totuus 

paljastuu vielä enemmän. Ja totuus, joka on aina kristallinkirkas ja äänekkäämpi, tulee kaikkien 

ymmärrettäväksi. Näin hengellisestä yhdentymisestä tulee todellisuutta. 

43 Teille paljastamani opetus ja teille antamani säännöt tunnustetaan yleisesti. Mutta muistakaa, 

että teidän on välitettävä eteenpäin Sanani merkitys, ei sen ilmaisutapa. 

44 Älkää myöskään olko huolissanne siitä, että jumalanpalveluksenne ulkoinen muoto muuttuu. Sillä 

totisesti sanon teille, että tulee aika, jolloin ymmärrätte, että vain tekojenne olemus ja puhtaus saavuttaa 

Isän. 

45 Teidän luoksenne tulee monia tovereitanne, jotka, jos he ymmärtävät spiritismiä syvästi, 

pakottavat teidät luopumaan viimeisistäkin kulttifanaattisuuden rippeistä, joita saatatte säilyttää. 

46 Kun tulen lähellenne ja teen itseni tunnetuksi äänenkantajan kautta, löydän ne, jotka kuuntelevat 

ymmärtämättä ja tuntematta. Myös ne, jotka ovat tulleet vain uteliaisuudesta. Jotkut ovat yrittäneet 

koetella henkimaailmaa. Monet eivät ole saaneet tarvittavaa kunnioitusta. Mutta miten he voivat niin 

uskoa yliluonnolliseen, joka vahvistuu heidän silmiensä edessä? Voisivatko he mahdollisesti antaa 

itselleen järkevän selityksen sille, mitä tapahtuu, jos he eivät anna tämän ihmeen johtuvan 

korkeammasta voimasta? Minkä selityksen he voisivat antaa sille, joka kysyy heiltä, mitä tämä työ on? 

47 Se, jolla on uskoa, ottaa siunattua vettä näistä paikoista ja tekee sillä ihmeitä. Mutta Mestari 

kysyy teiltä: Onko tuossa vedessä todella yliluonnollista voimaa? Totisesti minä sanon teille: voima ei ole 

vedessä, vaan se on teissä itsessänne, uskossa ja tekojenne rehellisyydessä. Sillä Herra on teissä, niin kuin 

luonnossa ja kaikessa luomakunnassa. Muistakaa, että sanoin teille tuolloin: Uskonne pelastaa teidät. 

48 Minä olen ikuinen ihme, joka antaa valoa älyllesi ja liikuttaa tunteitasi ohjaten ne hyvän tielle. 

Mutta ihminen on vaatinut Isältään enemmän ja halunnut nähdä, kuulla ja käsillä tarttua siihen, mitä 

hänen pitäisi havaita vain sielunsa herkkyyden kautta. Mutta rakkaudesta olen antanut periksi lapsilleni, 

koska minulla on ymmärrystä heitä kohtaan ja koska tapaan heidät. 

49 Siksi olen tällä hetkellä sallinut Henkisen maailmani lähestyä teitä ja antanut teille lahjan sen 

ilmenemisestä älykkyytenne kautta, jotta te kaikki voitte suoraan todistaa näiden ihmeiden toteutumista 

ja uskoa Läsnäolooni. 

Henkisten olentojen ilmentymä rohkaisee Työni tiedustelijoita tekemään pahansuopia tulkintoja, he 

käyttävät sitä aseena vahingoittaakseen teitä, panetellakseen teitä ja tuomitakseen teidät velhoiksi. 

Mutta sen jälkeen, kun tämä julistus on kylvänyt siemenensä, se katoaa. Silloin huomaatte, että lahjat, 

jotka olen antanut teille, jatkavat olemassaoloaan ja että ihmeitä tapahtuu edelleen, koska silloin 

ohjaatte askeleitanne intuitiivisesti pyrkimällä aina opetukseni avulla harjoittamaan aktiivista 

hyväntekeväisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla. 

50 Tutkikaa Sanaani, jotta ymmärtäisitte, etten määrää teille kiinteitä käyttäytymismalleja. 

51 Se on minun rakkauteni ydin, joka teidän tulisi säilyttää ja hajottaa elämän poluille. Sillä tulee 

hetki, jolloin ette enää tarvitse näitä kokoontumispaikkoja. Teen itseni tunnetuksi polullasi, 

makuuhuoneessasi, vuorilla, joka paikassa. Teillä on rajaton kenttä harjoittaa hyväntekeväisyyttä ja 

todistaa, että olette opetuslapsiani. Sillä jokaisen teistä olosuhteet ovat myös erilaiset, mutta ne antavat 

teille aina mahdollisuuden tehdä hyvää. Voit tehdä tätä hyvää niin ajatuksillasi kuin teoillasi, sanoillasi ja 

jopa katseillasi. 

52 Totuttele siihen, että omatunto on omien tekojesi tuomari, ja se osoittaa sinulle, miten sinun on 

toimittava, jotta ilmaiset kaiken sen, mitä olen asettanut sinuun. 

53 Jos näette, että veljet ja sisaret työssäni eivät pysty selittämään ilmenemisteni syytä, nouskaa 

ylös ja selittäkää se. Sinulla on tähän tarvittavat tiedot. 
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54 Älkää yllättykö, kun tulee hetki, jolloin vain uskon apostolit ympäröivät Minua. Olen sanonut 

teille: "Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat ovat valittuja." Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että valitsen 

joitakin ja hylkään toiset. Kutsun kaikki. Mutta kun toiset pysyvät kanssani, toiset lähtevät. 

55 Monet ovat tulleet ja tulevat edelleen luokseni. Mutta jäljelle jäävät vain ne, jotka kantavat 

sisällään lähimmäisenrakkauden siementä. 

56 Tätä sanaa ei ole tarkoitettu ainoastaan ihmisille, vaan myös hengellisille joukoille, sillä heillä, 

jotka ovat hajallaan koko maan päällä, on tehtävä täytettävänään. 

57 Jätän sinulle vapaan tahdon. Menkää sinne, minne haluatte, ja tunnette, että siellä, missä 

tunnette rakkautta, se miellyttää teitä eniten. Jos Sanani ei vakuuta teitä äänen kantajan kautta, etsikää 

Minua sieltä, missä tunnette Minut täysin. 

Sillä jokainen, joka seuraa minua, tuntee minut sydämessään. 

58 Haluan sovittaa teidät keskenänne, yhdistää teidät, en koskaan jakaa teitä. Annan teille valoa, 

jotta kun hetki koittaa, osaatte erottaa totuuden epätotuudesta. 

59 Näen teidät pieninä lapsina, jotka tulevat kaipaamaan isän lämpöä tai jotka tulevat kaipaamaan 

viisautta, joka voi opastaa heitä elämän tiellä. 

60 Olette toki merkityksettömiä, mutta heikkoutenne vuoksi, koska ette ole hyödyntäneet 

oppitunteja, joita annan teille monin tavoin elämänne matkalla. 

61 Sillä, joka tuntee nimeni ja sanani, ei ole oikeutta kutsua itseään tietämättömäksi, 

merkityksettömäksi tai heikoksi. Enkö kertonut teille kerran Sanassani: "Minä olen tie, totuus ja elämä"? 

Mitä teiltä voisi puuttua, jos kuljette tätä rakkauden polkua ja jos ravitsette itseänne viisauteni valolla? 

Ihminen itkee oikeutetusti syntymähetkellään! Sielu tietää jo, että kyynelten laakso odottaa sitä. 

62 Miksi ette muuta tätä kyynelten laaksoa rauhan maaksi? Ymmärtäkää, että opetusteni merkitys 

johtaa tuohon kauniiseen päämäärään: "Rauha maan päällä hyvätahtoisille ihmisille" ─ rauha, joka on 

taivaan armo ja siunaus, rauha, jonka ihmiset voivat saada noudattamalla käskyä rakastaa toisiaan. 

63 Tämä on rauhan saavuttamisen salaisuus. Paljastin sen maailmalle, annoin sille avaimen, joka 

avaa tuon valtakunnan portit. Ihminen tietää tämän hyvin, mutta hän ei ole halunnut saavuttaa rauhaa, 

suuruutta ja tietoa rakkauden tiellä. Hän on mieluummin rakentanut maailman omien ajatustensa 

mukaan ja rauhan oman makunsa mukaan. 

64 Hänen työnsä on rauennut, koska hän ei rakentanut sitä Jumalan veljeyden perustalle, ja niinpä 

hänen turhamaisuuden maailmansa on nykyään murenemassa. Ihminen, ylpeänä tieteen edistymisestä, 

haluaisi laulaa voitonlaulun löydöksilleen. Mutta sen sijaan hän kuulee tuskan, kauhun ja katumuksen 

ulvovan rinnastaan, kun hän tuntee työnsä tuloksen, johon hän ei ole panostanut rakkautta. 

65 Vaikuttaako sanani sinusta katkeralta? Se kertoo vain totuuden. 

66 Minun sanani ei ole nokkosta, se on vehnää, se ei ole pimeyttä, se on valoa. 

67 Tee minun tahtoni, niin et itke. Eläkää opetukseni mukaan, ja te tulette tuntemaan 

onnellisuuden. Rakastakaa toisianne, niin saatte elää täydellisessä rauhassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 201 
1 Ihmiset: Tänä aikakautena, jolloin Totuuden Henki vuodattaa valonsa jokaiseen sieluun, haluan, 

että ne, joiden on määrä kuulla Minua tässä muodossa, keskittyvät ja pohtivat, sillä vain siten he pystyvät 

ymmärtämään jumalallisen viestin, jonka olen tuonut teille tänä aikana. Tämä viesti on kirja, jonka painan 

sieluunne, se on sen lain jumalallinen tulkinta, jonka ihmiskunta sai jo ensimmäisinä aikoina, se on sen 

ydin, mitä "Seitsemän sinetin kirja" sisältää, ja sen salaisuuden, jonka paljastan teille vähitellen 

valaisemalla sieluanne Sanani valon kautta. 

2 Huomenna, kun olette ymmärtäneet opetukseni, taistelu alkaa. Teillä ei ole enää sanaani tässä 

muodossa, mutta tunnette läsnäoloni sydämessänne. 

3 Ensimmäisellä aikakaudella Jumala kirjoitti lain kiveen Mooseksen kautta. Jeesuksen sana on 

kirjoitettu verellä ihmisen sydämeen. Ja tällä aikakaudella kirjoitan ilmestykseni sieluusi inspiraation 

valon kautta. 

4 Jos epäilette niiden välittäjien, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, epätäydellisyyttä, älkää jääkö 

tähän epävarmuuteen. Pohdiskelkaa, rauhoittukaa ja siirtykää eteenpäin, sillä toiveeni on, että tulette 

tietoisiksi siitä suuruudesta ja totuudellisuudesta, jota ilmoitukseni sisältää. 

5 On välttämätöntä, että tämä kansa on vahva ja hengellinen, kun se lähtee maakuntiin, heimoihin, 

kyliin ja jopa kansoihin julistamaan ilosanomaa. Tänään olette vielä tietämättömiä lapsia, jotka kaipaavat 

hetkeä, jolloin tehtävänne täyttyy, mutta jotka eivät vielä tiedä, millaisia sudenkuoppia ja koettelemuksia 

teitä matkan varrella odottaa. Mutta jokainen, joka on täynnä uskoa ja rakkautta, pystyy kestämään 

myrskyt ja on turta omalle tuskalleen, mutta ei välinpitämätön ihmisten tarpeille. 

6 Opetukseni tänä aikana on kestänyt pitkään, koska halusin antaa monille tilaisuuden kuulla Minua 

ja täyttää näin lupauksen, jonka annoin teille menneinä aikoina, että jokainen silmä, olipa se syntinen tai 

ei, näkisi Minut hengellisesti, mikä elvyttäisi toivonne ja luottamuksenne Minuun. 

7 Minun tahtoni on ollut, että Sana, jonka annan teille, kirjoitetaan muistiin, koska siinä on 

ennustuksia, ilmoituksia ja viestejä, jotka tulevat huomisen kansan tietoon. Sillä usein muistisi pettää 

sinut. 

8 Sanani on muodostamassa valaistunutta kansaa, johon kuuluu miehiä ja naisia kaikkialla 

maailmassa, ja heidän voimansa perustuu heidän henkisyyteensä. Tälle kansalle aion uskoa rauhan 

palauttamisen maailmaan, oikeudenmukaisuuden, moraalin ja oikean uskon. 

9 Nykyään ihmiskunta ilmeisesti nukkuu. Mutta todellisena yllätyksenä tulette näkemään, kuinka 

jotkut yhteisöt, kun ne kuulevat sanansaattajieni äänen, avaavat sydämensä ovet kuin kukat, jotka 

avautuvat vastaanottamaan auringon säteiden lämpöä ja hyväilyä. Te, jotka kuuntelette minua nyt, 

olette jo osa sitä kansaa, joka kasvaa tulevaisuudessa, kunnes se peittää koko maan. Tehtävänne on 

kehottaa ihmisiä luopumaan materialismista, saarnata hengen ja hengen vuoropuhelua ja pitää 

lähimmäisenne uskossa silloin, kun suuret koettelemukset kiehuvat heidän yllään. 

10 Ne ihmisjoukot, jotka ovat kuulleet sanani tänä aikana, ovat vain pieni osa niistä ihmisistä, jotka 

nousevat huomenna. Sen velvollisuus on pysyä yhtenäisenä koettelemuksista ja myrskyistä huolimatta. 

Jos se hajaantuisi, taistelu olisi menetetty, tähti, joka on ohjannut sitä tähän asti, olisi kadonnut, ja se olisi 

kadonnut autiomaan suunnattomaan yksinäisyyteen. Mikä olisi sen todistus minun totuudestani? 

Millaisen esimerkin se antaisi lähimmäisilleen? 

11 Rakkaat opetuslapset, muistakaa: Koska olen tullut alas puhumaan teille ja tekemään jumalallisen 

Läsnäoloni ja Sanani havaittavaksi teidän kauttanne, Mestarinne täytyy suunnitella suurta pelastustekoa. 

Mutta te, joita olen opettanut ja rakastanut, ette saa millään tavoin riistää Jumalalliselta opetukseltani 

sen voimaa. 

12 Oppilaat, jos haluatte saada hengellisiä lahjoja, antakaa rakkauden ja hyvän tekemisen halun olla 

se, mikä antaa teille tuon halun. Älkää pyrkikö saamaan armoani haltuunne vain tarkoituksenanne 

imarrella turhamaisuuttanne, sillä silloin tunnette olevanne jonkin verran lähimmäistenne yläpuolella. 

Älkää yrittäkö tehdä omaisuuttanne näiden lahjojen avulla koronkiskonnalla. 
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Totisesti sanon teille: heti kun rakkaus odottaa maksua, se lakkaa siitä hetkestä lähtien olemasta 

rakkautta. Ja heti kun ihmisen tekemän hyödyn tarkoituksena on saada siitä palkkio, se ei ole enää hyöty. 

Siksi huomautan teille, että jos haluatte omistaa jonkin näistä lahjoista, sen on oltava rakkautta, joka 

istuttaa sen teihin. 

13 Jokaisen, joka haluaa seurata minua tällä tiellä, on vapautettava sydämensä kaikesta 

itsekkyydestä, egoismista ja turhamaisuudesta. Vain puhtaalla sydämellä voi tuntea rakkauteni. 

14 Kun havaitsen, että joku teistä on kiireinen tekemään hyvää tekoa, pyytää rukouksessa 

kohotettuna hädässä olevan kanssaihmisen puolesta, ja näen, että hänen sydämensä on täynnä surua 

lähimmäisen tuskan vuoksi, silloin jumalallinen rakkauteni antaa hänelle pisaran parantavaa balsamia, ja 

annan hänelle sen ihmeen, jota hän on pyytänyt. 

15 Tällä hetkellä lapsi, joka on vastuussa sen 

Jos joku on rukoillut Isää lähimmäisensä puolesta, se on suuri ilo, koska hän on antanut sen, mitä häneltä 

pyydettiin, apua tarvitsevalle henkilölle, joka on saanut minun hyväkseni. Jos sitä vastoin joku, jonka 

tehtävänä on harjoittaa aktiivista lähimmäisenrakkautta elämänpolullaan, käyttää lahjojaan väärin 

itsekkäisiin tarkoituksiin, hän on huomaamattaan riistänyt itseltään Isän armon eikä voi enää antaa 

mitään; silloin hän pettää itseään ja pettää kanssaihmisiään. Tämä huono "työntekijä" kylvää vain 

rikkaruohoja tielleen vehnän sijasta. Kun hän on tehnyt huonot tekonsa, hänelle jää hyvin katkera maku, 

tyytymättömyys, levottomuus, eikä hän voi löytää Isänsä ystävällisistä kasvoista sitä rakastavaa hymyä, 

joka siunaa ja vahvistaa hänen tekonsa, eikä hän voi saada veljeään tuntemaan hengellisten lahjojensa 

vaikutusta. 

16 Jos sairas mies parani tai kärsivä sai lohdutusta tai tapahtui jokin ihme, tämä ihme ei johtunut 

tuosta "työntekijästä", vaan Isän äärettömästä myötätunnosta hädänalaista ihmistä kohtaan, joka 

tietämättömyydessään pani kaiken luottamuksensa Herran huonoon opetuslapseen. Siitä huolimatta 

paha palvelija liittää tapahtuneen ihmeen esirukouksiinsa, hengellisiin lahjoihinsa, ja käyttää tätä 

todistusta lisätäkseen niiden määrää, jotka luottavat häneen. Silloin minun vanhurskauteni on koeteltava 

heitä, jotta he hillitsisivät harhaanjohtavia askeleitaan, miettisivät tekojensa vääryyttä ja palaisivat 

oikealle tielle. 

17 Autuaita ovat ne, jotka ovat ensimmäisen oikeudenmukaisuuteni vierailun yhteydessä katuneet 

rikkomuksiaan, päättäneet olla seuraamatta harhapolkuaan ja pyrkineet hyvittämään kaikki 

rikkomuksensa, koska he ovat näin osoittaneet, että sielun tyydytykset ovat verrattavissa maanpäällisiin 

tyydytyksiin. Toiset ovat väheksyneet sitä rauhaa, jonka hyvä työ jättää sydämeen, ovat hyväksyneet 

imartelun tai mitättömän maksun kolikolla ja ymmärtäneet liian myöhään, että edellinen tekee sielusta 

suuren ja jälkimmäinen tekee siitä pienen ja alentaa sitä. 

18 Jokaisen, joka on "työläinen minun pelloillani", on tiedettävä, että lähetin hänet todistamaan 

minusta. Mutta jotta hänen todistuksensa olisi totta, hänen on oltava vanhurskautettu tekojensa, 

rakkauden tekojen, hyvien sanojen ja hyvien ajatusten kautta, varmistaen siten, että hänen sydämensä 

pysyy puhtaana, jotta voin tehdä itseni tunnetuksi hänessä. 

19 Kerran sanoin teille: "Se, joka tuntee Pojan, tuntee Isän", millä halusin kertoa teille, että 

maanpäällisistä teoistani voisitte tunnistaa sen rakkauden, jota Isänne on aina säteilenyt teille. Nyt 

kerron teille, että haluan tulla tunnetuksi opetuslasteni teoista. 

20 Kun tämä kansa vihdoin ymmärtää Minut ja ohjaa elämäänsä tämän ohjeen mukaisesti ja syleilee 

ristinsä aidolla rakkaudella, ihmiset heräävät, tulevat tietoisiksi teoistaan ja joutuvat vakuuttumaan siitä, 

että se on totuus, joka ohjaa heitä. Silloin he pitävät työtäni jumalallisena ilmestyksenä, samoin he 

kutsuvat sitä uskonnoksi, opiksi tai maailmankatsomukseksi. 

21 Opetelkaa ja ymmärtäkää, oi opetuslapset, mitä teille ilmoittamani tehtävä käsittää. Muistakaa 

vastuunne ja tutkikaa jokainen teoksenne, jotta ne kaikki olisivat opetukseni totuuden mukaisia. 

22 Monissa yhteiskunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa ihmiset kutsuvat toisiaan "veljeksi". Heidän 

huulensa lausuvat rakastavan sanan "veli", yleensä tuntematta sitä sydämessään. 
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23 Todellakin, sanon teille, että jos ottaisitte aikaa uppoutuaksenne tämän sanan merkitykseen, 

löytäisitte elämän lähteen, josta olette tulleet esiin. Ymmärtäisitte Jumalallisen hellyyteni, ja kaikki tämä 

saisi teidät vapisemaan katumuksesta, kun ajattelette sitä etäisyyttä, jossa olette eläneet keskenänne, 

sitä välinpitämättömyyttä, jolla katsotte niitä, joita kutsutte muukalaisiksi, ja niitä loukkauksia, joita 

jatkuvasti aiheutatte toisillenne. 

24 Kun tulin maailmaan elämään ihmisten kanssa, tein sen opettaakseni teitä olemaan veljiä. Minä 

otin lihaksi Marian ja kutsuin teidät veljikseni osoittaakseni teille, miten rakastatte toisianne. Koko 

opetukseni oli osoittaa teille se jumalallinen ja ainoa laki, jonka avulla voitte rakastaa ja kirkastaa Isää. 

Kuinka voisitte rakastaa Minua rakastamatta toisianne? Totisesti sanon teille, että on parempi jakaa 

kaikki se, mitä tarjoatte Minulle, lähimmäistenne kesken. Sillä Isällä on kaikki, mutta teiltä puuttuu kaikki. 

25 Innoittakaa kaikkia elämiänne ja tekojanne minun esimerkilläni, ja totisesti sanon teille, että jos 

teette näin, ylistätte minua kaikilla teillänne ja annatte todellisen todistuksen rakkaudestanne. Jos 

ihmiset yhdistäisivät kaikki kykynsä olemassaolonsa kohottamiseksi, he tuntisivat täysin läsnäoloni 

heidän keskuudessaan. Jotkut tarjoaisivat tietonsa, toiset rakkautensa, toiset avuliaisuutensa, tieteensä, 

inspiraationsa ja toiset voimansa. Silloin syntyisi vahva ja yhtenäinen ihmiskunta, ikään kuin sen olisi 

luonut yksi valaistunut, suuri, hyvä ja siksi voimakas mies. Tähän mieheen olen kaiverruttanut rakkauden 

lakiani jo pitkään. 

26 Hänen sydämensä kallio on kova, mutta hän ei kestä sanani jumalallisen taltan terävyyttä. 

27 Ilmoitan teille ihmiskunnan välisen harmonian ajan. Profeettani ilmoittivat teille tämän jo kauan 

sitten. Silloin näette kansojen veljeilevän keskenään ja jakavan leipänsä, voimansa ja tietonsa. Tulette 

näkemään ihmisten tekevän rauhaa siellä, missä he ennen osasivat elää vain sodissa ja vihamielisyyksissä. 

Tulette näkemään, kuinka he todellisena ihmisten lääkärinä tuovat lohtua sairaille. 

28 Ymmärrättekö nyt, että todellisuudessa ette ole vielä onnistuneet elämään veljinä ja sisarina 

Minun Laini mukaisesti? Ymmärrättekö, miksi kerroin teille jo tuolloin, että korkein käskyni on: 

"Rakastakaa toisianne"? 

29 En ole tullut tällä kertaa pyyhkimään tuota korkeinta käskyä sydämistänne enkä korvaamaan sitä 

toisella. Se on järkkymätön ja muuttumaton. Selitän sen teille vain, jotta ymmärtäisitte sen laajuuden ja 

tunnistaisitte sen merkityksen, joka on minun viisauteni. 

30 Milloin tämä ihmiskunta ymmärtää, että tuon lain täyttymisessä piilee rauha, jota se niin kovasti 

tarvitsee, terveys, joka siltä nyt puuttuu, ja onni, jota se ei ole koskaan löytänyt? 

31 Tiedän, että ihmiset liikkuvat tietämättään kohti sitä pistettä, johon päästyään he vihdoin avaavat 

silmänsä totuuden valolle. 

32 Kerrottuani teille kaiken tämän haluan, että kun kutsutte jotakuta lähimmäistänne "veljeksi", 

ymmärrätte, mitä tämä sana tarkoittaa, ja pyrkitte tuntemaan sen totuuden, jonka olen tänään teille 

paljastanut. 

33 Otan teidät vastaan isällisessä rakkaudessani. Vaikka niiden määrä, jotka minua kuulevat, on 

pieni, en lakkaa tekemästä itseäni tunnetuksi rakkaudella. 

34 Valoni tulvii mieleenne, ja tämä poistaa kaikki epäilyksenne. 

35 Pieni on niiden määrä, jotka seuraavat minua, ja silti näen heidät voimattomina. Mutta katso, 

Sanani muuttaa heidät lujatekoisiksi ja vahvoiksi sotilaiksi, jotka väsyneinä ja haavoittuneina jonain 

päivänä saavuttavat maalin heiluttaen oikeassa kädessään lippua, rauhan ja veljeyden symbolia. Voittosi 

rohkaisee varmasti monia seuraamaan sinua. 

36 Autuas on se, joka tunnistaa tehtävänsä ja täyttää sen. Sielu tarvitsee vakaita päätöksiä, voimaa ja 

tahtoa kehittyäkseen. Jos tämä puuttuu, edistyminen on hidasta, ja sen täydellistymiseen tarvitaan 

monia maanpäällisiä elämiä. Ihmisten on tunnettava kaikki opetukseni, joka on sielun tie kohti 

täydellisyyttä. Intuitio ei riitä, vaan he tarvitsevat myös tietoa, jotta he eivät koskaan pysähtyisi polullaan, 

jotta he tunnistaisivat ajan ja mahdollisuuksien arvon eivätkä olisi enää sielun kuolleita miehiä. 
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37 Elämän pitäisi näkyä enemmän sielussa kuin ruumiissa. Kuinka monet ovatkaan eläneet tässä 

maailmassa, mutta kuinka harvat ovatkaan eläneet hengellisesti, ilmaisseet sitä armoa, joka on olemassa 

jokaisessa ihmisessä, siinä jumalallisessa kipinässä, jonka Luoja asetti ihmiseen. 

38 Jos ihmiset pystyisivät säilyttämään selvänäköisyyden mielessään, he voisivat nähdä 

menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa sen kautta. 

39 Henki on kuin jumalallisen viisauden kirjani. Kuinka paljon se sisältääkään! Sillä on koko ajan 

jotain paljastettavaa sinulle ─ joskus niin syvällisiä paljastuksia, että ne ovat sinulle käsittämättömiä. 

40 Tuo valon kipinä, joka on läsnä jokaisessa ihmisessä, on side, joka yhdistää ihmisen hengelliseen, 

on se, joka tuo hänet yhteyteen tuonpuoleisen ja hänen Isänsä kanssa. 

41 Jos olet tarkkaavainen, ymmärrät, että kaikki liittyy ikuiseen elämään, joka odottaa sinua ja jota 

tulet lähemmäksi joka päivä tai joka hetki, joka kuluu. 

42 Tarvitsen pelloilleni työntekijöitä, jotka oppivat kylvämään ja vaalimaan tätä siementä, kirkkaita 

päitä ja sydämiä täynnä hyvää tahtoa. Sillä monista lahjojani saaneista tuli "tuhlaajapoikia", jotka pysyivät 

isänsä luona vain jonkin aikaa ja etsivät sitten nautintoja. Mutta minun sanani toteutuu, ja he palaavat. 

He kohtaavat armottoman oikeudenmukaisuuteni matkallaan, mutta kun he palaavat luokseni, he 

löytävät minut aina ystävällisenä Isänä. 

43 Te kansanjoukot, lähdette liikkeelle ja lähdette tämän Työn sanansaattajina ja viette ilosanomaa 

kaikille veljillenne. Uskokaa sanaani, niin saatte aikaan ihmeitä. Tämä valo herättää ihmiskunnan 

unestaan. 

44 Kulje polkua askel askeleelta eteenpäin, jotta voisit tuntea sen. Se on minun lakini laaja tie. 

Taistelu siitä jatkuu ja jatkuu. Joskus juotte hyvin katkeria maljoja, mutta koette myös ääretöntä 

tyydytystä, kun koette Herran rauhan sielussanne. 

45 Minä näytän tietä ja merkitsen polun. Teidän pitäisi olla kuuliaisia kuin lampaat, silloin ette 

kompastu. Jos kysytte Minulta, mihin johdatan teitä, vastaan teille: sielun korkeimpaan autuuteen. Kuka 

voisi kadota elämän tiellä, jos hän kantaa rakkauden ristiä harteillaan? Älkää luulko, että vaadin teiltä, 

että omistatte kaikki elämänne tunnit Minulle. Teillä on maan päällä velvollisuutenne, jotka teidän on 

täytettävä, ja teidän tulisi tietää, että nekin ovat pyhitettyjä ja osa hengellistä kohtaloanne. 

46 Minulta pyydän vain lyhyttä hengellistä rukousta joka päivä. Mutta niinä hetkinä, jotka pyhitätte 

Minulle, teidän tulisi vapautua kaikesta inhimillisestä köyhyydestä ja kurjuudesta, jotta voitte todella 

astua läsnäolooni ja nauttia hellyydestäni ja rauhastani. 

47 Teillä kaikilla on hengellisesti erilaisia tehtäviä suoritettavana. Jotkut eivät lähde alueelta, jolla he 

ovat asuneet, toiset taas lähtevät ja lähtevät muille maille. Jotkut lähtevät pois sukulaistensa luota 

suorittamaan työtään, toiset saavat tehtävänsä perheensä helmassa. 

48 Jotkut uskovat, että Mestari on antanut teille tällä hetkellä vain hengellisen tehtävän. Mutta he 

ovat pahasti väärässä, sillä sielunne on jo syntyessään tuonut mukanaan itsessään valmiiksi piirretyn 

kehityspolun. Tällä kertaa, kuten aiempinakin aikoina, olen vain muistuttanut teitä siitä sopimuksesta, 

jonka sielunne teki Isänsä kanssa ennen kuin se tuli tähän maailmaan. 

49 Oi opetuslapset, ottakaa tehtävänne vastaan rakkaudella, jotta saatte aikaan sen, että 

lähimmäisenne seuraavat minun jalanjälkiäni. Teidän on ymmärrettävä, että teillä on kaikki tarvittava 

tämän siemenen kylvämiseen. Sielussasi ja ruumiissasi sinulla on kaikki kyvyt kestää koettelemukset ja 

voittaa taistelu. 

50 Anna sielusi ohjata ruumistasi, ja anna henkesi valon valaista polkuasi ja hallita lihan intohimoja ja 

impulsseja. Silloin tehtäväsi täyttäminen on helppoa. 

51 Muistakaa, että teidän on palautettava hengellinen siemen, joka on uskottu jokaiselle, 

moninkertaistettuna, säilytettäväksi viljavarastoihini. Tämän myötä sinun on ymmärrettävä, että sinun 

on käytettävä käytettävissäsi oleva aika. 

52 Autuas on se, joka kärsivällisesti juo kärsimyksen maljan, jonka taistelu hänelle tarjoaa, sillä 

lopulta hänen tuskansa muuttuu onneksi. Olkaa täynnä uskoa ja rohkeutta, niin ette pelkää ihmisten 

tuomioita. Pelätkää itseänne, sillä yhdellä heikkoudella tai virheellä voi olla teille vakavia seurauksia. Jos 
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joku kanssaihmisistänne, joka on juuri sokeutunut maailmaa peittävästä pimeydestä, haavoittaa 

petollisesti sydäntänne, antakaa hänelle anteeksi ja tulkaa luokseni, jotta voin sulkea haavanne 

rakkaudellani. 

53 Kantakaa kärsivällisesti ristinne taakkaa ja tietäkää, että tämä olemassaolo ja vaikean hengellisen 

tehtävänne suorittaminen auttaa teitä nostamaan sielunne siihen valtakuntaan, johon sillä on oikeus. 

54 Jos täytätte tehtävänne maan päällä, täytätte sen myös tuonpuoleisessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 202 
1 Katso henkesi katseella tähteä, joka johdattaa sinut Isäsi läsnäoloon. 

2 Tässä on Vapahtaja, joka tuo teille sanassaan jumalallista lämpöä, jota elämän murheellisen 

pyhiinvaelluksen vaivaamat sielut tarvitsevat. 

3 Kun lähestyt Minua kivun vuoksi, rakkauteni ottaa sinut vastaan. Uskokaa ja osallistukaa tämän 

ilmentymän juhlallisuuteen. 

4 Haluan olla kanssasi, niin lähellä sydäntäsi, että todella tunnet läsnäoloni. Haluan, että me kaksi 

olemme yhtä tämän yön harmoniassa ja sydämellisyydessä; että tiedätte, että minä olen ensimmäinen 

valonne, jumalallinen lupaus, väsymätön Mestari, joka pyrkii tekemään sieluistanne täydellisiä, Jumalan 

arvoisia. 

5 Haluan olla kanssanne, vaikka vain tunnin ajan, mutta niin, että teidän on mahdotonta erottautua 

minusta. Haluan täyttää teidät sydämellisyydellä, toivolla ja parantavalla balsamilla, ja haluan teidän 

muistavan, että tulin maailmaan tällaisena iltana näyttääkseni teille elämäni ja esimerkillisten tekojeni 

kautta tien, joka johtaa taivasten valtakuntaan. 

6 Lähestykää Minua, jotta voitte vastaanottaa sydämiinne tämän Sanan olemuksen ja jotta 

rukouksenne, joka sydämistänne hiljaa lähtee, voi yhdistyä kaikkien taivaan laulujen kanssa tänä 

juhlallisena hetkenä. 

7 Rukoilkaa, te kaikki, rukoilkaa köyhien, kärsivien, vangittujen, sairaiden ja orpojen puolesta. 

Rukoilkaa, että ajatuksenne toisi helpotusta niille, jotka kärsivät, ilahduttaisi niitä, jotka surevat, ja 

kuivattaisi itkevien kyyneleet. 

8 Teidän joukossanne ei ole ketään, vaikka hänen sydämensä olisi kuinka kova tahansa, joka ei 

näinä hetkinä liikuttuisi sisäisesti. Mutta sanon teille myös, että jotta voi ajatella muita, on unohdettava 

itsensä. Silloin he, te ja minä olemme yhtä tässä hengellisen yhteyden tunnissa. 

9 Olen vieraillut luonanne yksinäisyydessänne, ja kun tämän päivän opetukseni on ohi, jätän 

läsnäolostani jäljen, joka on unohtumaton tälle kansalle. 

10 Antakaa Minun kerätä kuivuneet kukat, joita ahdistusten ja haavojen täyttämät sydämenne 

tarjoavat Minulle, ja jätän niihin uskon ja toivon lampun. 

11 Henkeni etsii tänään teidän sydäntänne noustakseen uudelleen ihmiskunnan sydämeen. 

12 Totisesti sanon teille, että jos teette lauseistani lakinne, jos seuraatte askeleitani ja otatte 

minusta esimerkkiä, jumalallinen rakkaus, joka toi teille kuolemattomuuden siemenen, kun siitä tuli 

ihminen monta vuosisataa sitten, alkaa kukoistaa sydämissänne. 

13 Minä itse tulen nyt selittämään teille tämän rakkauden syyn, koska ette ole kyenneet 

ymmärtämään sitä. 

14 Sielusi vapisee kuunnellessaan Minua ja sanoessaan Minulle: "Herra, näyttää siltä, että olin silloin 

kanssasi. Sinun Sanasi muistuttaa minua kaikesta. Vapautatko minut tästä epävarmuudesta, Mestari?" 

15 Totisesti minä sanon teille, että niinä päivinä henget ja ihmiset todistivat minun tulostani ja 

työtäni maailmassa. 

16 Sielusi on sama, vaikka se olisi elänyt toisessa maailmassa tai asunut toisessa ruumiissa. Tänään 

se itkee eri silmin, mutta sen olemus on sama ja sen kysymykset ovat samat. Hänkin kysyy Minulta, 

yrittää nähdä Minut tai löytää Minut. Sitten sanon hänelle, ettei hänen pidä pelätä, olla iloinen ja 

ymmärtää, että elämä äärettömyydessä on jatkuvaa kyseenalaistamista ja että on oltava nöyrä, sinnikäs 

ja uskonvoimainen, jotta voi ymmärtää jumalalliset opetukset. 

17 Usein halutaan ymmärtää ensin suuret asiat ja sitten pienet. Aloittakaa kuitenkin tuntemalla 

itsenne. Tutkikaa itseänne, kysykää itseltänne kysymyksiä, ja saatte kokea, kuinka alatte ruokkia 

olemuksenne tulta. Sillä Jumala sytytti sen Pyhän Henkensä tulella. 

18 Ymmärrätte tämän ohjeen hämärästi, koska tiedätte, että teillä ei voi olla enempää tietoa kuin se, 

mikä vastaa kehitystänne. Mutta vakuutan teille, että ne, jotka osaavat etsiä Minua olemuksensa sisältä, 
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oman sielunsa temppelistä, saavat pian vastauksen niihin kysymyksiin, joihin he eivät ole vuosisatoihin 

löytäneet selitystä. 

19 Jos ihminen kapinoi hengellistä vastaan, on vain luonnollista, että hänen ahdasmielisyytensä ei 

pysty arvioimaan Ääretöntä. Ja niin paljon kuin Mestari puhuukin teille Isän suuruudesta, ihminen ei 

kykene käsittämään, mitä tämä totuus sisältää. 

20 Minun on kerrottava teille, että puhun teille juuri siitä tiedosta, joka teillä pitäisi olla Jumalasta. 

Kaikkeen käsiksi pääseminen, kaiken läpäiseminen ja sen tunteminen niin kuin haluaisitte, sitä ette voi 

saavuttaa. 

21 Jumala yksin todella tuntee Jumalan, Mestari kertoo teille. 

22 Ihmiset, tulkaa tietoisiksi siitä syvästä hiljaisuudesta, jolla maailmankaikkeus tervehtii ja palvoo 

Herraansa tällä hetkellä. Kaikki on uppoutunut rakastavaan antaumukseen, ylevään mietiskelyyn ja 

syvälliseen palvontaan. 

23 Syy tähän on se, että kaikki olennot ja kaikki luodut asiat tietävät, että annan juuri nyt Sanani, 

saman Sanan, joka tuli Jeesuksen huulilta, jota ihmiset ja luonnon valtakunnat tottelivat, jolle 

parantumattomat sairaudet väistyivät ja jonka kautta kuolleet nousivat ylös. 

24 Tänä hengellisen juhlan yönä, joka on tarkoitettu niille, jotka osaavat valmistautua ja kohottaa 

itseään, teillä on näkymättömässä, koskemattomassa, niiden olentojen läsnäolo ja vierailu, joita kutsutte 

enkeleiksi. Jos voisitte todella irrottaa sielunne kehostanne, näkisitte peltoja, kaupunkeja, koteja ja 

ulkoavaruutta valaistuna lukemattomien olentojen, valon, rauhan ja rakkauden lähettiläiden, 

taivaallisesta säteilystä. 

25 Taivas lähestyy maata, ja sen valo etsii sekä sitä, joka käyttää aikaa muistamiseen, että sitä, joka 

on unohtanut hengellisen totuuden. 

26 Iloitkaa, oi ihmiset, iloitkaa ainakin tänä yönä, sillä te ette vielä pysty pitämään tätä rauhaa 

ikuisesti. 

27 Olkaa iloisia sydämen luonnollisella ilolla, joka on sydämellisyyttä ja paluuta hyvyyteen. Kyllä, 

iloitkaa henkisestä ilosta, joka on ikuista valaistumista. 

28 Kutsutte tätä yötä "pyhäksi yöksi" sen muistoksi, jolloin Rabbi tuli maailmaan. 

29 Näiden muistojen jumalallisen vaikutuksen alaisena ihmiset tulevat lähemmäksi toisiaan, 

poissaolevia muistetaan, loukkaukset annetaan anteeksi, perheet kokoontuvat yhteen, ystävät vierailevat 

toistensa luona, sydämet täyttyvät toivosta. Kaikki tuntuvat odottavan jotain yllättävää, jota he eivät 

oikein osaa määritellä ─ sinä iltana, jolloin ihmiset antavat sydämensä kovuuden tulla hieman lämpöä ja 

jotkut antavat materialisminsa tulla hieman henkisyyttä. Mutta kysyn teiltä: luuletteko, että vain tämä yö 

on sen arvoinen, että ihmiset kutsuvat sitä "pyhäksi"? Ettekö voisi pienellä rakkaudella tehdä kaikista 

olemassaolonne öistä ja päivistä "pyhiä", jotta voisitte kokea, että elämä on pyhää joka hetki? 

30 Sinä sanot minulle: "Tämä on se ilta, jolloin joka vuosi muistelemme sitä yötä, jolloin Sinä tulit 

maailmaamme tuomaan meille rakkauden sanoman." "Tämä on se ilta, jolloin muistelemme sitä yötä, 

jolloin Sinä tulit maailmaamme tuomaan meille rakkauden sanoman." Mutta vastaan teille, että tuo hetki 

viittasi siihen hetkeen, jolloin se ihminen syntyi, jossa "Sana" tuli ihmiseksi, mutta että Henkeni oli silloin 

yhtä lähellä ihmisiä kuin Hän on ollut ennenkin ja kuten Hän on tänäänkin. 

31 Mutta niin kauan kuin ette elä jokapäiväistä elämää, joka on täysin omistautunut laille, totuudelle 

ja rakkaudelle toisianne kohtaan, pyrkikää ainakin olemaan hengellisesti yhtenäisiä tänä muistoyönä. 

32 Etsikää Minua kaikki, tulkaa luokseni kaikki, mutta tulkaa kuuliaisesti ja nöyrästi ja odottakaa 

kaikkea Herranne armosta. 

33 Älköön kukaan tulko omahyväisyydellä tai turhamaisuudella, sillä sanon teille, että olette minulle 

rakkaampia tarvitsevina ja syntisinä, mutta nöyrinä, jotka pesevät tahrojaan anteeksiantoni 

kristallivesissä. 

34 Voi, jospa voisitte tulla kanssani hengessä ja nähdä täältä käsin ihmiskunnan kaiken kurjuuden! 
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35 Jos voimakkaat, rikkaat ja ne, jotka elävät mukavuuksien ympäröimänä, haluaisivat olla kanssani 

sinä yönä, veisin heidät hengessä tuskan ja köyhyyden paikkoihin, joita he eivät halua nähdä. 

36 Sitten sanoisin heille: "Jättäkää juhlanne hetkeksi ja käykäämme yhdessä katsomassa paikkoja, 

joissa köyhät veljenne asuvat." Tämä on hyvä asia. Katsotaanpa, miten he juhlivat tätä siunattua yötä, 

joka on joillekin surujen ja toisille juhlien yö. Rauhoittukaa, sanoisin heille, pyydän teitä vain hetkeksi, 

jonka jälkeen voitte palata juhliinne ja juhlimaan. Sitten vien heidät paikasta toiseen ja näytän heille 

vanhan äidin, joka surkean yöleirinsä yksinäisyydessä itkee lastensa menetystä, jotka olivat hänen 

toivonsa ja jotka sota vei häneltä. 

37 Tämä nainen elää vain muistojen ja rukousten varassa. Vaikka monet huumaavat itsensä 

nautinnoilla, hän juo kärsimyksen maljan. Hänen sielunsa odottaa vain sitä hetkeä, jolloin hän jättää 

tämän maailman ja astuu ikuisuuteen. Sillä hänen toivonsa ihmiskuntaa kohtaan on jo kauan sitten 

sammunut. 

38 Sen jälkeen näytän heille lapsia, jotka vaeltavat ihmisten keskuudessa, jotka eivät kunnioita 

lähimmäistensä elämää, jotka eivät rakasta eivätkä ymmärrä hädänalaisia. 

39 Haluaisin saada nämä ihmiset kuulemaan niiden lasten niin syvälliset kysymykset, jotka 

inhimillisessä tietämättömyydessään kysyvät syytä niin paljon epäoikeudenmukaisuuteen, niin paljon 

pahansuopaisuuteen, itsekkyyteen ja julmuuteen. 

40 Sitten veisin heidät niihin paikkoihin, joissa kuului sairaan ihmisen tukahdutettuja valituksia ja 

valittamista, kun hän koki ruumiinsa murtuvan, aivan kuten oksa murtuu myrskyn piiskatessa sitä. He 

ovat sairaita, lyötyjä ja unohdettuja. 

41 Myöhemmin saisin aikaan sen, että rangaistuslaitosten portit päästäisivät meidät läpi, jotta he 

näkisivät ne tuhannet ihmiset, jotka rakkauden, laupeuden, valon, oikeudenmukaisuuden ja rauhan 

puuttuessa ovat joutuneet vankilan pimeyteen. 

42 Ja niinpä näytän heille paikasta toiseen yhdessä ainoassa kuvassa kaiken sen kurjuuden ja tuskan, 

jota tämä vallan tavoittelu, ahneus, viha, materialismi ja väärässä vallassa olevien hallitsijoiden 

kyltymätön vallanhimo aiheuttavat ─ niiden, jotka luulevat olevansa voimakkaita, mutta eivät kuitenkaan 

ole, ja jotka eivät anna kenenkään omistaa sitä, mikä heille kuuluu. 

43 Mutta en kutsu heitä, koska tiedän, etteivät he halua kuulla ääntäni, vaikka se kuuluu heidän 

omassatunnossaan. 

44 Te kuitenkin, ihmiset, jotka kuulette Minua nyt ja jotka olette tunteneet puutteen, yksinäisyyden, 

kylmyyden ja myös orpuuden ja jotka siksi tunnette niin paljon myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka 

huutavat nälkää ja janoa oikeudenmukaisuuden perään ─ tulkaa luokseni, ja yhdessä käymme hengessä 

sairaiden, kärsivien, kaikkien maailman köyhien ja unohdettujen luona. 

45 Tulkaa, jotta voitte nähdä Minun levittävän vaippani ja yhdistävän sen teidän vaippaanne, jotta se 

peittäisi rakastavasti koko ihmiskunnan. Tulkaa, jotta kuulisitte hengellisen ääneni sanovan niille, jotka 

itkevät: älkää enää itkekö, älkää olko surullisia, herätkää uskoon ja toivoon, jotka ovat valoa elämän 

tiellä. Totisesti sanon teille, että jos rukoilette ja "heräätte" jälleen aidossa uskossa, nämä ihmiskunnan 

tuskan päivät lyhenevät. 

46 Kyllä, rakkaat ihmiset, täältä, siltä istuimelta, jossa lepäilette kuullaksenne Minua, voitte antaa 

sielunne lähestyä asuinpaikkaani, jotta se voisi paremmin nähdä, ymmärtää ja tuntea ihmisten, sen 

veljien, tragedian. 

47 Näettekö nuo ihmisjoukot, jotka ovat täynnä autuutta? He ovat sotilaita, jotka ovat ottaneet 

lyhyen aselevon taistelun aikana tarjotakseen Minulle muutaman minuutin rukouksen ja muistamisen. 

Mutta heidän ilonsa ja autuutensa on petollista. He syövät ja juovat lievittääkseen kärsimyksiään. Heidän 

sydämessään on suuri kipu. Ihmiset, he kärsivät, he kärsivät suuresti, ja erityisesti tänä yönä, joka on 

heille piinaava. Jokainen muisto on pisto, jokainen nimi tai kasvo, jonka he näkevät, on haava. 

48 Vaikka sinä olet rauhassa vaikeuksistasi huolimatta, vaikka sinä näet vanhempasi, lapsesi ja 

vaimosi, heidän on kestettävä katkeruutta siitä, etteivät he voi halata heitä, ja pelkoa ajatuksesta, 

etteivät he ehkä enää koskaan näe heitä. 
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49 Monet, monet heistä kärsivät, kun he tuhoavat ihmishenkiä, tuhoavat koteja ja kaupunkeja, 

kylvävät tuskaa, surua ja kyyneleitä, ja sitten he uskovat menettäneensä kaiken oikeuden palata 

perheensä luokse, rauhaan, omiensa syliin. 

50 Tiedän, että monet heistä eivät ole syyllisiä, heidän sydämessään ei ole vihaa eikä halua tuhota. 

Tiedän, että he ovat uhreja, orjia ja todella pahojen työkaluja. 

51 Vain minä voin pelastaa heidät, vain rakkauteni voi suojella heitä. Maailmassa heidät on hylätty. 

52 Te, ihmiset, jotka ette pysty kuvittelemaan, mitä tämä koettelemus merkitsee, mutta joita Sanani 

on tänään koskettanut heidän sydämensä herkimmissä säikeissä ─ lähettäkää heille ajatuksenne täynnä 

armoa ja valoa. Sillä totisesti, sanon teille, he tuntevat itsensä vahvistetuiksi ja rohkaistuneiksi, 

tietämättä miksi, rukoilemaan ja toivomaan, että murhaava sota vihdoin loppuu, ja heidän korvansa 

kuulevat jälleen taistelun jyrisevän jylinän sijasta nuo suloiset sanat, jotka sanovat: "Rauha maan päällä 

hyvätahtoisille ihmisille." 

53 Rukoilkaa, ihmiset, ja saakaa näin maailma odottamaan uuden päivän valoa, jotta ihmiset 

muistaisivat lupaukseni ─ sen, joka puhuu paremmista ajoista, henkistymisestä ja hyvinvoinnista. 

54 Sanon myös teille: Kääntykäämme nyt sydämet 

Lapset ja etsikäämme niitä, joilta puuttuu kaikkea. Katsokaa heitä: he nukkuvat, heidän unissaan ei ole 

kenenkään moittimista, vaikka heidän vuoteensa on hyvin kova. 

55 Pöydässä ei ollut tänään leipää, mutta silti he lepäävät luottavaisin mielin uutta päivää varten. 

Heillä on ryysyjä yllään, mutta he eivät tunne häpeää, koska he ovat viattomia, ja he hymyilevät, vaikka 

heidän ruumiistaan puuttuu lämpöä. He ovat enkeleitä maan päällä, sillä heidän hymynsä heijastavat 

taivaallista puhtautta. 

56 Oi viattomuus! Peittäkää heidät parhaalla vaipallanne, sillä heidän on taivasten valtakunta! 

57 Te kaikki kutsutte tätä yötä "Pyhäksi yöksi", ja annan siunausten tulvan kaikille lapsilleni. 

58 Tiedä, että minä olen sinun ja sinä olet minun. Muistakaa, että osoitin rakkauteni teitä kohtaan 

elämällä keskuudessanne, tavallisen kansan keskuudessa, syntymällä köyhyyteen, raatamalla 

orjantappuroiden keskellä ja kuolemalla puutteen keskellä. 

59 Ette voi sanoa Minusta, etten ymmärrä teitä. Sillä minä en ole vain nähnyt kärsimyksiänne, vaan 

olen itse elänyt niiden läpi. 

60 Puhun teille myös vanhuksista ─ niistä, jotka ovat jo kauan sitten ohittaneet elämän kevään ja 

tuntevat nyt talven kylmyyden. Kun he vanhenevat, heiltä puuttuu voimaa, energiaa ja terveyttä. Työstä 

tulee vaikeaa, raajoista tulee kömpelöitä, eikä niitä enää pyydetä yhteistyöhön. 

61 Näin vanhukset näkevät itsensä suljettuina muiden elämäntaistelun ulkopuolelle, he näkevät 

jäävänsä yksin, ja heidän nöyrät sydämensä joutuvat vajoamaan suruun ja tuntemaan vaikeuksia, 

kurjuutta, nälkää ja yksinäisyyttä. Puhun heistä, koska hekin tarvitsevat apuanne ja lohtuanne. Ihmiset, 

rakastakaa heitä, niin teillä on oikeus istua hengellisen juhlaillallisen suureen pöytään, jossa minä sanon 

teille: Autuaita olette te, jotka Mestaria seuraten olette kyenneet ymmärtämään kaikkia kärsiviä. 

62 Näin alatte kehittää itsessänne myötätuntoa. Silloin käytän käsiänne välittääkseni siunauksiani 

niiden kautta, ettekä enää koskaan vastusta minua käyttämästä käsiäsi antaakseni niitä veljellenne, niin 

että kun sanotte Minulle: "Herra, kaikki, mikä on minun, on sinun", sanotte sen sydämestänne. 

63 Jos olet harjoittanut aktiivista hyväntekeväisyyttä elämässäsi, jatka sitä. Mutta jos et, aloita 

ensimmäisestä hädänalaisesta ihmisestä, joka koputtaa ovellesi, olipa kyseessä sitten sielultaan tai 

ruumiiltaan sairas ihminen, lohduton sydän, leski, vanhus tai lapsi. 

64 Muistakaa, että aidosti apua tarvitsevat edustavat Jeesusta, että Hän tulee jokaisessa heistä 

sanomaan teille: "Minua janottaa", janoamaan, että te rakastatte toisianne. 

65 Onko mahdollista, että ihmisten sydämet eivät järkkyisi niiden suuren tuskan ja kurjuuden kuvien 

edessä, joita tämä ihmiskunta tarjoaa? Kyllä, kyllä, se on mahdollista. Näen niiden, jotka eivät kärsi 

vaikeuksista, hivelevän katseellaan omistamiaan aarteita hellästi kuin ihmiset, Jumalan lapset. 
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66 Rakkaat ihmiset, olette seuranneet minua näinä lyhyinä hetkinä käydäkseni hädänalaisten luona. 

Olkaa siunattuja tästä. Älkää luulko, että unohdan rikkaat ja mahtavat. Sillä vaikka he eivät näytä 

tarvitsevan Minua, Minä tiedän parhaiten heidän kurjuutensa, kärsimyksensä ja onnettomuutensa. 

Mutta nykyään he luulevat, että heillä on kaikki. Miksi siis pyytää Minulta apua, koska heidän mukaansa 

Minä olen sairaiden, pariahien ja kärsivien Kristus? He eivät tiedä, että Minun tehtäväni on pelastaa 

heidät valheellisesta loistosta antaakseni heille todellisen ja ikuisen autuuden. 

67 Tiedätkö, kuka muu, paitsi sinä, on kuullut sanani kiihkeästi ja tuntenut henkensä vapisevan 

rakkaudesta? Se on Maria, rakkaat ihmiset, äidillinen henki, joka elää Luojan helmassa ja jonka sisin 

olemus on aina yhdistetty Jeesuksen muistoon. 

68 Hänen matkansa maailman läpi oli lyhyt, vaikka se olikin pidempi kuin minun, koska hän tuli 

aikaisemmin ja lähti myöhemmin. Hänen lyhyet ja rakastavat sanansa olivat taivaallinen hyväily. 

69 Tunne hänet hengessä, rakasta häntä ja käänny hänen puoleensa hengellisesti. Tietäkää, että aina 

kun teette laupeuden tekoja, hän on kanssanne ja pitää esirukouksen ja äidillisen rakkauden vaippaansa 

kärsivän ja vuotavan maailman yllä, ja jokaisessa valituksessanne tai murheessanne voitte kuulla äänen, 

joka vastaa teille lämpimästi: Älkää pelätkö, olen täällä, uskokaa. 

70 Ihmiset, olette olleet kanssani, hengitykseni on tunkeutunut sydämeenne tänä siunattuna yönä ja 

saanut teidät unohtamaan kaikki vaikeudet. 

71 Rukoile, että Vapahtajasi valo olisi oppaanasi ja johdattaisi sinua tämän myrskyisän meren läpi, 

jonka olet tänään ylittämässä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 203 
1 Tervetuloa te, jotka haluatte laajentaa tietämystänne löytääksenne korkeimman olemuksenne. 

2 Onnellisia ja siunattuja ovat ne, jotka haluavat nähdä selvästi. Mutta totisesti sanon teille, että 

ette voi saavuttaa tätä, ennen kuin ponnistatte poistaaksenne siteen, joka peittää silmänne. 

3 Ihminen on ollut kaksin verroin syyllinen: ei ainoastaan siksi, että hän ei ole ponnistellut lainkaan 

saadakseen pudotettua siteen, joka estää häntä tuntemasta korkeimpia opetuksia, vaan myös siksi, että 

hän ei ole vapauttanut itseään materian kahleista, jotka ovat viettäneet hänet ─ sielun nautinnoista 

poiketen ─ fyysisiin nautintoihin. Tästä syystä hän on orjuuttanut itsensä intohimojen valtaan ja antaa 

sielunsa muistuttaa rampaa miestä, joka ei tee mitään parantuakseen. 

4 Kaikilla aloilla näen, että suurin osa ihmisistä on epävakaita, kaikkialla tapaan vain heikkoja 

ihmisiä. Mistä tämä johtuu? Siihen, että teillä ei ole rohkeutta ja riittävää tahdonvoimaa nousta pois siitä 

liasta, jossa olette jumissa, voittaa inertia, joka takoo materiaan sitovat kahleet, ja tämä on kaikkien 

paheiden, kaikkien virheiden alkuperä. 

5 Mutta ihminen ei halua käyttää sitä voimaa, jolla hänet on varustettu, eli tahtoaan. 

6 Tahdolle, jonka on määrä olla rajoittamaton lainsäätäjä, josta on määrä tulla ylin johtaja ja jonka 

on järjen tukemana taisteltava ─ valta valtaa vastaan, herruus herruutta vastaan: toisaalta intohimoja ja 

haluja, toisaalta järkeä ja tahtoa vastaan, kunnes jälkimmäiset voittavat taistelun ja voit sanoa olevasi 

vapautunut. 

Silloin voitte olla suuria profeettoja, suuria valaistuneita, "supermiehiä". Sitten voit elää villieläinten 

kanssa ja leikkiä matelijoiden kanssa. Sillä totisesti minä sanon teille, että teitä vaivaavat rikkomukset 

saavat teidät pelkäämään näitä pikkuveljiänne, ja tämä on myös syy siihen, miksi he hyökkäävät 

kimppuunne. 

Mutta jos käytät aikaa ihmisten tarkkailuun, huomaat, että on ihmisiä, jotka ovat villimpiä kuin tiikerit 

ja joilla on enemmän myrkkyä kuin kobralla. 

7 Älkää luulko, että antiikin profeetat pystyivät tekemään ihmeitä, koska heidät oli ennalta 

määrätty tekemään niin. Ei, vaan siksi, että he taistelivat, kunnes he olivat voittaneet ja heistä tuli 

todellisia temppelin palvelijoita. Mutta totisesti minä sanon teille: Se, joka ponnistelee eniten totuuden 

saavuttamiseksi, on altis rikkomuksille ja intohimoille. 

Mutta teillä on hallussanne valo, joka valaisee teidät, joka on jumalallinen voima, kuolematon ja 

puhdas luonto, tuhoutumaton olemus, joka elävöittää kaiken ja vie ihmisen korkeimpaan autuuteen. 

Tämä tuhoutumaton olemus on se puhdas elementti, joka jokaisella ihmisellä on. Mutta ihminen on 

myrkyttänyt itsensä maallisilla nautinnoilla, ja siksi tämä tuhoutumaton aine, tämä kuolematon olemus, 

peitettiin kuolevaisen vaatteella, ja se uhrasi itsensä vapaaehtoisesti. 

Mutta sen hallussaan pitämän voiman ansiosta se palauttaa vähitellen kuolevaisen ihmisen 

arvokkuuden, ja silloin hän haluaa kuolemattoman hedelmän iloja ja luopuu ikuisesti pyrkimyksestä 

turmeltuneisiin nautintoihin, joita huono hedelmä antaa. 

8 Mutta mitä tarvitset kaiken tämän saavuttamiseksi? ─ Tieto siitä, miten käyttää voimaa ja 

energiaa työskennelläkseen todellisena temppelin työntekijänä, jotta voitte olla voitokkaita ja poistaa 

silmienne peittävän silmälapun, jotta voitte nähdä selvästi ettekä tehdä harha-askelia ettekä hapuilla 

pimeässä. 

9 Olen puhunut teille siitä, mitä te kutsutte salaisuuksiksi. Mutta teidän on tutkittava sanaani 

perusteellisesti havaitaksenne kaiken valon. 

10 Haluan teidän ymmärtävän tämän suuren totuuden, ettei Jumalalla eikä luonnolla ole salaisuuksia 

ihmistä varten. Jumalallisten opetusten heikko ymmärtäminen on tehnyt ihmisestä kyvyttömän 

noudattamaan todellista lakia. Siksi hän vaeltaa sieltä ja täältä, puolelta toiselle, ymmärtämättä mitään, 

tuntematta mitään, ymmärtämättä, että Jumala on ihmisen hengessä ja tekee itsensä aina tunnetuksi 

ihmisen hyväksi. 
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11 Todellinen laki merkitsee täydellisyyttä. Mitä hyötyä on sanoa, että harjoitatte yhtä tai toista 

uskontoa? Mitä hyötyä on kertoa teille, että uskotte Jumalaan, kun tekonne, ajatuksenne, sanovat aivan 

päinvastaista? Tulee päivä, jolloin annan teille Taivasten valtakuntani, niin että näette, että minä olen 

Isässä ja te minussa ja minä teissä. Tätä liittoa kutsutaan rauhan liitoksi. Silloin te täytätte lain. 

Tunnustatte Hänet ainoaksi Herraksi, ette suosi toista toista, sillä te kaikki rakastatte toisianne yhtenä, 

yhtenä olentona. 

Mutta jos haluatte, jos te, rakkaani, ponnistelette, jos haluatte olla todellisia temppelin palvelijoita, 

voimme tehdä tämän rauhan liiton tänä päivänä. 

Älkää ajatelko, että teidän on lähdettävä tältä planeetalta tehdäksenne tämän liiton. Ei. Tarvitset 

tahtoa. Pöytä on katettu, ja pyydän teitä istumaan. Tulkaa ja asettukaa paikoillenne, antakaa Minun 

johtaa ja palvella teitä. Ottakaa kanssani totuuden leipää, valaistukaa rakkauden soihdulla, päästäkää irti 

silmiänne peittävästä siteestä, murtakaa intohimojen kahleet, valaistukaa korkeimmalla valolla Jumalan 

lapsina, joita olette. 

Kutsun teidät, tulkaa kanssani, liittykää minuun ylistyslauluun: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja 

rauhan liitto perustettakoon nyt maan päälle". Halleluja, halleluja Herralle." Vastaanottakaa 

hyväntahtoinen kasteeni, tyytyväisyyteni. Luovuttakaa kärsimyksenne Minulle, antakaa ahdistuksenne 

Minulle, älkääkä enää muistako niitä. Laulakaa kanssani: "Alleluja, alleluja Herralle." ─ Älkää räyhätkö 

liikaa, rakkaani, sillä minä olen kanssanne. 

12 Jos voisitte olla sopusoinnussa taivaallisen konsertin kanssa, teillä ei olisi pienintäkään halua 

syödä myrkytettyä hedelmää enää. Antaisit aina kuolemattoman olennon loistaa sisälläsi. Haluatteko 

tulla pöytään, rakkaat lapseni? Se on asetettu, ja minä olen palvelijanne, minä opastan teitä. Tule, sillä 

minä odotan sinua. 

13 Älkää olko fariseusten kaltaisia, jotka näyttäytyvät temppelissä ja synagogissa kalpeina, jotta 

ihmiset sanoisivat paastonneensa, ja sen jälkeen he antavat pahuutensa ja impulsiivisuutensa laukata 

ohjakset. Ei, rakkaani, teidän pitäisi olla samanlaisia kokoussalissa, kaduilla ja kodeissanne, aina 

kirkkaampaa kuin kirkas vesi, jotta ne, jotka haluavat hyökätä Jeesuksen opetusta vastaan, näkisivät sen 

ja sanoisivat, että opetukseni on todella hyvä, koska olette julkisessa ja yksityisessä elämässänne hyveen 

elävä peili, koska jätätte rakkautta, totuutta ja hyvyyttä kaikkialle. 

14 Tällä hetkellä lähestyn katsellakseni kansaani ja kirjoittaakseni Sanani heidän sydämiinsä. Jätän 

teille muiston ilmentymisestäni näiden äänenkantajien kautta. Jos ajattelette asiaa, ymmärrätte, etten 

ole pysynyt hetkeäkään hiljaa, että minä, Sana, olen aina puhunut teille. Ääneni, jonka lähetän ihmisille 

monin tavoin, olipa se sitten heidän mielensä, henkensä tai sydämensä, on rohkaisua, vahvistusta, 

toivoa, inspiraatiota ja joskus tuomiota. 

15 Sanon myös teille: Ihmiset ovat kaikkina aikoina etsineet Minua hengellisesti ─ toiset 

suuremmalla innolla kuin toiset. 

16 Sillä kaikkea ei löydy maan päältä. On tietoa ja ilmestystä, jonka varaan itselleni, jotta kun etsit 

sitä, löydät minut. En ole koskaan kieltänyt teiltä rakkauttani, armoani, joka meni niin pitkälle, että 

annoin teille jopa sen, minkä tiedätte olevan teille vahingollista, jotta voisitte sitä pyytäessänne 

vakuuttaa itsenne virheestänne. 

17 Tämä hengellisten ilmentymien ja jumalallisen sanan aika on ollut juhla-ateria, juhlaillallinen, 

johon teidät on kutsuttu täyttämään itsenne sen antimilla. Ne, jotka tulivat "alasti", löysivät kunnon 

vaatteet peittääkseen itsensä. 

18 Pitkien matkojen ja ponnistelujen jälkeen pääsit mahtavan puun varjoon, jossa sait voimasi 

takaisin ja opit voittamaan kiusauksen kuiskaukset, jotka kutsuvat sinua jättämään oikean polun joka 

käänteessä. Näin opitte pikkuhiljaa olemaan hyviä opetuslapsia. 

19 Kun olen antanut teille ohjeeni, näen teidät innostuneina ─ valmiina jatkamaan sitoutumistanne 

tähän Asiaan. Olette ymmärtäneet vastuunne, velvollisuutenne tehdä tämä teos tunnetuksi siinä 

puhtaudessa ja vilpittömyydessä, joka siihen sisältyy. Ymmärrätte nyt, että jos työskentelette 
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innokkaasti, tottelevaisesti ja rakkaudella, poistatte monia ohdakkeita ja orjantappuroita ihmisten tieltä. 

Eri puolilta maailmaa olette seuranneet tätä kutsua tulla sotilaiksi ja opetuslapsiksi. 

20 Tänään tulette osoittamaan Minulle uskollisuuttanne, seuraamaan Minua, tarjoamaan Minulle 

työnne hedelmiä, jotka vain Minä yksin tiedän. Minä yksin tiedän, kuka olet ollut, kuka olet ja kuka olet 

huomenna. Te tulitte nälkäisinä hyvien tekojen perään, janositte rakkautta ja rakkauden janoa, ja Isä otti 

teidät vastaan, tyydytti nälkänne ja teki teistä palvelijoitaan. 

21 Kun olit tunnistanut ja tuntenut jumalallisen rakkauteni, uskoit kaiken sen, minkä sydämesi oli 

sulkenut ja kätkenyt maailmalta, Minulle kattavassa tunnustuksessa. Katumuksesi rikkomuksistasi oli 

aito, koska sielusi oli aiemmin valaistu valollani. 

22 Haluan, että olette varustautuneet kunnioittamaan sitä rakkauden liittoa, jonka olette tehneet 

Jumaluuteni kanssa tekojenne ja omistautumisenne kautta, kun kuulette Minut uudelleen. Sillä vaikka 

koette minut nyt Isänä, minun on tultava luoksenne myös Tuomarina. 

23 En halua yllättää ketään nukkuvaa, koska hän herää liian myöhään ja joutuu vuodattamaan 

kyyneleitä. 

24 Vain kolme vuotta vielä saatte kuulla tämän sanan. Se on opettanut teitä lakkaamatta. Milloin 

teistä tulee mestareita? Pystytkö sinä ottamaan paikkani jatkaaksesi kansanjoukkojen ravitsemista? 

Tänään sanani on kuin herätyssoitto, sillä nyt sanani huipentuman aika on jo koittanut teidän 

kohdallanne. 

25 Olen lähestynyt teitä, jotta voisitte yhdistyä hengessä, jotta voisitte lähteä liikkeelle vakaasti 

päättäväisinä täyttämään tehtävänne ja syleillä toisianne veljinä. 

26 Ymmärtäkää, että olette kaikki tasa-arvoisia, että teidän keskuudessanne ei ole herroja eikä 

esimiehiä. Haluan teidän kaikkien olevan asiani palvelijoita. 

Katsokaa, Sanani historiaa kirjoittavat muistiin ne, joita olen kutsunut "kultasulkaisiksi", enkä halua, 

että tulevat sukupolvet löytävät näiden kirjoitusten kautta erimielisyyksiä keskuudessanne. Sinunkin 

täytyy haluta tätä. Jättäkää heille esimerkkinne, joka on kirjoitettu tekojenne kautta, niin he lähtevät 

polulle, aivan kuten te olette löytäneet rohkaisua omista uskonveljistänne. 

27 Olen tullut alas hyväilemään kaikkia, peittämään heidät vaipallani. Mutta tämä ihmiskunta on 

pysynyt reagoimattomana ja kuurona. Olen puhunut sille ihmeiden kautta, mutta se on pysynyt 

jäykkäniskaisena. Olen antanut heidän tuntea oikeudenmukaisuuteni, mutta he ovat paenneet 

oikeudenmukaisuuttani. Olen puhunut teille rakkauden sanoja, jotta voisitte todistaa, mutta te ette ole 

kertoneet ilosanomaa, eivätkä nuo ole aavistaneet aikaa, jossa he ovat. Teillä kaikilla on samat henkiset 

ominaisuudet. Mutta jotkut valmistan sanansaattajiksi, ja toiset valmistan, jotta he voivat ottaa heidät 

vastaan. 

28 Menkää ulos "työntekijöinä", aina minun tahdon alaisina. Pitäkää itsenne varustautuneina, sillä 

jos ette ole, tulette tyhjin käsin, vaikka jumaluuteni on täyttänyt ne. 

29 Olen antanut täydellisen työni syntisten käsiin. Tämä ei kuitenkaan ole syy olla paljastamatta sitä. 

Jos olette kelvottomia, rakkauteni tekee teistä kelvollisia ja antaa teille keinot rakastaa ja pelastaa 

toisianne. 

30 Koska olen mahtava, haluan, etteivät luodut olentoni ole tarvitsevia, ja siksi annan aarteitani ja 

tavaroitani syntisten käsiin, jotta he puolestaan avautuisivat ja antaisivat yltäkylläisesti muille. 

31 Autuas on se, joka on pystynyt välittämään eteenpäin kaiken sen, mitä hän on tuonut mukanaan 

sielussaan. Sillä se, joka on ollut epäuskoinen, itsekäs tai tietämätön, ei ole edes tunnistanut sitä, mitä 

hänellä on sisällään. Olkaa uskon ihmisiä, jotta voitte herättää Lasaruksen kuolleista ja antaa sokeille 

näön. 

32 Jos haluatte tietää, millaisen suuren totuuden sanani sisältää, seuratkaa sitä, jotta voitte koetella 

sitä. Mutta te ette koettele tätä, vaan itseänne. Sillä jos sinulla ei ole uskoa siihen, mitä sanot tai teet, ─ 

mitä uskoa muut voisivat sinuun luottaa? Teidän on oltava kuin peili, josta lähimmäisenne voivat nähdä 

itsensä ja tunnistaa, että te olette minun sanansaattajiani. 
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33 Suorittakaa tehtävänne, ja kun olette suorittaneet sen, löydätte itsenne suuren suljetun portin 

edestä, jonka kätenne voi avata, koska sillä on avain. Tämän portin takana odotan teitä. Et voi avata 

porttia vieraan avaimen avulla, etkä voi siirtyä tikkaiden ensimmäiseltä portaalta kolmannelle ilman, että 

olet ensin ollut toisella portaalla. Sillä nämä seitsemän askelta merkitsevät henkisen täydellisyyden 

polkua, jota teidän kaikkien on kuljettava. 

34 Teen teistä kaikista yhden sydämen, jotta voin jättää teidät yhtenä tahtona ja yhtenä ihanteena. 

35 Hän, joka on antanut teille lakeja ja käskyjä aikojen alusta lähtien, jotta voisitte vaeltaa 

vanhurskaasti ja ylväästi ja auttaa heikkoja, puhuu tällä hetkellä. Kuitenkin hedelmänne ovat niukat, 

ettekä ole vielä ravinneet itseänne sillä leivällä, jonka olen aina tarjonnut teille ja joka on rakkautta, 

hyvyyttä ja laupeutta. Te salaatte ilmestykseni ja pidätte lahjanne itsellänne. Mutta ihmisen sielu on 

köyhä, ja jonain päivänä se kutsuu teidät vastuuseen, enkä halua teidän tuntevan sen tuomion 

ankaruutta, kun he saavat tietää vastuunne. Ponnistele, ja minä moninkertaistan siemenesi. 

36 On totta, että kannat harteillasi hyvin raskasta ristiä ja että moitteet, katumus ja tuomio painavat 

sinua. Mutta jos et täytä tehtävääsi, tunnet vastuusi paljon voimakkaammin. 

37 Tähän mennessä ilosanoman olisi pitänyt levitä ja opetuslasteni määrän olisi pitänyt olla paljon 

suurempi. Missä ovat sairaat, jotka olet parantanut, ja syntiset, jotka olet kääntänyt? Tehtävä, jonka 

annan sinulle, ei ylitä voimiasi ja kykyjäsi. Ristisi on kuin Minun ristini, se on luopumisen, uhrautumisen ja 

rakkauden risti. Jokainen, joka tarttuu siihen todellisella ymmärryksellä, tulee luokseni sydän lävistettynä 

lähimmäistensä ymmärtämättömyydestä, mutta rauhassa Minun kanssani ja tyytyväisenä työhönsä. 

38 Täällä näkemiesi kirkon johtajien, jotka ovat veljiänne, yläpuolelle nousee Elia, joka valaisee ja 

inspiroi sieluanne. Ja Maria, teidän Jumalallinen Äitinne, esittelee myös luotujaan ja tuo heidät lähemmäs 

Minua, jotta Isän ja lapsen välillä olisi aina yhteys. Maria on jatkuva Puolustajasi. Hänen silmissään olette 

kaikki pieniä ja hellästi lapsia. Kuinka monta kyyneltä hän vuodattaa, kun hänen rakkaat lapsensa tekevät 

syntiä. Todellisuudessa et tunne hänen rakkauttaan ja omistautumistaan etkä ole lohduttanut hänen 

äidillistä sieluaan. Oikeuteni on pidätetty monta kertaa hänen esirukouksellaan. Mutta älkää ajatelko, 

että hänessä on Minua vastaan oleva tahto, sillä hän on osa Jumalallista Henkeäni. Maria ilmentää 

hellyyttäni ja on äidinrakkauden malli. 

39 Jokainen, joka valmistautuu tähän aikaan rukoilemalla ja harjoittamalla opetustani hyvin, säästyy 

vapautuneilta luonnonvoimilta. Kehotan teitä rukoilemaan ja annan teille kaikille mahdollisuuden 

pelastaa itsenne. 

Samalla kun luonnon elementit puhdistavat ja vähentävät tottelemattomien joukkoja, teidän on 

pysyttävä "valppaina ja työssä" ja rukoiltava lähimmäistenne puolesta. 

40 Olen monta kertaa pyytänyt teitä yhdistymään, jotta voisitte tuoda maailmalle yhden opetuksen. 

Jos nimittäin jakaudutte, koette suuria koettelemuksia, ja hyvityksenne on suurempi. Sillä vaikka 

tunnette Tahtoni ja vaikean tehtävänne, olette kääntyneet pois käskyistäni. Yhdistykää, pysykää yhtenä 

Henkenä ja yhtenä Tahtona. Rakastakaa toisianne. 

41 Olette läsnäolossani ja häpeätte tehtävänne puutetta. Te tulette ilman hyviä tekoja ja olette 

menettäneet armon kaapun, jolla olen koristanut teidät. Olette olleet tottelemattomia käskyjäni kohtaan 

ja katsoneet, että olen epätäydellinen, koska olen antanut teille ohjeeni ihmisen välityksellä. Olette sitä 

mieltä, että ihminen ei kykene välittämään jumalallista Sanaa. Mutta todistan parhaillaan teille, että 

päätökseni on oikea. 

Ihminen omistaa Henkeni ja kykenee ymmärtämään Minua. Siksi olen tehnyt hänestä äänen kantajan 

ja käytän häntä viestittämään Minusta maailmalle. 

42 Kannatte sielussanne kirjaa, johon olette kirjoittaneet teoksenne niiden eri inkarnaatioiden 

aikana, joita teillä on ollut maan päällä. Ja nyt, tuomion aikana, olen lähettänyt joitakin sovittamaan ja 

toisia suorittamaan vaikeaa tehtävää. Olen valinnut teidät suurista ihmisjoukoista suorittamaan 

puhdistustyötä, uudistustyötä ja henkistä kohotusta ihmiskunnan keskuudessa. 
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43 Maailma tulee ihmettelemään, miksi olen valinnut teidät kouluttamattomat ja syntiset. Minä 

sanon teille: Kaikkien olentojen kohtalo on minussa. Työskentelen parhaillaan teidän parissanne 

tehdäkseni teistä apostoleitani, ja kun tämä onnistuu, puhdistusaika päättyy. 

44 Elia on kouluttanut havaintokykyänne, jotta voisitte nähdä selvästi kuudennen vaiheen alun, 

vapautetun kuudennen sinetin, joka on tuonut armon ja valon jokaiselle sielulle. 

Teillä on ollut yksinkertainen ja ymmärrettävä sanani, joka selvensi salaisuuksia, avasi polkuja ja 

sytytti valon jokaiseen luotuun. Olette nähneet monien profetioiden toteutuvan, ja näin suuren 

koettelemuksen edessä olette heränneet ja valmistautuneet toteuttamaan opetustani. 

45 Annan teille armon kuulla Minua vuoteen 1950 asti, jonka lopussa äänenkantajani lakkaavat 

lähettämästä Sanaani. Pyydän teiltä kaikilta veljeyttä ja pysyvyyttä heidän tehtävissään, jotta he voivat 

välittää virheettömästi ja jotta opetuksellani olisi sama ydin kaikissa yhteisöissä. Sillä yksi Mestari puhuu 

teille. Maailma odottaa ilosanomaa, ja minun tahtoni on ollut valita teidät tuomaan sitä. 

46 Kansakuntanne johtajat eivät tiedä, että siinä on uskovaa kansaa, jonka olen valinnut rukoilemaan 

ja "valvomaan" rauhan ja hyvän ymmärryksen puolesta ihmisten keskuudessa. Valmistan heidät ja annan 

heidän tulla keskuuteenne arvostamaan ilmentymiäni ja uskonnonharjoitustanne. 

47 Varo tulkitsemasta sanojani oikein ja noudattamasta käskyjäni. Älkää antako ihmisille 

tietämättömyyden tai fanaattisuuden hedelmiä. Korjatkaa puutteenne, tehkää sydämestänne herkkä, 

niin tottelevaisuutenne tähden pysäytän luonnonvoimat, jotka tuhoavat lähimmäistenne ja myös 

omanne elämän ja rauhan. 

48 Lyhyen aikaa annan teille vielä sanani. Minun määräämäni aika lähestyy, ja silloin teidän, 

seurakunnan johtajat ja "työntekijät", on oltava yksimielisiä. Ottakaa Minusta mallia. Muistakaa, että 

saadakseen työnsä päätökseen toisella aikakaudella Mestari kärsi ristin ja kantoi sen harteillaan 

Golgatalle. Ole nöyrä ja hyväksy tehtäväsi. Kipusi saavuttaa Minut ja kyyneleesi sekoittuvat Minun 

kyyneleisiini ─ rakkauden ja tuskan kyyneleet ihmiskunnan tähden. 

49 Tehkää rakkauden ja laupeuden tekoja, johtakaa kansanjoukkoja kiivaasti ja vanhurskaasti, niin 

kuin on minun tehtäväni. 

Will on. 

50 Valmistautukaa niin, että vuoden 1950 päätyttyä voitte viedä opetukseni kansan sydämeen, ja 

kansa hajaantuu kaikkiin kansoihin. Annan teille rohkeutta, sillä tämän Sanani kuulemisen jälkeen 

polustanne tulee kuoppainen. Siunaan sinua. 

51 Rauhani on kanssasi sillä hetkellä, kun otat minut vastaan. 

52 Jätän teille lähtemättömän muiston tästä ilmentymästä ja tästä sanasta, jonka olen antanut teille 

jo pitkään. 

53 Sanani on koristanut teitä, mutta älkää koskaan kerskatko. Minä yksin tiedän, kuka olet ollut, 

kuka olet ja kuka tulet olemaan. Ne, jotka tulivat paikalle nälkä ja jano sielussaan, tyydyttivät halunsa 

kuullessaan Sanani, ja tänään he ovat palvelijoitani. Nämä palvelijat ovat opetuslapsia, joille olen 

näyttänyt kuudennen sinetin valon. 

54 Tänä päivänä te tulette yhteen eri alueilta, koska ääneni on kuultu kaikkialla kutsumassa teitä 

kokoontumaan. 

55 En tule tuomitsemaan teitä tai pitämään teitä tilivelvollisina. Omatuntosi ja intuitiosi kertovat 

sinulle parhaiten vastuusi ja teoksesi arvon. 

56 Älkää luulko, että vain te rakastatte Minua. Kaikilla maailman teillä on niitä, jotka etsivät minua, 

seuraavat minua ja rakastavat minua. Haluan kuitenkin, että koulutatte itsenne opetuksessani ja toimitte 

siten esimerkkinä niille, jotka rakastavat minua epätäydellisesti tai uskottomasti. Totisesti minä sanon 

teille, koko ihmiskunnalle on jaettu profetian, inspiraation ja (sisäisen) sanan lahjat. 

57 Älkää nukkuko, sillä on vain kolme vuotta, ennen kuin ette enää kuule Minua tässä muodossa. 

Milloin teistä tulee tämän opetuksen opettajia? 
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58 Olen yhdistänyt teidät tänään kutsuakseni teitä heräämään, jotta voisitte yhdistyä todellisen 

henkisen rakkauden ymmärtämisessä ja ymmärtää, että Tahtoni mukaan teidän keskuudessanne ei ole 

herroja eikä alaisia. Minun sanani pysyy kirjoitettuna. Mutta muistakaa, että minun tahtoni ei ole, että 

puutteellisuutenne kirjoitetaan tähän kirjaan. 

59 Haluatko jättää rikkomuksiesi historian huonoksi esimerkiksi tuleville sukupolville? 

60 Työni on pyhää, jumalallista, ja silti olen antanut sen syntisten käsiin, sillä kun syntiset tuntevat 

Herransa rakastavan, kunnioittavan ja armahtavan heitä, juuri he seuraavat minua suurimmalla 

rakkaudella, uskollisuudella ja luopumisella. 

61 Missä ovat tämän maan vanhurskaat? 

62 Teille, opetuslapset, sanon: Käyttäkää kaikkea hyvää tahtoa omalta osaltanne, jotta voisin jättää 

teidät opetusteni avulla täydelliseksi. 

63 Älkää epäilkö itseänne kömpelyytenne vuoksi, sillä voin saada kivetkin puhumaan. 

64 Polullanne, elämässänne on tikkaat, jotka alkavat ihmisestä ja päättyvät Jumalaan. Kulkekaa sitä 

askel askeleelta, kunnes saavutatte itse Isänne sylin, kun sielunne on saavuttanut täydellisyyden 

korkeimman asteen. 

65 Elia on kuin majakka, joka valaisee tietäsi tällä hetkellä. Hän vahvistaa sinua koettelemuksissa ja 

ilmoittaa sinulle niistä, jotka ovat vielä edessä. 

66 Siunattuja ovat "työntekijät", jotka näinä hetkinä henkensä ohjaamina kuulevat sanani. Sillä juuri 

he ovat osanneet kylvää terveyttä, rauhaa ja iloa matkallaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 204 
1 Minä vastaanotan teidät, ihmiset. Valtakuntani portit avautuvat toivottaakseni teidät 

tervetulleiksi ja vuodattaakseni rakkauteni päällenne. Annan teille tällä hetkellä sen, mitä tarvitsette 

joidenkin uskon ja toisten tarpeellisuuden mukaan. 

2 Etsin sydämesi pyhäkköä, annan sinulle totuuden valon, joka on rakkauden valo, jonka mahtava 

voima liikuttaa luomakuntaa ja pitää kaiken siinä järjestyksessä, harmoniassa ja tasapainossa. Siksi 

opetan teitä rakastamaan, jotta voisitte tietää elämän salaisuuden. Olkaa anteliaita, jotta rakkautenne 

olisi kuin laulu, joka ilahduttaa kärsivän sydäntä. 

3 On teidän käsissänne tunnistaa ja täyttää tehtävänne. Sinun kohtalosi on antaa sielun voittaa 

kaikki kurjuus ja synti, kohottaa koko olemuksesi, jalostaa sinut ja tehdä sinusta arvokas. Haluan, että 

hallitsette kehoanne ilman väkivaltaa, viisaasti ja samalla armollisesti. Jos ihmiset sen sijaan, että he 

keskustelevat minun laeistani, täyttävät ne rakkaudellisessa kuuliaisuudessa, he tekevät tästä maailmasta 

samanlaisen paratiisin kuin se, josta ensimmäiset ihmiset nauttivat viattomuudessaan ja 

kuuliaisuudessaan ennen kuin he tahrasivat sen epäpuhtailla ajatuksillaan ja teoillaan. 

4 Jos ihminen eläisi Taivaallisen Isän tahdon mukaisesti, tämä maailma olisi aineellisten etujen ja 

hengellisen kohoamisen laakso. Hän ei valittaisi luonnonvoimien aiheuttamista vastoinkäymisistä, sillä 

hän eläisi sopusoinnussa niiden ja kaikkien luotujen kanssa. Se olisi jumalallinen konsertti, jossa jokainen 

ihminen olisi nuotti. Mutta ihminen ei elä sopusoinnussa jumalallisten lakien kanssa, ja siksi hänestä on 

tullut kivun vanki, itsensä orja. 

Ihminen raahaa kahleita perässään, kärsii, vuodattaa kyyneleitä ja on epätoivoinen tajuamatta, että 

kaikki tämä on hänen omaa syytään. Jos hän ymmärtäisi, että ei ole olemassa kyyneltä, joka ei ole 

vanhurskautettu, hän saavuttaisi pian pelastuksensa. 

5 Totisesti sanon teille, että pelastus kaikesta pahasta, josta ihmiskunta kärsii, on ihmisen käsissä. 

Hän voi olla oma lääkärinsä. Siksi sanon teille, että sielunne nousee luokseni, jos kuljette tietä, jonka 

omatunto sanelee. 

6 Mitä varten haluatte tämän elämän, jos se ei ole sielunne hyväksi, joka kuuluu ikuisuuteen? 

Olette tulleet tähän sairauden, kyynelten ja tuskan maailmaan, ettekä halua tietää, että voisitte muuttaa 

elämänne pienellä hyvyydellä. 

7 Se, joka todella rakastaa Minua, on viisas, joka syleilee ensin maailmaa ja sitten koko 

maailmankaikkeutta. Näe Jumalasi rakkaus, joka ilmenee kaikessa luomakunnassa. Viisas toiminta, 

täydellinen sana, on avain taivasten valtakuntaan. Rakkaus, joka on maailmankaikkeuden sydän, 

kohottaa olemassaoloanne, kunnes kaikkien olentojen yhteys ajatuksen kautta on saavutettu. 

8 Ihmiset: Vuodessa on 365 päivää, mutta kuinka monta laupeuden ja rakkauden tekoa teette sen 

aikana? Miksi sanotte Minulle, että rakastatte Minua, kun ette tee mitään hädässä olevien 

kanssaihmistenne hyväksi? Kun sanon sinulle, että rakastan sinua, todistan sen todellisilla teoilla. 

Ihmiset väittävät rakastavansa Kristusta, mutta silti he vahingoittavat Minua joka hetki, tuomitsevat 

Minut, tuhoavat itsessään muistoni ja esimerkkini ja kieltäytyvät noudattamasta tapojani toimia. Ettekö 

ajattele, että kaikki tämä merkitsee orjantappurakruunua ja uutta ristiinnaulitsemista? Jos autan 

hengellisesti sairaita, kärsiviä, köyhiä, vangittuja ─ miksi ette ole seuranneet minua sinne? Miksi 

kieltäydyt antamasta armoa niille, jotka pyytävät sitä sinulta? Ymmärtäkää, miksi olen sanonut teille, että 

olette jälleen ristiinnaulinneet minut. Sillä joka kieltää rakkauden, se kieltää minut. 

9 Olen sanonut teille, että Jumalan lapsina teidän pitäisi toimia kuten Hän. Miksi ette auta 

kaunistamaan Isän luomistyötä omilla henkisillä, moraalisilla tai hengellisillä luomuksillanne? 

10 Todellinen Jumalan palvelija on se, joka antaa ihmisille rakkauden balsamia, joka harjoittaa 

sydämellisen myötätunnon innoittamaa laupeutta. 

11 Sinun aiheuttamasi tuska on kestänyt pitkään, ja tämä tuska johtuu ymmärryksen ja rakkauden 

puutteestasi. 

12 Tällä Kolmannella kerralla palaan toistamaan rakastavasti tuota lausetta: "Rakastakaa toisianne." 
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13 Ihmiset, valmistautukaa vastaanottamaan parantava balsamini. Jokainen, joka on valmis 

vastaanottamaan, paranee, jokainen, joka on heikko, vahvistuu. Keskity sydämeesi, nosta sielusi Minun 

luokseni ja toivo. Annan teille enemmän kuin mitä olette ajatelleet. Ottakaa vastaan hiljaisuudessa, sillä 

hiljaisuudessa minä annan teille. Minä olen toivonne aurinko, rakkaat lampaat. Mutta kun minä annan 

teille, myös te annatte. Älkää olko ahdasmielisiä. Kun annat, älä ajattele, mitä otat pois lapsiltasi. Sillä jos 

se, mitä annat, on sinulle vaikeaa, on parempi olla tekemättä sitä. 

14 Älkää tuomitko lähimmäistenne elämää, sillä silloin ette tahraa ainoastaan huulianne vaan myös 

sydäntänne. Sinun pitäisi kuitenkin olla valmis tuomitsemaan jokainen tekosi ja kuuntelemaan 

omantuntosi käskyjä. 

15 Vietä puhtaampaa elämää, ja sitten kun tulet lähemmäksi sopusointua kaikkien Jumalan lasten 

kanssa, alat tuntea sitä rauhaa, jota niin kovasti kaipaat. 

16 Todellisuudessa Mestari sanoo teille: Tästä aamuhartaudesta lähtien vertauksesta kolmeen 

aikaan on tullut todellisuutta, ja se edustaa symbolisesti niitä kolmea vuotta, joiden aikana annan teille 

vielä sanani. Siksi opetukseni on syvällisempää nyt, kun valoni on avannut ymmärryksenne ja 

tunkeutunut sieluunne. 

17 Ette ole enää ensimmäisen aikakauden ihmisiä, joilla ei alkukantaisessa tilassaan ollut täyttä 

tietoa heitä ohjaavasta hengellisestä laista. Isän lähettämien profeettojen oli välttämätöntä todistaa 

Jumalan olemassaolosta. He kaikki puhuivat yhdestä ja samasta jumalallisesta olennosta, ja näin 

ihmiskunnassa alkoi muodostua usko elävään ja todelliseen Jumalaan. Aabraham rakkaudellaan 

Herraansa kohtaan, Jaakob lujuudellaan koettelemuksissa ja Mooses innoituksillaan ja lailla vahvistivat ja 

lisäsivät ihmisen Jumalan tuntemusta. 

18 Nuo ihmiset olivat yhden aikakauden pioneereja, kuten teidän on oltava toisen aikakauden, 

henkistymisen aikakauden, pioneereja. 

19 Tänä vuonna 1948, joka edustaa ensimmäistä aikakautta, saatte oppia Sanassani monia 

opetuksia, jotka liittyvät tuohon aikaan. Tulet tietämään Israelin historian merkityksen, sillä Israel ei ollut 

ainoa kansa, joka pelastui ensimmäisellä aikakaudella ja joka lunastettiin hengellisesti toisella 

aikakaudella. Uskovia ihmisiä löytyy kaikkien rotujen sydämestä. Israelin voi löytää myös kaikista 

uskonnollisista yhteisöistä, sillä tämä kansa valittiin välineeksi antamaan esimerkki ja opetus koko 

ihmiskunnalle. Siksi sanon teille, että Israelin historia, johon te hengellisesti kuulutte, pitäisi olla kaikkien 

tiedossa, sillä siihen sisältyvät ne suuret ilmoitukset, jotka annoin ensimmäisille. 

20 Tulette hämmästymään, kun löydätte noilta ajoilta sellaisia suuria henkiä kuin Aabraham, joka 

rakasti Herraansa puhtaalla rakkaudella enemmän kuin mitään luotua. Mieti tuon miehen elämää ja 

tekoja, ja huomaat, että hänen uskonsa, voimansa, tottelevaisuutensa ja rakkautensa ovat israelilaisen 

puun todellinen juuristo. 

21 Tuohon aikaan oli epäjumalanpalveluksia tekeviä ja pakanallisia kansoja, jotka palvoivat 

luonnonvoimia jumalina, joille he tarjosivat epäpuhtaita kultteja. Tuolloin Aabraham ilmestyi ja ilmoitti 

Herralta saamansa innoituksen, joka oli totuuden ja vanhurskauden valo. Mutta kansa, kovasydäminen ja 

epäuskottava kuin se oli, alisti patriarkan oikeudenkäyntiin. Hän välttyi kaikilta ansoilta ja vainoilta 

käännyttäen heidät hyvän oppiin, kunnes hän sai heidät tunnustamaan Aabrahamin Jumalan kaikkien 

aikojen näkymättömäksi mutta eläväksi Jumalaksi. 

22 Katsokaa, kuinka kauan näitä hengellisiä taisteluita on käyty ihmisten keskuudessa. Mutta 

ymmärtäkää, että heidän jälkeensä totuuden valo on aina loistanut. 

23 Ymmärtäkää, etten tee elämästänne vaikeaa Sanani kautta, vaan yksinkertaistan palvontaanne ja 

palvontatoimianne. Opetan teille, että ei ole tarpeen torjua maailman tavaroita tai laiminlyödä 

velvollisuuksia, jotta olisitte minulle mieluisia. Niin kauan kuin olet ruumiissa, olet inhimillisten tarpeiden 

alainen. Mutta opetan teille myös, että te itse käytätte sitä, mikä tulee maasta, noudattaaksenne lakia 

sielunne hyväksi. Jos elätte näin, täytätte minun lakini. 
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24 Jo ensimmäisellä aikakaudella annoin teille hengellisen paimenen opastettavaksenne, joka oli 

samalla kansani keskuuteen tulemiseni edelläkävijä. Ette olleet täysin ymmärtäneet näitä oppitunteja ja 

tietämättömyyttänne langenneet vääriin kultteihin palvomalla luonnonvoimia tai kultaista vasikkaa. 

25 Totuuden Jumala on aina ilmoittanut itsensä olemassaolossasi, olipa kyseessä sitten se, että olen 

yllyttänyt sinut rikkauksiin, valottanut älykkyyttäsi tai antanut sinulle kyvyn hallita maailmaa. 

26 Ennen olitte herroja, elitte yltäkylläisyydessä, mutta annoitte itsekkyytenne ja turhamaisuutenne 

johtaa teidät tekemään tavallisista ihmisistä palvelijoita ja orjia. Kuitenkin olen antanut teille anteeksi, 

olen tullut Isänä ja olen palauttanut sen, joka oli kaatunut, ja siunannut kaikki. Olen ollut sinun palvelijasi, 

sillä olen antanut sinulle kaiken, mitä olet minulta pyytänyt. Mutta olen odottanut kärsivällisesti sitä 

hetkeä, jolloin lähdette täyttämään tehtävää, jonka annoin teille aikojen alusta lähtien. 

27 Minä olen oikeus. Silti en rankaise teitä. Sillä en ole edes vaatinut teitä tilille siitä, että olette 

ristiinnaulinneet minut. Siksi vaikeuksillanne ja kärsimyksillänne on vain tarkoitus puhdistaa teidät. Juuri 

teidän tottelemattomuutenne lakiani kohtaan edellyttää puhdistusta, hyvitystä, henkisen puhtautenne 

alkuperäisen tilan palauttamista. Mutta olette varmalla tiellä, joka johtaa sielunne edistymiseen ja 

pelastumiseen. 

Teidän on kuitenkin oltava tietoisia tehtävästänne ja ajasta, jossa elätte. Jos nimittäin kysytte 

omallatunnoltanne, mitä olette tehneet ihmiskunnan hyväksi, jos Laini on jo maailman tiedossa ja jos 

Työni on edennyt, se sanoo teille: ei. 

28 Nyt kun puhun teille, olette tottumassa Sanaani. Ymmärtäkää, että uskon löytämiseksi olen 

valinnut yksinkertaiset ja kouluttamattomat sydämet tehdäkseni itseni tunnetuksi niiden välityksellä. Silti 

olette epäilleet ja jopa alkaneet uskoa, että ihminen puhuu teille. Siksi olen sallinut teidän tutkia ihmisiä, 

joiden kautta ilmentän itseni heidän normaalitilassaan ilman haltioitumista, jotta voitte vakuuttaa 

itsenne heidän tietämättömyydestään ja sivistymättömyydestään. 

Olen opettanut teille nöyryyttä ja laupeutta, olen valmistanut teidät ja jakanut käskyjä kansani 

keskuudessa. Mutta monista niistä, jotka ovat jo saaneet ne, on tullut itsekkäitä, he ovat tehneet 

itsestään herroja ja haluavat olla ensimmäisinä. 

29 Minä yksin olen Ensimmäinen, mutta en nöyryytä teitä enkä tee teistä orjiani, vaan annan teidän 

käsienne haltuun kaiken, mitä teiltä puuttuu. Olen Isä enkä voi olla välinpitämätön kärsimyksistänne. 

Minä olen Jumala enkä voi hylätä teitä pimeyteen. Siksi ilmoitan itseni teille, jotta tunnistaisitte minut ja 

tietäisitte, kenen kanssa olette ja ketä kuulette. 

30 Te ette ole näyttäneet esimerkkiä yhtenäisyydestä, ja siksi voitte nähdä veljeyden ja sopusoinnun 

puutteen kirkkojen ja lahkojen välillä, joiden riidat ja erimielisyydet ruokkivat ylemmyydentunnetta ja 

jotka valmistautuvat uuteen "taisteluun". 

31 Te ette ole vielä kyenneet täyttämään lakiani. Tämä polku on täynnä valoa, mutta usein olette 

kulkeneet pimeydessä. Saatte jatkuvasti Mestarin rakkautta, ja silti lietsotte vihamielisyyksiä. Saatte 

jatkuvasti opetuksia moraalista ja hyveellisyydestä, mutta silti joukossanne on pahoja tekoja ja ajatuksia. 

Siksi ne, jotka ovat tulleet viimeisinä, pilkkaavat, koska he näkevät opetuslapsissani vilpillisyyttä. 

Myöskään tiedemiehet eivät usko universaalisen säteeni ilmenemiseen inhimillisen ymmärryksen kyvyn 

kautta, kun he todistavat ilmentymiäni. Teidän on annettava suuria auktoriteettitodistuksia herättämällä 

Lasarus haudasta, palauttamalla sokeille näkökyky ja rammoille liikuntakyky, kaikki todisteet, jotka 

ihmisten on nähtävä, jotta he voivat uskoa minun tulevan luoksenne tänä aikana. 

32 Ruumiinne on se, joka osoittautuu esteeksi sielulle sen tehtävän suorittamisessa ja joka vastustaa 

Tahtoani. Mutta olen varustanut sielunne miekalla, jotta se voisi voittaa taistelun oman ruumiinsa 

intohimoja vastaan ja hankkia ansioita, sillä sielun vastentahtoinen ruumis toimii sovituksena tai 

koetinkivenä. 

33 Siksi olen tullut auttamaan teitä. Olen Vapahtajasi ja tarjoan sinulle mahdollisuuden tuntea ja 

asua "Luvatussa maassa". 



U 204 

181 

34 Käyttäkää aikaa, jonka olen teille suonut. Te ette tiedä hetkeä, jolloin kutsun teitä. Vapauttakaa 

itsenne materialismista, harjoitelkaa aktiivista hyväntekeväisyyttä, olkaa todellisia apostoleja, ja minä 

paljastan ihmisille teidän välityksenne kautta jumalallisen armon voiman. 

35 Suuret koettelemukset odottavat sinua. Valmistautukaa! En halua, että sanotte huomenna, että 

teitä ei ole opetettu, enkä halua nähdä teitä rappeutuneina tai hädässä, vaikka teillä on käytössänne 

valtavasti voimaa. Minä, joka annoin teille niin paljon rakkautta, joka sain teidät nauttimaan ruoasta ja 

viinistä Hänen juhlapöydässään, en halua nähdä teidän raahaavan kurjuuden ja kärsimyksen kahleita 

perässänne sen jälkeen. 

36 Jos ette täytä tehtäväänne, valmistatte itsellenne tuskallisen tulevaisuuden, ja sen sijaan, että 

olisitte ensimmäisiä, tunnette olevanne viimeisiä. Näette rakkaittenne menehtyvän, näette jokapäiväisen 

leipänne käyvän vähiin. Sota riistää teiltä rakkaitanne, ja tämän maan, jonka olen valinnut armahtavaksi 

valollani ja rauhallani, näette viattoman veren tahraamana. Tulette tuntemaan vieraan ikeen, teistä tulee 

heidän orjiaan ja olette kaukana oikeasta polusta. Sitten ette enää kuule ääntäni. 

37 Minä, Luoja, en pakota teitä, enkä pakota teitä noudattamaan lakiani. Tulen alas pyytämään teitä 

tottelemaan sitä ja olemaan nöyrä. 

38 Ihmiset, rauha olkoon teidän kanssanne, aina kun kuulette sanani hyvällä tahdolla. 

39 Olen jumalallinen puutarhuri, joka hoitaa sydämienne puutarhoja ja kastelee niitä taivaallisella 

vedellä, ja olen vuodattanut pisaran jumalallista rakkautta maan katkeruuteen, joka on niin suuri. Näytän 

teille tien, joka johtaa Isän valtakuntaan ─ tien, jolla ette koskaan löydä päätepistettä, vaan jolla 

saavutatte aina edistystä ja saatte tietää uusia kirkkauksia. 

40 Tänään sanani jauhaa sinua ja antaa sinulle muodon. Työskentelen sisäisen ihmisen, sielun 

parissa. Oppikaa muokkaamaan itseänne ja antamaan itsellenne kauniita muotoja. Siunaan työtänne, 

jotta sen jälkeen saatte päätökseen suuren tehtävänne toteuttamisen tässä maailmassa. 

41 Minä olen teidän Mestarinne, mutta älkää pitäkö minua erillään Isästä, sillä minä olen Isä. Pojan 

ja Pyhän Hengen välillä ei ole mitään eroa, sillä Pyhä Henki on Yksi, ja se olen Minä. Tunnistakaa kaikkien 

aikojen ilmoituksissani yksi Jumala, joka on osoittanut itsensä teille monien ja erilaisten opetusten kautta 

─ yhtenä kirjana, jossa on monta sivua ja monta rakkauden oppituntia. 

42 Pyhittäkää nimeni teoillanne, niin löydätte sisältänne sen valon, joka vapauttaa teidät 

tietämättömyyden ja synnin pimeydestä. 

43 Ihmiset, oletteko samaa mieltä siitä, millaisia olitte ennen kuin Sana muodosti teidät? Muistatko, 

että ennen kykenit moniin toimiin, joita et enää tee? Et voi verrata nykyistä elämääsi menneeseen 

elämääsi. Aiemmin olitte yksinäisiä vaeltajia, jotka kulkivat polkuanne ilman valoa, joka valaisi 

olemassaoloa ja sytyttäisi siihen toivoa. Tänään olette Jeesuksen opetuslapsia, jonka rakkauden lähteessä 

olette sammuttaneet janonne ja pesseet haavanne. Rakkauteni poistaa sinussa olevat orjantappurat, ja 

jos ristissäsi on nauloja, minä poistan myös ne. 

44 Minä olen tämän maailman ja kaikkien maailmojen valo. Haluan, että pukeudutte tähän valoon. 

Sanani on parantavaa balsamia, parantakaa itsenne sillä, kun kuulette sen. Miksi olet sairas, kärsit ja 

itket, kun sinussa on Jumala? Tutkikaa itseänne ja korjatkaa kaikki korjattava. Puhdista kaikki, mikä on 

puhdistettava. Sanoin teille: "Puhdistakaa astia sisältä ja ulkoa." Se tarkoittaa, että sisäinen olemuksenne 

on tahdossa ja inspiraatiossa fyysisen tai inhimillisen olemuksenne osan kanssa. 

45 Muodostan sisäistä elämääsi ─ sitä, jonka kätket ihmisiltä, joka on näkymätön muille, mutta jota 

et voi kätkeä minulta. Muotoile ulkoinen olemuksesi niin, että sen näkyvä puoli on todellinen heijastus 

sielustasi. Silloin tekosi ovat vilpittömiä ja totuudenmukaisia. Se on 

Syynä tähän on se, että ihmiset näyttävät maailmalle vain yhden kasvonsa ja piilottavat toisensa. 

46 Oletko jo tutkinut haavasi, oletko hoitanut ne balsamilla, jonka olen antanut sinulle? Jos epäilet 

balsamini tehoa, hoida ne uudestaan. Mutta jos uskotte, luopukaa lääkkeestä, ja näette, kuinka 

rakkauteni parantaa ne, ja kun etsitte niitä, niitä ei enää ole. 

Toisten annan löytää terveytensä uskossa, rukouksessa, ajatusten voimalla. Henkisten olentojen 

joukot tulevat, jotka yhdistävät voimansa ja voimansa, hoitavat teitä ja parantavat teidät. 
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47 Spiritisti sanoo: "Kuinka kaunista elämä onkaan!" Perehtymätön materialisti sanoo: "Kuinka 

katkeraa, surullista ja synkkää elämä onkaan!" "Miten katkeraa, surullista ja synkkää elämä onkaan!" ─ 

Henkilö, jolla ei ole sisäistä kohotusta, kompastuu kaikkeen, kaikki satuttaa häntä. Sisäisesti kohonnut ei 

edes huomaa polun vastoinkäymisiä. Kun korkealentoiset ihmiset ovat tekemisissä toisten kanssa, he 

ylistävät heidän hyveitään tai antavat anteeksi heidän vikojaan. He eivät koskaan tuomitse tai tuomitse. 

Vähämieliset taas tuomitsevat, panettelevat, julkistavat toisten virheitä ja löytävät siitä nautintoa. 

48 Niiltä, jotka tuomitsevat ja puuttuvat lähimmäistensä asioihin, kysyn: Luuletteko, että teidän 

syntitaakkanne on liian kevyt, koska haluatte lisätä sitä toisten taakan kautta? Jos ette voi vapautua 

omasta taakastanne, miksi kasvatatte sitä muiden taakalla? Miksi kuormitatte mieluummin itseänne 

saastalla ja rasitatte itseänne sen sijaan, että etsisitte lähimmäisistänne henkisiä arvoja, jotka 

rikastuttavat teitä? 

49 "Isäni huoneessa on monta kartanoa", mutta ne, jotka asuvat korkeilla hengellisillä alueilla, 

auttavat ihmisiä pääsemään eroon taakastaan tai auttavat heitä kantamaan sen, mutta tuomitsematta 

heitä tai iloitsematta heidän kurjuudestaan. 

50 Olen nähnyt teidän pilkkaavan yhtenä päivänä ja katuvan toisena päivänä. Olen nähnyt teidän 

kieltävän julistukseni ja sitten todistavan sen totuuden. Olen nähnyt sinun herjaavan yhtenä päivänä ja 

puolustavan seuraavana päivänä sitä, jota herjasit. On hyvä, että korjaat virheesi, mutta olisi parempi, jos 

et lankeaisi enää pahaan, jotta sinulla ei olisi mitään korjattavaa. 

Näin sinun antavan sinä päivänä rakkauden lahjan sille, joka ei sitä tarvinnut, ja näin sinun kieltävän 

sen todella köyhältä. Mutta en syytä tai tuomitse teitä. Minä valistan teitä opetukseni valossa, jotta ette 

enää tee syntiä. Mutta kerron teille myös, että toisinaan olen nähnyt teidän olevan avuliaita, jaloja, 

hyväntahtoisia ja myötätuntoisia, ja olen aina kunnioittanut näitä ansioitanne ja arvostanut niitä. Mutta 

sydämessänne pitäisi jo olla enemmän vehnää kuin rikkaruohoa. 

51 Älkää rukoilko liikuttamalla huulianne mekaanisesti tuntematta sydämessänne ja sielussanne 

halua nousta sisäisesti. Rukoile tuntemalla puhumatta. Yhtä helposti kuin menneinä aikoina annoitte 

vääriä valoja ja vannoitte tarpeettomia valoja, nyt teidän pitäisi puhua totta. 

52 Älkää ottako mitään teille vierasta. Sen, joka ottaa pois vieraan, on annettava se takaisin tuskan ja 

häpeän saattelemana. En petä ketään, mutta haluan, että kaikki ottavat huomioon sen osan sanoistani, 

joka koskee heitä. 

53 En syytä teitä enkä vaadi teitä tilille siitä, mitä teitte silloin, kun kuljitte polkuanne vielä 

tietämättömyyden, kypsymättömyyden ja materialisaation pimeydessä. Mutta jos tänään, täysin 

tietoisena siitä, mikä on minun lakini, jatkatte kiellettyä ja epärehellistä toimintaa, joudutte vastaamaan 

teoistanne Jumalan edessä, joka osoittaisi omantuntonne edessä olevansa teitä kohtaan armoton. 

54 Olette kaikki minun siemeni, ja Mestari niittää sen. Jos rikkaruohot itävät hyvien siementen 

joukossa, otan nekin vastaan rakkaudella muuttaakseni ne kultaiseksi vehnäksi. Näen rikkaruohoja, likaa, 

rikollisuutta, vihamielisyyttä itämässä sydämissä, ja silti hyväksyn teidät ja rakastan teitä. Hyväilen tätä 

siementä ja puhdistan sen, kunnes se loistaa kuin vehnä auringossa. 

55 Luuletteko, että rakkauteni voima ei kykene lunastamaan teitä? Kun olen puhdistanut teidät, 

kylvän teidät puutarhaani, jossa saatte kantaa uusia kukkia ja uusia hedelmiä. Jumalalliseen työhöni 

kuuluu tehtävä tehdä teistä arvokkaita. 

56 Rakkauteni siunaa teitä, antaa teille anteeksi ja tekee teistä arvokkaita kuulemaan sanani. 

57 Minun Sanani on tie. Opetin teille lakini varhaisimmista ajoista lähtien, jotta askeleenne pysyisivät 

aina hyvyyden ja vanhurskauden tiellä. 

58 Tämä opetus on sama kuin se, jonka annoin teille menneinä aikoina ─ rakkauden opetus. 

59 Henkinen sielusi on Luojan täydellisen rakkauden lapsi. Sydämesi, se elimesi, jossa tunteiden 

juuret ovat, on rakkauden symboli. 

60 Antakaa siis rakkautta, sillä ihmiset tarvitsevat sitä suuresti. Ihmisten sydämissä on nälkä, 

hengellinen surkastuminen, elämän kaipuu. 
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61 Koska te täällä olevat ihmisjoukot, jotka olette kuulleet Minua, olette saaneet elämän leivästä 

voimaa ja ravintoa, voitte antaa ravintoa sieluille ja väsyneille sydämille. 

62 Minne löydät väärän uskomuksen tai väärän ajatuksen, sinne sinun on tuotava minun valoni. 

Mutta älkää koskaan pakottako opetustani väkisin. Älkää koskaan tehkö eroa rikkaiden ja tarvitsevien 

välillä ja kohdelkaa heitä eri tavoin, silloin näette heidän kärsimystensä pohjalla ihmisveljen, joka on 

langennut ja huokaa. Kun tuo kipu koskettaa sydäntäsi, etsit keinoa lievittää sitä. Myötätuntosi peittää 

paljastuneen. Sinä annat levon sille, jolla ei ole rauhaa. Sinusta tulee kuin tähti niiden polulla, jotka 

kulkevat pimeydessä eksyksissä. Jos täytätte tehtävänne tällä tavoin, olette sen arvoinen, että kutsun 

teitä "Mestariksi". 

63 Opetukseni ei edellytä kokoontumispaikkojen rakentamista uusien ihmisjoukkojen keräämiseksi. 

Minun tahtoni on, että rakennetaan universaalia temppeliä, joka rakennetaan sydämien kautta. 

64 Seuratkaa esimerkkiä, jonka Jeesus antoi teille toisella aikakaudella, joka ei valinnut 

kokoontumissaleja sanansa julistamiseen, vaan etsi käytävät sopivaksi paikaksi opetuksilleen ja 

vertauksilleen. 

65 Mutta se, joka käyttää kokoontumistiloja tehdäkseen bisnestä ihmisten tietämättömyydestä tai 

tuskasta, ei nauti minun valostani, eikä hän voi kutsua itseään spiritistiksi. 

66 Sinun on taisteltava, ja taistelusi paikka on kaikkialla ─ niin kotonasi kuin fyysisessä työssäsi tai 

tien päällä. 

67 Siellä te valmistaudutte sopivalla hetkellä ja puhutte minun innoittaminani ilman, että se, joka 

teitä kuulee, tietää, kuka on puhunut hänelle omantuntonsa kautta. 

68 Älä odota ihmisten unohtavan tapojaan hetkestä toiseen. Älä myöskään ihmettele, jos joku 

kutsuu sinua harhaiseksi. Opetukseni toisella aikakaudella vaikutti myös monien mielestä virheeltä, 

mutta myöhemmin se hyväksyttiin korkeimpana totuutena. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 205 
1 Ottakaa vastaan opetukseni ydin, hiljentäkää sielunne, hiljentäkää mielenne ja sydämenne. 

2 Lähestykää Minua siten, että tunnette uppoutuvanne Mestarinne rauhaan. 

3 Aivan kuten te olette tulleet, tulette näkemään veljienne ja sisartenne tulevan kaukaisista maista, 

koska he kaikki kaipaavat tämän sanoman valoa. 

4 Kaikille annan ensimmäiset oppitunnit, jotka valmistavat heitä ymmärtämään myöhemmin sielua 

koskevia opetuksia. 

5 Miettikää sanaa, katsokaa tarkkaan jokaista lausetta ja etsikää aina opetukseni merkitystä, sen 

ydintä. Ymmärtäkää, että teidän, ihmisten, on noudatettava lakejani, eikä minun lakini saa mukautua 

teidän ajatuksiinne ja mukavuuteenne. 

6 Jos antaisin teidän soveltaa opetustani elämäänne oman tahtonne eikä minun tahtoni mukaan, 

sanon teille, että ette koskaan löytäisi tietä ulos hengellisestä pysähtyneisyydestänne ettekä koskaan 

sallisi sielunne kehittyä, kehittyä ja täydellistyä. 

7 Siellä näette ihmisiä, jotka ovat velttoja uskonnoissaan, jotka eivät enää ota askeltakaan kohti 

valoa, koska he eivät ole alistuneet siihen, mitä jumalallinen laki käskee, vaan ovat yrittäneet alistaa lain 

omalle tahdolleen täyttämällä sen myyteillä ja harhaoppeilla. 

8 Monien tämän ajan ihmisten on ollut välttämätöntä vapautua kaikesta uskonnosta, jotta he 

voisivat etsiä Minua hengen z kanssa ja kehittää kaikkia niitä ominaisuuksia, lahjoja ja kykyjä, joita he 

tuntevat olemuksensa sisimmässä. 

9 Juuri he ovat pystyneet vastaanottamaan viestit, jotka puhuvat heille iankaikkisesta elämästä. 

10 Minun täytyi kääntää teidät pois eri teiltä, joita kuljitte, jotta voisin tuoda teidät tälle polulle, 

jossa ilmestykseni loistavat ja viestini kaikuvat. Haluan nimittäin, että kuulutte niihin, jotka katsovat 

elämää hengellisesti korkeammalta. 

11 Mitä on ruumis ilman sielua? ─ Sieluttomien solujen liitto. Sielu on ruumiin elämä, mutta sekä 

sielu että ruumis syntyvät Jumalasta. 

12 Oletko koskaan ajatellut, että ─ koska kaikki tulee Jumalasta ─ hän on sinussa? Mutta miksi Hän 

on sinussa ja mitä varten? Onko se pysyä siellä paljastamatta itseään? Silloin hän ei olisi Jumala, sillä hän 

ilmestyy, puhuu, valaisee, tekee itsensä tuntuvaksi ja ilmoittaa itsensä kaikkialla. Älkää siis ajatelko, että 

Jumala on teissä piilossa antamatta teille Hänen sanomaansa. Älkää ajatelko, että Hän voi olla teissä 

ilman ajatuksia. Tiedä, että Jumala haluaa ilmoittaa itsensä täysin sinun kauttasi. 

13 Pystyisitkö vastaamaan Minulle, jos kysyisin sinulta, miksi Jumala on sinussa? Miksi, vaikka Hän on 

kaikki, Hän on siinä, mitä te kutsutte sieluksi, siinä osassa olemustanne? Miksi Hän haluaa, että olet 

halukas väline Hänen ilmoitukselleen? Opetuslapset, vielä ette voi vastata Minulle, koska kukaan ei ole 

opastanut teitä sisäiseen mietiskelyyn. Siksi ette tiedä, millä tavoin paljastatte Isän ja miksi ilmaisette 

Häntä tekojenne kautta. Mutta jos omistaudutte rakkaudella opetukseni tutkimiselle ja harjoittamiselle, 

älkää epäilkö, että pystytte pian vastaamaan näihin ja muihin vielä syvällisempiin kysymyksiin. Ja kun 

olette saavuttaneet tämän tiedon valon, tiedätte totuudenmukaisesti, miksi ja mitä varten Isä asuu 

jokaisessa lapsessaan. 

14 Jotkut sanovat, että Jumalaa ei ole olemassa, ja toiset tunnustavat uskovansa hänen 

olemassaoloonsa, mutta eivät ole kiinnostuneita siitä. Mutta tietämättöminä siitä, että heillä on Hän 

sisällään, jotkut, kuten muutkin, eivät tiedä, etteivät he voi elää ilman Häntä. 

15 Kun olette kaikki tietoisia tästä totuudesta ja uskotte vilpittömästi, että olette tuon jumalallisen 

olemuksen hengellisiä lapsia, ihmettelette usein, missä määrin olette sallineet sielussanne läsnä olevan 

Jumalan paljastaa itsensä kauttanne. 

16 Ajat kuluvat, kuljette pitkän matkan, ja eräänä päivänä pysähdytte ihmettelemään niitä tekoja, 

joita Herra teki teidän välityksellänne. Silloin muistatte Jeesuksen, Mestarin, joka toteutti Isänsä tahdon. 

17 Milloin ymmärrät, että Jumala, joka antoi sinulle elämän, haluaa käyttää sitä itsensä 

paljastamiseen? Miettikää, kuinka joskus yksi ainoa näistä viesteistä riittää saamaan teidät näkemään ja 
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tietämään paljon kauemmas kuin mihin olette päässeet. Ja tämä ymmärrys antaa teille mahdollisuuden 

tehdä ihmeitä. Sillä te tulette tuntemaan itsenne, ja siksi ymmärrätte, miten soveltaa hengellistä 

perintöänne. 

18 Rakkaat opetuslapset, teidän on opittava antamaan rakkautta, tekemään hyvää ja antamaan 

sielustanne. Kerron teille, että se, joka paljastaa sielunsa voiman maailmalle ja ammentaa tuosta tiedon 

lähteestä tarjotakseen sitä muille, toteuttaa Isän tahdon. 

19 Teidän on tunnettava kaikki kyvyt ja voimat, joita teillä on sisällänne, jotta olemuksenne ydin 

alkaa paljastua. Silloin koette, miten helppoa on ratkaista elämän ongelmat, miten rauhallista ja lempeää 

on taistelu ylösnousemuksesta. 

20 Kurjuus, kipu ja sairaus katoavat Hengen voimasta, joka ajaa ne pois rukouksen avulla. 

21 Valmistautukaa vastaanottamaan Minut, viettäkää usein sielun valmistelun hetkiä, jolloin olette 

valmiita kommunikoimaan Herranne kanssa. 

22 Jos uskoisitte, että te todella kannatte Jumalaa olemuksessanne ─ sairaudet voisivat silloin vaivata 

teitä tai 

kiusaukset, jotka saavat sinut lamaantumaan? Miten kehon heikko voima voisi hallita sinua? 

23 Teen sinusta vapaan ja vahvan, jotta voit voittaa maailman ja lihan. Sillä minä johdatan teitä ja 

tuon teidät lähemmäksi täydellistä yhteyttä Isän kanssa. 

24 Älkää ajatelko, että teillä on jo täydellinen keskustelu sen kanssa, mitä teillä on näiden mielten 

avulla. Kyse ei myöskään ole pelkästä intuitiosta, joka joskus valaisee mieltäsi. Korkeatasoisinta ja 

läpitunkevinta vuoropuhelua, jonka saavutatte, ei koskaan käydä kehonne kautta. 

25 Keho, oppilas, on vain kuori. Mutta sen sisällä on "tuoksupullo", jonka tuoksu tai olemus on sielu. 

Eikö teidän mielestänne ole väärin, että tuo hajuvesi on lukkojen takana, vaikka sen tuoksu voisi 

tuoksuttaa koko asunnon? "Tasainen" voi olla kotisi tänään, huomenna se on koko maailma, ja 

myöhemmin se on loputon avaruus. 

26 Ihmiset: Avatkaa sisäinen temppelinne, jotta voitte ottaa vastaan sen olemuksen, jonka tämä 

Sana sisältää. Jos pysytte ulkopuolella, jos ette ponnistele päästäksenne pyhäkköönne, ette myöhemmin 

halua kuulla Minua ja pysytte poissa, vaan kannatte edelleen harteillanne taakkaa, jota kannoitte 

tullessanne ─ vastoinkäymisten, sairauksien ja pettymysten taakkaa. 

27 Oppikaa niiltä, jotka jo valmistautuvat kuulemaan Minua, menemällä ensin sielun sisäiseen 

temppeliin. He vahvistavat itseään ja paranevat rakkauden viestini avulla. 

28 Teiltä puuttuu usko nostaa kasvonne ylös ja hymyillä toiveikkaasti ja katsoa tulevaisuutta silmiin 

ilman pelkoa, ilman epäluottamusta, sillä tulevaisuudessa Minä olen. 

29 Kuinka usein oletkaan sairas juuri siksi, että ajattelet näin; sillä joka käänteessä ajattelet, että 

tuho ajaa sinua takaa ja tuska vaanii sinua. Silloin vedätte puoleenne pimeitä voimia ajattelullanne, jotka 

varjostavat aineellista elämäänne ja henkistä nousupolkuanne. 

Mutta olen täällä kanssanne sytyttääkseni uudelleen uskon elämään, totuuteen, ikuisuuteen ja 

täydelliseen rauhaan sekä opettaakseni teitä vetämään puoleenne valoa. 

30 Opetuslapset, jumalallinen suunnitelma on ollut, on edelleen ja tulee olemaan tehdä teistä 

täydellisiä. Mutta jos Jumala on antanut teille täydellisyyden idean muodostumistanne varten, miksi 

sitten pimentää sen totuuden valoa, jonka Isä asetti teidän olemukseenne, kuten kaikkeen, mitä Hän on 

suunnitellut? Tietäkää, että ihminen on kuin maailmankaikkeus ja maailmankaikkeus kuin ihminen. 

Maailmankaikkeus on Herran lasten suuri koti. Mutta siinä on monia elinympäristöjä, joiden läpi teidän 

on kuljettava täydellisyyttänne varten, ja ihmisen sielu on pyhäkkö, jossa teidän Herranne asuu. 

31 Jos ymmärrät sanani, sanot pian: "Isä, avaa sisäisen temppelini portit jo tänään, niin että sinun 

olemuksesi, joka on elämää ja terveyttä, viisautta ja voimaa, pääsee minuun." 

32 Minä sanon teille: Jos puhutte Minulle näin, se tapahtuu, koska sielu on hyväksynyt tehtävänsä. 

Silloin näette Minun paljastavan itseni teidän kauttanne, jopa ruumiinne kautta, joka on mitättömyys, 

mutta jonka muodostumisessa on kuitenkin suuruutta. 
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33 Tänään asutte tässä maailmassa, huomenna asutte toisessa maailmassa maan tuolla puolen, ja 

kummastakin maailmasta käytätte sen, mikä on tarpeen täydellisyydellenne. 

34 Kaikkialla tapaatte veljiänne ja sisarianne, sillä maailmankaikkeus on täynnä luotuja, ja kaikki ovat 

Jumalan lapsia. 

35 Auringot, tähdet, maailmat, luonnon valtakunnat, kaikenlaiset olennot, atomit, voimat, kaikki, 

korkeimmasta enkelistä tuntemattomaan hiipivään olentoon, ne kaikki ovat Absoluuttisen Olennon 

lapsia, kaikki tulee Hänestä. Tiedätte, että ei ole olemassa rikkautta, jolla ei ole omistajaa, ja tämän 

universaalin rikkauden omistaja on Jumala. 

36 Nyt kysyn teiltä, opetuslapset: Onko mahdollista, että olette sairas? Onko mahdollista, että olette 

surullisia, vaikka tämän opetuksen tarkoituksena on tehdä teistä vapaita ja onnellisia? 

37 Tuomaani ilmestystä varten tarvitaan hengellistä valaistumista, jonka vain minä, sielun Mestari, 

voin antaa teille. 

38 Jos olet aina tuntenut olevasi enemmän ruumis kuin sielu, opetan sinua nyt olemaan ja 

tuntemaan enemmän sielu kuin ruumis. Tämä on pelastus, pelastus ja rauha. 

39 Joskus kysytte itseltänne, miksi kärsitte tällä hetkellä enemmän kuin aiempien aikojen ihmiset ja 

miksi teidän oli tultava täyttämään hengellistä tehtävää, jota teillä ei aiemmin ollut. Mutta minä sanon 

teille: Tämä tehtävä kulkea hengellisesti hyvän ja valon teitä saavuttaaksesi jumalallisen vuoren huipun 

on aina ollut sielussasi. Toisaalta nykyiseen olemassaoloon on kertynyt vanhoja velkoja ─ keskeneräisiä 

töitä ja keskeneräisiä tehtäviä. 

40 Se, joka ei kykene ymmärtämään uuden elämän merkitystä, kapinoi oikeudenmukaisuuttani 

vastaan ja pitää sovitusvelvollisuuttaan rangaistuksena. Toisaalta se, joka tunnistaa uudessa 

olemassaolossa mahdollisuuden maksaa velat ja pestä pois tahrat, siunaa Herran nimeä. 

41 Olette vielä pieniä lapsia, ja pieninä lapsina teidän pitäisi olla vilpittömiä. Älkää hävetkö pyytää 

Minulta pieniä asioita rukouksissanne. Olennaista on, että rukoilette, että innoitan ja opetan teitä. 

42 Rukoilkaa, käyttäkää ilmaisujani, vahvistakaa ja parantakaa uskon ja näiden levittämien voimien 

kautta. 

43 Huomenna, kun rukouksenne ei enää ole tarkoitettu parantamaan sairauksianne vaan 

virkistämään teitä yhteydenpidossa Isän kanssa, sielunne vaeltaa mielelle tuntemattomilla alueilla. 

Joillekin tuotte valonne, toisilta tuotte viestejä, ja taas toisilta saatte rohkaisua ja sielun iloa. 

44 Jumala, joka on sinussa, tekee viestinsä tunnetuksi suusi kautta, jos sielusi ja ruumiisi osaavat 

välittää ne. 

45 "Miten on mahdollista, että Jumala puhuu ihmisen kautta", saatat kysyä. Mutta minä sanon teille: 

tuolloin "Sana" tuli ihmiseksi puhuakseen Jumalan sanaa. "Sana, joka on viisauden ilmentymä, otti lihan, 

ja hänen ruumiinsa oli ihminen Jeesus." "Sana, joka on viisauden ilmentymä, otti lihan, ja hänen 

ruumiinsa oli ihminen Jeesus. 

46 Miksi te, jotka olette sen opetuslapsia, jossa "Sana" puhui, ette paljasta sitä sielun ja jopa lihan 

kautta? 

47 Olette edelleen oppilaita, ettekä aina pysty ymmärtämään oppituntiani. Mutta nyt puhu 

Jumalalle sydämelläsi, ajatuksillasi, ja Hän vastaa sinulle olemuksesi sisimmässä. Hänen viestinsä, joka 

puhuu sielussasi, on selkeä, viisas ja rakastava ääni, jonka huomaat vähitellen ja johon totut myöhemmin. 

48 On välttämätöntä, että alussa pohditte viestejä, joita saatte vastauksena rukoukseenne, jotta 

todella tunnistatte ne, jotka saatte Isältänne, ettekä koskaan sekoita niitä erehtyvän sielunne ääniin, 

ideoihin, ajatuksiin ja jopa ilmestyksiin. Vain hiljaisuudessa ja meditaatiossa voitte tunnistaa polun, jota 

pitkin jokainen viesti saavuttaa teidät. 

49 Kuka ihminen voisi sanoa, mihin henkisiin alueisiin hänen sielunsa tunkeutuu ja mihin valon 

korkeuksiin se kykenee kohoamaan? ─ Ei kukaan. Siksi se, joka ei tunne rukouksen, Jumalan kanssa 

yhteydenpidon ja hengellisen mietiskelyn tapoja, erehtyy usein. Sillä sen sijaan, että hän kulkisi kohti 

valoa, hän menee pimeisiin sfääreihin, joista hän saa huonoja innoituksia ja vääriä viestejä. 
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50 Ponnistelkaa, yrittäkää saavuttaa tieto, joka johtaa hengen ikuiseen valoon ─ sinne, missä 

alkuperänne ja päämääränne on. 

51 Terveysvirrat levittävät sanaani. Jos valmistaudutte vastaanottamaan, teistä tulee terveitä. Jos 

pystytte näin saavuttamaan terveyden, todistatte, että olette parantaneet itsenne Hengen kautta. 

52 Kysykää, rukoilkaa, kääntykää puoleeni. Myönnän teille myös jonkin verran edistystä. Mutta 

pyrkikää hankkimaan ansioita. 

53 Antakaa elämänne muuttua yhä harmonisemmaksi muodostamalla yksi perhe kaikkien veljienne 

ja sisartenne kanssa ─ läsnä olevien ja poissaolevien, näkyvien ja näkymättömien ─. 

54 Silloin nautitte ennennäkemättömästä sisäisestä rauhasta, joka tulee siitä, että noudatatte 

jumalallista käskyä rakastaa toisiamme. 

55 Rakkaat "työläiset": näen teidän viljelevän ahkerasti peltoa, valmistelevan maata ja panevan 

siihen siemenen, joka tuo teille hedelmää huomenna ja siten maksaa vaivannäköönne takaisin. Valitkaa 

siemen ja kaivakaa maa, sillä teillä on nyt alkamassa vuosi, joka on ensimmäinen niistä kolmesta 

viimeisestä vuodesta, jolloin minä teen itseni tunnetuksi teidän keskuudessanne tällä tavoin. Jäljellä 

oleva aika on lyhyt, ja sinun on kiirehdittävä valmistautumisessa. Sillä en halua jättää teitä heikkoina 

lapsina, vaan edistyneinä opetuslapsina, jotka ovat jo lähellä tulla mestareiksi. 

56 Lähtöni jälkeen olette vastuussa siitä, miten tulkitsette opetustani sanoillanne ja teoillanne. 

Ihmiset tulevat arvioimaan opetustani tekojenne ja elämänne perusteella. 

57 Teiltä ei tule puuttumaan inspiraatiotani. Sen avulla tunnistat hetken, jolloin sinun on puhuttava, 

ja myös sen, mitä sinun on sanottava. Selkeillä, täsmällisillä ja yksinkertaisilla sanoilla teidän tulee tehdä 

tunnetuksi sen tuonpuoleisen olemassaolo, jonka olen teille paljastanut, ja näin luoda henkinen polku 

lähimmäisillenne todellisen rakkauden avulla, ja teidän tulee aina vahvistaa sanojanne teoilla ja 

esimerkeillä. 

58 Vähitellen opit tuntemaan muiden ihmisten kärsimykset omina kärsimyksinäsi. Syy tähän on se, 

että kun sielunne kyllästyy opetuksellani, se nousee, voittaa etäisyydet ja tunkeutuu tuonpuoleisen 

salaisuuksiin, joissa se havaitsee, että kaikkien olentojen alkuperä on yksi: Isä, jossa te kaikki olette veljiä 

ja sisaria. 

59 Mutta ei vain sinun sielusi saanut impulsseja työni edistämiseksi. Älylliset kykynne ovat myös 

kehittyneet, kun olette tunteneet henkisen innoituksen sisällänne kasvavan yhä voimakkaammaksi, ja 

olette huomanneet, että ymmärrys kaikesta siitä, mitä ette aiemmin selvästi tunnistaneet, lisääntyy, ja 

mysteerit selkiytyvät. 

60 Jos et onnistu tunkeutumaan täysin henkimaailmaan, jotta voisit ymmärtää ja tuntea kaiken sen 

sisältämän, se johtuu siitä, että olet edelleen aineen paineen ja maailman vaikutuksen alainen. 

Olen paljastanut teille monia asioita, mutta totisesti sanon teille, että ihminen ei tule koskaan 

ymmärtämään edes tällä maapallolla, millainen on se maailma, joka häntä odottaa, millä tavalla sielu elää 

siellä, millaista autuutta se kokee Jumaluuden edessä ja miten hän, joka on täynnä epätäydellisyyksiä, saa 

puhdistuksen. 

61 Jos ihmisäly ymmärtäisi tuonpuoleisen puhtaan sielun autuuden, tuolla autuudella olisi rajansa, 

kuten ihmisellä on. Siksi sanon teille, että ette pysty ymmärtämään sitä täältä käsin, mutta voitte arvata 

sen. 

62 Ette myöskään voi kuvitella, miten voimakasta tuskaa sielu kokee, kun sen omatunto tuo sen 

Jumaluuteni eteen. Siksi sanon teille koko ajan: Valmistautukaa ja kohottakaa sielunne, sillä opetukset, 

jotka sen on tunnettava, paljastetaan sille. Ymmärtäkää, että sielun ja älyn välillä on oltava todellinen 

vastaavuus, jotta voitte saada aavistuksen tästä totuudesta jopa täällä. 

63 Olen antanut älykkyytenne kasvaa ja etsiä äärettömyydestä tarvitsemaansa valoa. Olen antanut 

teille tahdonvapauden, jotta voitte valita oman polkunne. Mutta minä olen asettanut käskyni sinun 

tahtosi yläpuolelle. Tuosta laista voitte tunnistaa oikean polun, siitä löydätte tiedon, jonka avulla voitte 

puhdistaa tekonne. Jos et halua seurata tätä polkua, voit vapaasti kääntyä pois siitä. Mutta te ette voi 

enää pettää itseänne, sillä omatuntonne puhuu teille jatkuvasti. 
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Silloinkin, kun tulette eteeni ─ jo ilman maallista ruumista ─ tuo sisäinen omantunnon tuomari 

tuomitsee teidät ja kertoo teille, mitä puhdistautumisen polkua teidän on seurattava. Tuo 

oikeudenmukaisuuden valo on osa itse Jumalaa, joka on sisällänne ja joka opettaa teitä rakastamaan 

hyvää ja hylkäämään pahan. 

64 Näinä valmisteluvuosina teidän on omistauduttava opetukseni tutkimiselle. Sillä monet sydämet 

tarvitsevat sinun sanaasi. Niin paljon turmeltuneisuutta on väsyttänyt, on nälkä elää hengellisesti. 

65 Tämän Työn opetuslapset tuottavat hengellistä ravintoa, korjaavat ihmiskunnan tähän asti 

ylläpitämät väärinkäsitykset, jakavat ilosanomaa tästä ajasta, jossa elätte, julistavat 

maailmankatsomusten ja tämän ajan mukanaan tuoman elämän edistymistä, ovat ihmisten 

palveluksessa luokkaa, lahkoa, uskontoa tai rotua erottelematta, täyttävät kaikki henkiset ja fyysiset 

tarpeet. Nämä opetuslapset ovat kuin majakka, joka valaisee haaksirikkoutuneen veneen, ovat tähti, joka 

pelastaa yössä eksyksissä hapuilevan. 

66 He eivät rakenna kivikirkkoja eivätkä pystytä alttareita tekojensa tunnetuksi tekemiseksi. He 

rakentavat suuren hengellisen katedraalin, jonka kiviä ovat rakkauden voimalla yhdistyneiden ihmisten 

sydämet. 

67 Kuunnelkaa tarkkaan näiden kolmen viime vuoden aikana antamiani opetuksia. Sillä ne oppilaat, 

jotka oppivat nämä opetukset, ovat opettajia vuoden 1950 jälkeen. Sinä aikana, kun haluan teidän 

yhdistyvän ja todella kohottavan itsenne Minulle, valaisen teidät inspiraationi valolla, jotta voitte saada 

aikaan suuria ja perustavanlaatuisia tekoja. Mutta valmistautukaa tähän, sillä kun minun määräämäni 

aika on tullut, en enää käytä äänenkantajaa. 

68 Valoni loistaa jokaisessa lapsessani, joka valmistautuu suoran keskustelun aikaan Mestarin 

kanssa. 

Mutta se ei tule olemaan niissä, jotka myyvät Työtäni ja ryhtyvät kaupustelijoiksi. Valmistautukaa niin, 

että kun Sanani päättyy vuonna 1950, olette ymmärtäneet menettelyn, jolla voitte edetä polulla 

eteenpäin. Sillä ─ kuunnelkaa hyvin!: Kaikki ne joutuvat hämmennykseen, jotka eivät ole valmistautuneet 

riittävästi. 

69 Ymmärtäkää, rakkaat ihmiset, tapa, jolla teidän on tuotava sanani kansalle minun tahtoni 

mukaisesti. Jotta ette epäonnistuisi, älkää ryhtykö muuttamaan hetkestä toiseen tapoja, joita 

ihmiskunnalla on ollut vuosisatojen ajan. Antakaa sille minun opetukseni, niin se ymmärtää ne 

harhapolut, joissa se on elänyt. Opetukseni vakuuttavuus valaisee hänen käsityksiään, ja totuus 

tunnustetaan. Silloin se, mikä kerran näytti hänen silmissään väärältä, loistaa äärettömässä valossa. 

70 Lapseni, olen ollut kanssanne ja koskettanut sydäntänne, jotta voisitte valmistaa minulle siinä 

paikan, jossa voin asua ikuisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 206 
1 Myötätuntoni teitä kohtaan kumpuaa rakkaudestani ja vuodatetaan lakkaamatta kaikille 

olennoille. Rakkauteni siunaa ja antaa teille aina anteeksi ja auttaa teitä kohottamaan itseänne 

kehityspolullanne, niin että tunnette itsenne lähelle Minua ja tulette sen arvoisiksi, että tunnustatte 

itsenne lapsikseni. 

2 Olen antanut teille lakini, jotta voisitte käyttäytyä sen mukaisesti. Tämä on se polku, jonka olen 

viitoittanut teille aikojen alusta lähtien, tämä on se perusta, jonka varaan teidän on rakennettava työnne. 

Tämä laki näyttää teille tarpeelliset periaatteet, sillä se sisältää minun viisaat käskyni. 

3 Tämä Sana, jolla opastan teitä tänään, on jatkoa sille opetukselle, jonka olen antanut teille 

ensimmäisistä kerroista lähtien ja joka ei lopu, koska sillä ei ole alkua eikä loppua. Ja kun sielusi kehittyy, 

ymmärrät yhä enemmän ja enemmän viisaita opetuksiani, haluani tehdä sinut täydelliseksi. 

4 Innoitan teitä korkeimmalla mahdollisella henkistymisellä, jotta voitte rakastaa Minua 

arvokkaimmalla tavalla ja jotta voitte olla vastaanottavaisia ilmentymilleni ja tulkita ne oikein. 

5 Kun olet tutkinut Sanaani ja ymmärtänyt sen merkityksen, tunnet itsesi vahvistuneeksi ja täysin 

tyytyväiseksi. Silloin puhutte rakastavasti koko ihmiskunnalle, joka ei tiedä mitään tulemisestani tällä 

hetkellä, ja myötätunnon tunne täyttää koko olemuksenne. Kääntykää lähimmäistenne puoleen ja 

paljastakaa heille, mitä olen puhunut teille, ja antakaa heille kaikki teille jättämäni rikkaudet ikään kuin 

ne olisivat pyhää omaisuutta käsissänne. 

6 Ihmiskunta tarvitsee valoa voidakseen ottaa askeleen eteenpäin. Kaikissa luoduissa, jotka 

perustuvat uskoon, on nälkää, elämänhalua, totuuden tuntemusta ja myös halua tietää, mihin matka on 

menossa. Minä opastan heitä niiden kautta, jotka ovat valmistautuneet ja jotka vaikeassa tehtävässään 

osaavat rakkaudella korjata kaikki virheet, joita he tulevat havaitsemaan palvonnassaan. Aloitatte tämän 

tehtävän yrittämällä ottaa Minusta mallia. Älkää tehkö eroa rikkaiden ja köyhien välillä pyrkiessänne 

lievittämään kipua. Älä tuputa uskoasi tai pakota ketään hyväksymään tietojasi. Älkää jakautuko 

toisianne minun tulemiseni vuoksi älkääkä taistelko niitä vastaan, joilla on hallussaan aiemmat 

testamentit, jos he eivät tiedä tai halua hyväksyä viimeisiä opetuksiani. 

7 Tuo valoa pimeyteen, tuo rauha sydämiin ja sammuta niiden kärsimättömyys, jotka ovat 

odottaneet minua. Auttakaa kanssaihmisiänne, ja minä pidän huolta perheistänne ja tavaroistanne. 

8 Jos toimitte näin, rakennatte ihmisten sieluihin temppelin, joka kestää ja jossa toteutetaan se 

palvonta, jota olen aina odottanut ihmisiltä, rakkailta lapsiltani. 

9 Varmista, että työsi ovat vilpittömiä. Puhukaa aina totta, olkaa opetuslapsiani. Näissä sanoissa 

puhun tulevien aikojen ihmisille, kaikille niille, jotka haluavat seurata minua ja ottaa minusta esimerkkiä. 

10 Kun vuosi 1950 on kulunut, älä pyydä tiettyä paikkaa, jossa voit rukoilla tai tutkia sanaani. Valitse 

koti tai ulkoilupaikka tai paikka, jossa ansaitset leipäsi. Ottakaa esimerkiksi kaksitoista opetuslastani, 

jotka osasivat löytää temppelin missä tahansa he menivätkin, koska heillä oli se itsessään, sielussaan, ja 

heidän tekojensa suuruus ja ylevyys perustui heidän kohotukseensa ja yhteyteeni Minun kanssani. 

11 Niin kauan kuin maan päällä on kärsimystä, niin kauan kuin on kurjuutta, Marian esirukous ei 

lakkaa hetkeksikään, ja hänen henkensä valaisee kaikkien hänen luotujensa elämää. 

12 Tarjoat Minulle sydämesi asunnon, josta olet kutsunut Minut, ja minä kiiruhdan välittömästi 

tapaamispaikkaan. 

13 Polullani olette kokeneet mielenrauhan, jota ette ole koskaan aiemmin maan päällä löytäneet. 

Halutessasi makeaa makua suullesi olet kulkenut monia teitä, kunnes olet löytänyt Sanani hunajan. 

14 Lapsuudesta lähtien, nuoruuden aikana ja kypsään ikään asti olette väsymättä etsinyt oikeaa 

polkua, koska eksyitte polulta ja sumupilvet estivät askeleenne. Mutta Henkeni valo ilmestyi teidän 

eteenne, ja se päivä oli teidän ylösnousemuksenne päivä, joka on yhtä tärkeä kuin syntymäpäivänne. 

15 Älkää unohtako päivää, jolloin kuulitte ensimmäisen kerran sanani, sillä se oli hetki, jolloin 

palasitte valon elämään. 
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16 Olette tulleet tarpeessa ja tutkineet Sanaani, jotkut nöyrästi ja toiset ylpeästi, mutta kaikki ovat 

olleet läsnäoloni voiman houkuttelemia. Sinun oli tultava luokseni. Teitä odotti niin paljon! Mutta kun 

jotkut halveksivat hellyyttäni, käänsivät selkänsä Minulle ja lähtivät epävarmalle tielle, toiset ovat 

pysyneet kanssani iloitsemaan sanoistani ja omistautumaan Työni palvelemiseen. 

17 Olen kaikissa lapsissani, jopa murhaajan sydämessä. En etäänny kenestäkään, ja olen lähimpänä 

sitä, joka pitää itseään kaikkein arvottomimpana. 

18 Paikalle tulleita kehotetaan rukoilemaan kaatuneiden puolesta. Mutta älkää olko heidän 

tuomarinaan, sillä hekin saavuttavat valon. 

19 Älä odota ihmisten uudistuvan ilman, että olet itse ollut heille esimerkkinä. En halua, että teistä 

tulee loisia. 

20 Te pysäytätte ihmisten hillittömän kulun sen Sanan lahjan avulla, jonka olen antanut teille. Uskon 

ihmiset sinulle kuin herkät kasvit, jotka tarvitsevat kastelua ja hoitoa. Sillä ihmiset tulevat luokseni 

kaikilta poluilta, ja jopa vankiloista tulee ihmisiä tulemaan opetuslapsikseni. Mutta jos et tänään täytä 

tehtävääsi, sielusi on tultava uudelleen herättämään henkiin se "kuollut", jonka jätit polulle hylättynä ─ 

sinun on tultava uudelleen parantamaan se sairas, josta et välittänyt, sinun on etsittävä leipää 

tarjotaksesi sitä nälkäiselle, josta et välittänyt. Mutta miksi etsiä niin tuskallista sovitusta, kun voitte nyt 

täyttää sen velvollisuutenne kautta? 

21 Ihmisen tiede on hienoa, mutta tiedemiehen sielu on nukahtanut ja antaa ihmisten kuolla. Siksi 

olen antanut parantavan balsamin käsiinne, jotta te, joista on tullut ihmisten lääkäreitä, voisitte antaa 

esimerkin avuliaisuudesta ja rakkaudesta. 

22 Maailmassa puhkeaa epidemioita, ja suuri osa ihmiskunnasta kuolee. Ne ovat tuntemattomia ja 

harvinaisia sairauksia, joita vastaan tiede on voimaton. 

23 Koko maailma vapautuu rikkaruohoista. Tuomioni poistaa itsekkyyden, vihan ja kyltymättömän 

vallanhalun. Suuret luonnonilmiöt tulevat näkyviin. 

24 Kansakunnat tuhoutuvat ja kokonaisia alueita katoaa. Se tulee olemaan hälytyssoitto sydämiinne. 

25 Tie on valmis. Olen oppaasi, olen erottamaton elämänpolullasi. 

26 Siunattu Israelin kansa: Olkaa tervetulleita Herranne läsnäoloon ─ sen Herran, joka nöyrästi ja 

nöyrästi asettuu teidän luoksenne tähän paikkaan. Mutta se ei ole aineellinen paikka, jossa näytän itseni. 

Asuinpaikka on sydämessänne, näkymätön, se on se, jonka tarjoatte Minulle henkisen kohotuksenne 

hetkellä. 

27 Tiedän, että teiltä puuttuu sanani. Mitä teistä tulisi ilman sitä, Minun kansani? Tiedän, että 

tarvitsette Minua, ja tulen väsymättä vahvistamaan teitä. Sanani neuvoo teitä ja kohottaa teitä ─ tämä 

puhdas ja valoisa Sana, jota ette löydä mistään ihmiskäsin kirjoitetusta kirjasta. 

28 Ne tiedemiehet, jotka ovat kuulleet minua, eivät tunnusta teidän edessänne, että tämä Sana ei 

ole verrattavissa mihinkään muuhun. Mutta sydämensä syvyyksissä he tunnustavat tämän. 

29 Olen antanut teidän tuntea sielunrauhan tällä polulla, jota ette ole aiemmin pystyneet löytämään 

maan päältä. Olet kulkenut monia polkuja. Olet kokeillut monenlaista hunajaa kukasta kukkaan 

tietämättömän kolibrin tavoin, mutta mikään ei ollut makoisampaa makusi mukaan. Mutta tämä sana, 

josta on tullut hunajaa huulillanne, on pyyhkinyt pois kaikki makunautinnot, joita olette aiemmin 

maistaneet. 

30 Olette lakkaamatta etsineet oikeaa tietä ja löytäneet erilaisia polkuja. Olet taistellut pimeyttä 

vastaan, mutta nopeasta juoksustasi oli tullut hidas ja väsynyt. 

31 Mutta Jumalallisen Henkeni valo loisti teille, ja tuo hengellenne ja sielullenne unohtumaton päivä 

on kirjattu tuonpuoleisen muistokirjaan, josta teidän on luettava hengellisillä silmillänne kaikki, mitä 

teitte maan päällä ja mitä kuulitte Mestarilta. Tuo päivä oli sielullesi ylösnousemuksen päivä armon 

elämään. 

32 Jotkut teistä tulivat tänne menestyvinä ihmisinä, toiset tarvitsevina. Joillekin, kuten muillekin, 

aika oli määrätty. Teidän oli tultava Isänne luo, joka odotti teitä rakastavasti, joka otti teidät vastaan ja 

herätti teidät henkiseen elämään. 
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33 Sanani täyttävät teidät ilolla, ja teistä tuntuu, että teitä ympäröivä ruumiillinen aine estää teitä 

antautumasta kokonaan siunatulle Työlleni. Mutta te alistutte ─ koska tiedätte, että oppilaat eivät saa 

puuttua korkeisiin neuvoihini, että oppilaan on oltava omistautunut ja kuuliainen, että tämän aineellisen 

ruumiin kautta te tulette tuntemaan sekä valon tien että valheen ja pimeyden polut. 

Nautitte hyvinvoinnin hedelmistä mahtavan puun varjossa ja poistatte eripuran omenan. 

Virkistäydytte vihreän palmun varjossa ja katsotte, etteivät toukat tuhoa sen lehtiä eivätkä petolinnut 

rakenna siihen pesiä. 

34 Olen jättänyt teidät omille poluillenne, jotta voisitte tutustua kaikenlaisen hunajan makuun ja 

lopulta valita sen, joka maistuu makuunne parhaiten. Olen tehnyt teidät tuntemaan nämä kaksi ääripäät, 

jotta jumalallisen atomini hengenvedon ohjaamana voisitte erottaa ne toisistaan ja kallistua aina hyvän 

puoleen. 

35 Mestari on sanonut teille: sen oven takana, jonka pidätte suljettuna ja jota kutsutte kuolemaksi, 

on elämä. Elämä olen minä. Kuolema on se, joka antaa teille kiusauksen, joka sokaisee silmänne eikä 

anna teidän elää rinnallani. Mutta sinulla on voimakas ase, jolla voit vapautua kiusauksesta: se on rukous. 

Se on ase, joka antaa teille tunteen siitä, että olette vahvoja, joka tuo teidät lähemmäksi Jumaluuttani ja 

antaa teidän kulkea tietänne yhdessä Minun kanssani henkisen kehityksen polullanne. 

36 Minä, Isä, en ole hylännyt ketään rakkauteni ja anteeksiantamukseni helmasta, en edes niitä, 

jotka ovat antaneet kiusauksen pettää itsensä ja pudonneet kuiluun. En ole tuominnut ketään. Sen 

enempää maan päällä kuin "hengellisessä laaksossakaan" ei ole puolustuskyvyttömiä olentoja. Kuka 

teistä voitaisiin karkottaa minun sylistäni, koska hän on syntinen ja kelvoton saamaan armoani? Elän 

paatuneen syntisen sydämessä, joka ei voinut vastaanottaa Jumalallisen Henkeni valoa, koska hän ei 

kuunnellut kutsua, joka tuli hänen omantuntonsa äänestä. Luuletteko, että olen poistanut itseni hänestä 

hänen vääryyksien ketjunsa vuoksi? Ei todellakaan. Olen kaikkien luotujen Isä hylkäämättä yhtään lastani. 

Minä olen Rakkaus, ja rakastavana Isänä en laiminlyö ketään, kansaani. 

37 Teidän tehtävänne on rukoilla eksyneen puolesta ja pyytää, että Henkeni valo valaisee hänen 

sielunsa, jotta hän heräisi, murtaisi kiusauksen siteet ja hälventäisi pimeyden, joka on sokaissut hänet. 

38 Mutta Israel on nukkunut. Israel odottaa ihmisten saavuttavan uudistumisensa omien 

ansioidensa kautta. Se ei ole ottanut sille kuuluvaa paikkaa, koska sen tehtävänä on toimia esimerkkinä 

muille. 

39 Mutta teille, ihmiset, minä sanon: Kenen kanssa minä olen jättänyt lakini? Paatuneiden syntisten 

käsissä? Laki on sinun käsissäsi. Kuka sitten on vastuussa siitä, että käskyjäni ei vielä noudateta? ─ Israel! 

Mutta lisäksi minä sanon teille: Miksi olette tehneet kasvustanne loiskasvin maan päällä? Miksi ette ole 

lähteneet täyttämään antamiani käskyjä? Miksi annatte syntisen seurata tietään hillittömästi? Miksi ette 

tuo häntä lähemmäs Minua sillä Sanan lahjalla, jonka olen antanut teille, ja puhu hänelle Minun 

nimessäni? Haluatteko, että pimeys jatkaa ihmisen silmien sokaistamista? Ettekö tiedä, että teidän 

välityksellänne pimeys on poistettava? 

40 Nouskaa, ihmiset, sanoo Isä teille. Mene ja nosta ylös kaatunut. Minun on annettava 

ihmiskunnalle uusia käskyjä. Suuret ja uudet toimeksiannot minä annan jokaiselle kansalle, jokaiselle sen 

hallitsijalle ja jokaiselle sen asukkaalle. 

41 Sinulle tapahtuu suuria ilmiöitä. Vuodenajat vaihtuvat. Talvet ovat ankarat, etkä tiedä, milloin 

kevät tulee. Miehet ovat nimittäin sopineet sen ajankohdan. Mutta kuka voisi vastustaa tahtoani? Sateet 

viivästyvät eivätkä pääse pelloillesi. Valmistautukaa siis, ihmiset, sillä kaaoksen aika lähestyy teidän 

keskuudessanne, ja Israelin on moninkertaistettava taistelunsa. 

42 Rauha vallitsee keskuudessanne. Pidä se! Älkää karkottako tätä rauhaa sydämistänne. Minä 

valitsin tämän kansan, eikä ole Minun tahtoni, että siihen koskettaisiin. Valmistautukaa kuitenkin, sillä 

tehtävänne hengellisen täyttämisen kautta tämä kansakunta ja ihmiskunta saavat valoa. 

43 Tässä olen Minä, Israel! Te vain kuulette ääneni, mutta ette pysty näkemään Minua. Mutta 

tyytykää kuulemaan taivaallisen kellon ääni. 
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44 Seuraan kutsusi ääntä yöleirisi nurkkaan. Mikään kärsimyksistänne ei voi jäädä minulta 

huomaamatta, ja annan teille kaiken, mikä on hyväksi ruumiille ja sielulle. 

45 En anna teille väärää rikkautta, sillä te tuhoaisitte itsenne. Mutta minä pelastan teidät, jotta voin 

nostaa teidät oikealle kädelleni tämän elämän jälkeen. 

46 Pyydä Minulta rikkauksia sielullesi, ja Minä annan ne sinulle. Älä koristele ruumistasi, kun annat 

sielusi olla alasti. 

47 Minun lakiani, joka annettiin ihmisille kahtena ensimmäisenä aikana, ei ole vielä noudatettu. Siksi 

olen jälleen kanssanne lunastaakseni teidät. 

48 Vuodesta 1866 lähtien Sanaani on kuultu tässä kansakunnassa, jossa kristallinkirkkaat vedet 

virtaavat lähteistään niille, jotka ovat hengellisesti janoisia. Tänne sijoitan itseni silottaakseni paljon 

rakastamieni lasten kivisiä sydämiä. 

49 Voi, jospa kaikki tulisivat kuulemaan Minua! Mutta jotkut, vaikka ovatkin kuulleet Minua, 

valitsevat mieluummin kuoppaiset, täynnä raunioita olevat tiet kuin kulkevat Herran valon tiellä. Mutta 

tämä on teidän veljenne, kiittämätön, tottelematon, joka iankaikkisen elämän leivän sijasta syö 

mieluummin maan katkeraa leipää. 

50 Autuaita olette te, jotka pysytte kanssani tietäen, että minä olen Kristus, joka odottaa 

"tuhlaajapoikaa". 

51 Isänne on tullut opastamaan teitä opetuksessaan ─ siinä hengellisessä opetuksessa, joka ei salli 

fanaattisuutta ja joka opastaa teitä täyttämään täydellisesti jumalallisen lain ja inhimilliset lait. 

52 En ole opettanut teitä vahingoittamaan tai tappamaan ruumistanne saadaksenne anteeksiantoni. 

Ainoa katumus, jonka hyväksyn teiltä, on se, jossa te luovutte siitä, mikä on haitallista tai vahingollista. 

Paha luopua, vaikka usein kipu sydämessäsi. Aina kun olet toiminut näin, sydämesi on tuntenut Henkeni 

rauhan. 

53 Puhun teille tällä tavoin, koska en halua, että sielunne raahautuu maan tomun päällä, vaikka sen 

todellinen maailma on toinen. 

54 Tiedätkö, mikä sinua odottaa tämän elämän jälkeen? Minne sielusi menee? Sanon teille vain: 

Katsokaa ja rukoilkaa. Opi ja toimi. Olette vaeltajia tässä maailmassa, mutta pian tämä vaeltelu loppuu ja 

olette lähempänä Minua. 

55 Kolmen aikakauden aikana olen valinnut erilaisia ilmenemismuotoja ihmiskunnalle: Ensimmäisellä 

aikakaudella Mooseksen kautta opastamaan askeleitanne kohti vapautta ja valoa. Toisella aikakaudella 

"Sana" tuli ihmiseksi tulemalla ihmiseksi ja jätti maailmalle lunastuksen jäljen. Tänään olen tullut 

"Valkoisella pilvellä", rauhan sateenkaarena, sanoakseni teille: Tulkaa Pyhän Hengen valoa toivoen. En 

halua teidän odottavan uusia aikoja, sillä tulevat ajat tuovat mukanaan suurempaa tuskaa ja ankarampia 

koettelemuksia. 

56 Jätän nyt Kolmannen testamentin teidän tutkittavaksenne ja seurattavaksenne. Vuosi 1950 

lähestyy jo. 

57 Jos ette käytä opetustani, itkette katkerasti, kun kuulette Mestarin hyvästelevän teidät. Sitäkö 

sinä odotat? Odotatteko, kunnes epidemiat ja nälkä leviävät ja suru ja tuska tulevat koteihinne? 

58 Haluan jättää teidät yhtenäisinä ja vahvoina. Älkää arvostelko väärin toisianne, rakastakaa 

toisianne, ja rauha tulee olemaan yleinen. 

59 Kuka teistä huomenna ylittää meret, ylittää vuoret ja astuu kaukaisiin maihin? Kenen on jätettävä 

perheensä, lapsensa, viedäkseen sanani kansoille? 

60 Valvokaa ja rukoilkaa, sillä jo ennen vuotta 1950 te söitte yksin sitä leipää, jonka minä annoin 

teille. Suljit kätesi piilottaaksesi ruoan jäänteet ja piilotit veden ajattelematta niitä, jotka olivat janoisia. 

Mutta asiat muuttuvat, ja näiden kolmen viimeisen vuoden jälkeen, joiden aikana annan teille sanani, te 

lähdette mestareina opastamaan uusia tulokkaita. 

Puhdistakaa itsenne monista puutteistanne, jotta voitte olla puhtaita ja olla esimerkkinä kirkoille ja 

lahkoille. Valmistautukaa, sillä monet niistä, jotka tällä hetkellä kuulevat Minua, kääntävät selkänsä 
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Minulle. Toiset lähtevät ja tekevät omaa tahtoaan. Teidän joukossanne on se, joka pettää minut, joka 

luovuttaa minut ja myy minut. 

61 Tutkikaa Sanaani, jotta ette huomenna sanoisi, että Hän oli mies, joka puhui, eikä teidän 

Jumalanne. Mutta kuka kykenee puhumaan teille niin kuin minä puhuin? Millä ihmisellä on kyky muuttaa 

ja uudistaa kansaa niin kuin minä tein? 

62 Pian ette enää kuule tuota ääntä, mutta muistatte, että olin kanssanne vuodesta 1866 vuoteen 

1950, ja vaikka monet kuulivat minua, jotkut heistä karkottivat Sanani sydämestään. Te, jotka olette 

olleet minun kanssani, tulette myös olemaan Isän kanssa iankaikkisuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 207 
1 Olkaa siunattuja, koska ette enää tarvitse mitään Minua symboloivia kuvallisia esityksiä 

tunteaksenne läsnäoloni. Tämä on askel, jonka olette ottaneet kohti henkistymistä. 

2 Silmiesi edessä on laaja kenttä, jossa voit opiskella opetusta toisensa jälkeen pääsemättä koskaan 

loppuun asti. Tämä elämä, joka teillä ihmisinä on, ei riitä kaiken ymmärtämiseen. 

3 Kuinka ympärilläsi oleva onkaan muuttunut sen jälkeen, kun kuulit ääneni! Silmäsi peittänyt 

verho on revennyt, etkä voi enää sulkea niitä. Sillä kuka niistä, jotka näkevät valon, haluaa olla jälleen 

pimeydessä? 

4 Ette voi enää tukahduttaa sydämessänne sitä ihailua, kiitollisuutta ja rakkautta, jota tunnette 

Minua kohtaan, ja osoitatte sen Minulle hengellisessä rukouksessanne ja teoissanne. Olet jo unohtanut 

ulkoa opitut rukoukset, jotka olivat täynnä keinotekoisia ja valittuja sanoja, joita mielesi ei ymmärtänyt 

eikä sydämesi tuntenut. Tuolloin teillä ei ollut sopivaa tapaa puhua Jumalallenne. 

5 Tänään, kun kohtaatte lähimmäistenne hädän, kurjuuden tai tuskan, tunnette, että olemuksenne 

syvyyksistä nousee myötätunnon ja rakkauden tunne, joka on kieli, joka parhaiten ilmaisee 

lähimmäisenne hyvän tahdon. 

6 Olette pitkään rakentaneet temppelin palvellaksenne itseänne. Olette ihailleet itseänne 

tietäessänne, kuinka paljon valtaa ja valtaa voitte käyttää toisten yli. Olette rakastaneet itseänne, 

pitäneet itseänne vahvoina ja voimakkaina. 

7 Olen taivuttanut tätä ylimielisyyttänne ja saanut teidät näin tuntemaan nöyryyttä, koska 

tunnustatte maallisen merkityksettömyytenne. Olen paljastanut teille, että sisällänne on jotakin, joka 

vahvistaa arvonne ja voimanne, minkä vuoksi teistä ei voi tulla turhia, ja että tämä jotakin on henkenne; 

että sen suuruus on kaukana siitä itsekorostuksesta, jota tunnette lihallisessa olemuksessanne. Sillä henki 

on osa Jumalaa ja on kaiken aineellisen yläpuolella. Tämä on se todellinen suuruus, jonka olen asettanut 

ihmiseen. Teidän on kuitenkin ponnisteltava, jotta sen valo ei himmenisi, jotta voitte nousta ansioidenne 

kautta kehityksen tielle. 

8 Ennen, kun intohimot hallitsivat elämääsi, henkesi tuntui kahlitulta ja sorretulta. Nyt opitte 

hallitsemaan näitä intohimoja, sillä opetuslasteni sydämessä ei ole sijaa ylpeydelle, itsekkyydelle eikä 

vihalle. Henkesi alkaa nyt ohjata tekojasi, ajatuksiasi ja kaikkia elämäsi vaiheita, ja tämä alistuminen on 

kuin vapaaehtoinen sovitus, johon alistut puhdistaaksesi tehdyt rikkomukset. 

9 Näin henki saa yhä enemmän voimaa hyvässä. Ja kun se näin ollen tulee inhimillisen 

elämänmatkansa päähän, sen kunnia on niin suuri, että kun se jättää tämän maailman, se siirtyy 

kokonaan henkimaailmaan ilman, että siinä on mitään jälkiä ylimielisyydestä tai merkkejä ahdistuksesta. 

10 Se, joka astuu tuonpuoleiseen maailmaan näin nöyränä ja ylväänä, ei pysty unohtamaan niitä 

vastoinkäymisiä, jotka hän jätti jälkeensä tässä maailmassa. Sitten hän palaa sinne tullakseen heikkojen, 

sairaiden ja eksyneiden suojelijaksi ja vartijaksi. 

11 Kehittäkää henkenne lahjoja hyvyyden harjoittamisen kautta, ja totisesti minä sanon teille: 

Onnettomuudet, rutot ja taudit vetäytyvät siltä, joka pitää hengellisyyden ja hyvän valmistautumisen yllä. 

Tämä ei tapahdu, jotta hän voisi olla siitä ylpeä. Sillä hän ei ole saavuttanut sitä fyysisellä voimallaan, 

vaan hengellä, jolla on voima nöyryyden kautta. 

12 Liittykää yhteen kanssani ja kuulkaa Sanaani. 

13 Maailma tarvitsee pelastusta, tarvitsee hyväntahtoisia ihmisiä, jotka menevät ulos ja puolustavat 

opetustani. 

14 Tämä on aika, jolloin ihmisellä ei ole täyttä tietoa hengellisestä tilanteestaan. 

15 Niiden määrä, jotka ovat heränneet, koska he ovat kuulleet sanani, on hyvin pieni verrattuna 

niihin, joilla ei ole mitään tietoa ilmestyksestäni. Jotkut tuntevat intuitiivisesti henkisen läheisyyden ja 

läsnäolon. 
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16 Ihmiset tarvitsevat pelastavaa kättä ja pelastavaa sanaa. Tuo käsi ja tuo ääni tulevat olemaan 

niiden uusien opetuslasteni käsi ja ääni, jotka suuren ponnistelun kautta tuovat hengellistä tietoa, joka 

pelastaa kadotetut. 

17 Koettelemusten ajat lähestyvät. Olen kouluttanut teitä, jotta teillä olisi voimaa ja rohkeutta kokea 

kaikki se, mitä olen ilmoittanut teille. Tässä konfliktissa ihmiset oppivat ymmärtämään, että syy kansojen 

väliseen sotaan ja maailmankatsomusten kamppailuun on se, että ne elävät ymmärtämättömyydessä ja 

vieraantuneisuudessa Kristuksen opetuksista. Sillä jos tätä noudatettaisiin, maailma olisi tyytyväinen. 

Mutta jos rakkauden sijasta on itsekkyyttä ─ miten voi olla mielen selkeyttä ja hengellisyyttä 

elämäntehtävissä? Miten henki voi näissä olosuhteissa voittaa lihan vastustuksen ja paljastaa 

olemuksensa? 

18 Sen sijaan, että ihmiset poistaisivat kaikkialla heitä ympäröivän kurjuuden, he pyrkivät nykyään 

ottamaan siitä mahdollisimman suuren hyödyn itselleen. 

Miksi ihmiset eivät ole kehittyneet ylöspäin halussaan tavoitella sellaista ihannetta, joka antaisi heille 

puhtaampia tunteita ja hengelle arvokkaampia pyrkimyksiä? Koska he eivät ole halunneet katsoa sen 

ulkopuolelle, mikä on heidän kuolevaisten silmiensä tunnistettavissa, toisin sanoen he eivät ole 

halunneet katsoa vaikeuksiensa, maallisten nautintojensa ja materialistisen tieteen ulkopuolelle. 

He ovat käyttäneet ja hyödyntäneet aikaa, joka heille on annettu maailmassa, saadakseen 

mahdollisimman paljon rikkauksia ja nautintoja ─ ajatellen, että kun ruumis loppuu, kaikki on heidän 

osaltaan ohi. 

Sen sijaan, että ihminen kehittyisi ylöspäin ja pitäisi itseään Jumalan lapsena, hän tietämättömässä 

ylimielisyydessään vajoaa alemman olennon tasolle, ja kun hänen henkensä puhuu hänelle Jumaluudesta 

ja Hengellisestä elämästä, Jumalan oikeudenmukaisuuden pelko valtaa hänet, ja hän mieluummin 

vaimentaa tämän sisäisen äänen eikä "tuhlaa" ajatustakaan näihin varoituksiin. 

Hän ei ole ajatellut omaa olemassaoloaan eikä henkistä ja fyysistä tilaansa. Miten voisi olla toisin kuin 

että hän on tomua ja kurjuutta niin kauan kuin hän elää ja ajattelee tällä tavalla? 

19. Siksi opetan teitä, ja katso, niillä, jotka kuulevat Minua, on mielessään erilainen ajatus ja he 

ajattelevat syvällisesti sitä korkeampaa elämää, joka on sielun elämää ja joka voi jo alkaa syntyä 

maallisessa elämässä, jos ihminen ymmärtää, että ihmisessä on olemassa jotakin korkeampaa, joka on 

Minun Jumalallinen armoni. 

20. Tästä näkee, että laki tai voima, joka hallitsee kaikkea, on Jumala, jonka voima ja viisaus ilmenee 

luonnossa, joka on hänen täydellisyytensä heijastus. Kun tämä ihmiskunta tunnistaa ja tunnustaa Isänsä 

suuruuden, kun se ymmärtää, ettei ole tarpeen luoda Hänen kuvaansa palvellakseen Häntä, ja kun se 

osaa löytää Hänet jopa luomakunnan näennäisen mitättömissä olennoissa, silloin se on hyvällä tiellä ja 

matkalla kohti Jumalan viisauden ja voiman tunnustamista, jonka kaikki luodut olennot sisältävät 

itsessään. Tällä tavoin ne, jotka ottavat vastaan opetukseni, henkistyvät yhä enemmän ja enemmän, 

koska heidän havaintokykynsä avautuu laajemmille näköaloille. Muuri, joka vangitsi heidät, romahtaa 

heidän silmiensä edessä, niin että he näkevät maailman, jossa he voivat ymmärtää ja ymmärtää yhden 

opetuksen toisensa jälkeen. 

21. Mutta totisesti minä sanon teille: Se, mitä olette oppineet, ei vielä riitä ymmärtämään kaikkea 

sitä, mikä on Minun Tahtoni. Teidän on kuljettava tätä pitkää tietä vielä pitkään. Mutta kerron teille 

myös, että siitä hetkestä lähtien, kun pystyitte repimään tietämättömyyden verhon, ette voi enää 

kääntyä takaisin. Se, joka on kuullut tämän taivaallisen laulun, ei voi enää sulkea kuuloaan minun 

innoitukseltani eikä hänen huulensa lakkaa ylistämästä Herraansa. 

22. Tänään voitte sanoa joka kerta erilaisen rukouksen, joka tulee sydämenne pohjasta. Vielä vähän 

aikaa sitten muotoilitte keinotekoisia sanoja, jotka olivat peräisin mielestä ja kirjoista. Nyt rukouksellasi ei 

ole rajoja, sillä joka kerta, kun nouset sisäisesti ylös aidon uskon kanssa, tunnet pääseväsi yhä 

lähemmäksi taistelua. Siksi ─ omassa ja toisten tuskassa ja kiitoksessa ─ huulillasi olevien sanojen sijasta 

sieluasi lähestyy inspiraatio, joka vie sen Herran läsnäoloon. Tänään huulesi eivät enää ylistäkään Herran 

kunniaa, vaan koko olemuksesi todistaa Hänen hyvyydestään. 
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23. Tunnette itsenne, ja kun olette havainneet virheenne, korjatkaa ne. Rohkaiskaa itseänne toivossa, 

että voitte palata sinne, minne jokaisen sielun on mentävä. Taistelkaa itseänne vastaan tällä halulla. 

Todistakaa itsellenne, että olette henkiseltä luonteeltanne ylivertaisia. Todistakaa itsellenne, että voitte 

voittaa itsenne, kun intohimot ja pahat taipumukset yrittävät hallita teitä. 

24. Mutta se perintö menneiltä ajoilta, jolloin elitte ruumiin tyydytystä varten ja rakensitte temppelin 

palvellaksenne itseänne, koska tunsitte itsenne ikuisiksi, vahvoiksi ja voimakkaiksi, poistetaan, kun 

ymmärrätte, mitä henkiset ja aineelliset arvot tarkoittavat. 

25. Vakuutus vahvuudestasi ja hengellisestä arvostasi ei saa olla syy turhamaisuuteen. Sillä 

hengellinen suuruus on hyvin erilaista kuin maallinen suuruus. 

26. Henki on valon kipinä, rakkauden siemen, elämän alkio. 

27. Ymmärtäkää, miten väärälle tielle lähditte, kun suuruutta tavoitellessanne annoitte vain 

maallisten kunnianhimojenne ottaa ohjat käsiinsä. 

28. Vähitellen ymmärrätte nyt hengellisyyttä, ja siksi sielullanne on valoa, tietoa ja armoa, kun tulette 

tämän teille myönnetyn elämän loppuun. 

29. Ymmärrättekö siis aikakautta, jossa elätte? 

30. Rukoilkaa, että voitte auttaa kansojen edustajia, jotka kokoontuvat yhteen ratkaisemaan 

kansojen välisiä konflikteja. Luuletko, että heillä kaikilla on erilainen ajatus kustakin ratkaisusta? Ei, 

ihmiset, he ovat erehtyneet ─ sisäisesti, omassatunnossaan he ovat samaa mieltä. Aineelliset edut saavat 

heidät jättämään huomiotta omat vakaumuksensa. Kuinka helppoa olisi ratkaista kaikki konfliktit, jos 

jokainen toimisi omantuntonsa mukaan. Silloin maailma olisi rauhassa. Kansakuntien kohtaloita ohjaavat 

miehet ajattelisivat silloin ─ kaukana omasta suuruudestaan ─ kaikkien hyvinvointia. Mutta mitään 

tällaista ei näy, ja epäluottamus pitää ihmiset jatkuvasti varuillaan. 

31. Sanon teille jälleen kerran: Jos maailma palaa minun tielleni ja noudattaa opetustani, se ratkaisee 

ongelmansa ja elää rauhassa. 

32. Tänä päivänä universaalinen säteeni laskeutuu sieluusi ravitsemaan sinua ikuisen elämän leivällä. 

Minun ääneni on kutsunut teitä. 

Näen joukossanne ne, jotka ovat tulleet viimeisinä ja joita kutsun virkistäytymään sanassani. Jotkut 

ovat uskottomia, toiset epäjumalanpalvelijoita, jotkut tulevat laumaan kuin lempeät lampaat, toiset 

kantavat tekopyhyyden naamaria kasvoillaan. He epäilevät läsnäoloani, ja sisäisesti he pilkkaavat 

opetustani, koska heidän mielestään on mahdotonta, että Luoja ilmoittaisi itsensä ihmisen 

ymmärryskyvyn kautta. 

33. Ellei se olisi todellinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä, Hän ei antaisi teille antamiani todisteita eikä 

opettaisi hyveen tietä. Se, joka ei usko, tekee niin, koska hän ei ole ajatellut. Hänen sydämensä on 

sulkeutunut ja hän on pimeydessä. 

34. Ääni sanoo sinulle: Minä olen todellinen Jumala, Isä, elämä ja valo. Tulen alas tekemään itseni 

tunnetuksi tässä muodossa poistaakseni harhautumisenne, erehdyksenne ja alhaiset intohimonne, jotka 

estävät teitä ymmärtämästä ja ymmärtämästä totuutta. 

35. En petä ketään muille, sillä te olette minun juhlaillallisillani. Hengessäsi olevan valoni kautta 

puhun sielullesi, jotta se järkkyisi ja heräisi. 

36. Minä olen sama Kristus, jonka te tuomitsitte toisella aikakaudella. Mutta ajat on merkitty tahtoni 

mukaan. 

37. Kun johdit minut tuolloin ristille, jolla vuodatin viimeisen pisaran vertani rakkaudesta sinua 

kohtaan, sain sinut näyttämään viattomalta, joka ei tiedä, mitä tekee, vaikka tuomitsit Messiaan täysin 

tietäen syyn. Mutta jätin teidät kahdentoista miehen huostaan, jotka Mestaria seuraten levittivät oppiani 

ihmiskunnan keskuudessa. 

38. Tänään löydän keskuudestanne niitä, jotka joskus toiste huusivat kovaan ääneen: "Ristiinnaulitse 

hänet! Hän on velho!" Ja joka näin ollen arvioi väärin antamani hyödyt. 
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39. Ajat ovat kuluneet, ja sielunne ovat tulleet elämään tässä kansakunnassa tahtoni mukaisesti, jotta 

voitte kuulla "jumalallisen sanan", rakkauden ja elämän sanan, eri tavalla. 

40. Täällä minä olen kanssasi! Kosketan sydäntäsi, jotta voisit suojella Minua. Tulen alas halusta 

sieluusi, jota rakastan hyvin paljon. Sillä te olette kahlinneet sen syntiin ja siten pimentäneet sen valon. 

41. Aina kun älykkyytenne on loistanut, se ei ole ollut lähimmäisenrakkautta. Sillä rakkautesi on 

hiipunut mukavuuksien ja aineellisten tyydytysten täyttämässä elämässä. 

42. Unohdatte sielun ikuisen elämän ja pidätte itseänne lopulta jumalina tässä maailmassa. 

Vähitellen epäilette olemassaoloani ja oikeudenmukaisuuttani, koska näette, etten estä verenvuodatusta 

ihmisten keskuudessa ymmärtämättä, että olen tuomarina armoton ja sallin rikkomusten sovittamisen ja 

puhdistamisen kivun kautta. 

43. Avaa sydämesi! Nostakaa sielunne ylös! Anna sen kertoa sinulle, että ääni, jonka kuulet, on sama 

kuin se, joka on aina puhunut sinulle rakkaudesta, armosta ja täydellisyydestä. Kolmas kerta on yllättänyt 

sinut! Älkää halutko nähdä Minua ihmisenä, kuten te teitte toisella aikakaudella! Muistakaa, että kerroin 

teille, että tulisin "pilven päällä". Jumalallinen Henkeni laskeutuu luoksenne, ja siksi lähetän säteeni 

täydellisyyden tikapuilta äänen kantajan päälle, ja näin ääneni kuuluu jopa tämän maailman saastassa. 

44. Ette vain te kuule sanaani. Minä, "Sana", vuodatan valoni maapallolle. Mutta jos kysytte kaikilta, 

ovatko he kuulleet tuonpuoleisesta tulevan äänen, he vastaavat "ei". Miksi? 

Koska ihmiset kulkevat kuuroina maailman teillä, synnin ja fanaattisuuden syleilyssä, eivätkä ota 

huomioon kutsua, joka tulee heidän omantuntonsa kautta. 

45. Vuodesta 1866 lähtien olen antanut teille Sanani, joka on pelastus sielullenne ja joka viitoittaa 

teille tien, jota pitkin saavutatte täydellisen rauhan kaikkialla maailmassa. 

46. Olen antanut sieluillenne vaikean tehtävän, jonka avulla heidän on maksettava velkansa Herralle. 

Olen aikeissa repiä rikkaruohot pois, sitoa ne nipuksi ja heittää ne tuleen, kunnes niistä on tullut tuhkaa. 

Sillä lopulta valo loistaa ja opetukseni tunnustetaan maailmanlaajuisesti. 

47. Ihminen luo uusia opetuksia ja uusia lakeja, mutta se ei ole enää hänen tahtonsa, vaan minun. 

Silloin vallitsee rauha, harmonia ja veljeys. Sydämet eivät enää ruoki vihaa, murhanhimoinen käsi ei enää 

nouse. Jotta tämä kaikki voisi tapahtua, puhdistan teidät kuitenkin ensin. Jotkut teistä näkevät näiden 

profetioiden toteutuvan Henkisestä laaksosta käsin, ja ne, jotka edelleen asuvat maan päällä, todistavat 

niistä uusille sukupolville vuoden 1950 jälkeen. 

48. Ihmiset: Tie, jonka olen merkinnyt teille saavuttaaksenne minut, on yksi. Se on merkitty valolla. Se 

on elämä ja rukous. Se on sielun tie. Jos kävelet sitä pitkin, et tule kadotetuksi. Jos kuljette tätä polkua, 

julistakaa Hengen oppia maailmalle, todistakaa ilmestyksistäni ja opettakaa lähimmäisillenne tulla 

luokseni täydellisen rukouksen kautta. 

49. Muistakaa, ihmiset, se rukousesimerkki, jonka annoin teille Oliivipuutarhassa, kun anoin Isältä 

anteeksiantoa ihmiskunnalle. Jeesuksen ruumis kumartui Taivaallisen Isän edessä, mutta ei minkään 

kuvan edessä, ja minä suuntasin sanani Taivaaseen, saman, jonka jätin ihmiskunnalle. 

50. Jälleen kerran annan armoni teidän keskuuteenne ja syleilen teitä rakastavasti. Elämän vaeltajat, 

opetuslapset ja lapsioppilaat: on armon päivä, kun Mestarin ääni laskeutuu teitä hyväilemään. En 

näyttäydy ankarana tuomarina, vaan oikeudenmukaisena Isänä, ja sanallani johdatan teidät sitä tietä 

pitkin, jonka olen viitoittanut ja jolta olitte eksyneet. 

51. Olette kaikki taistelijoita. Näen, että jotkut saapuvat masentuneina. Toiset ovat saavuttaneet 

voiton, ja taas toiset eivät vielä laula voitonlaulua. Olette vielä keskellä tätä taistelua ettekä tiedä sen 

lopputulosta. Kylvettävät pellot, joita ette vielä tunne, ovat hyvin laajoja. Mutta teillä on runsaasti 

siemeniä, ja voitte kylvää niitä. 

52. Jotkut ovat omistautuneita ja vahvoja tehtäväänsä suorittaessaan, kun taas toiset väsyvät ja 

laiskistuvat, vaikka he tietävät, että on olemassa silmä, joka näkee kaiken, korva, joka kuulee kaiken, ja 

käsi, joka kirjoittaa kaiken ylös. Ajattele, että annat kulua kallisarvoista aikaa, jota elät tänään, ja että 

huomenna silmäsi eivät aukea ilman valoa. Silloin sielusi nousee surullisena, koska et halunnut kuulla 
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sanaani. Sielunne saa valtavan halun kuulla Minua, kuten tällä kertaa. Mutta vain ankara ääni saavuttaa 

sinut, omantunnon ääni, joka saa sinut vapisemaan. 

Siksi sanon teille tänään: Älkää etääntykö Sanastani, älkää olko kuuroja ohjeilleni. Ottakaa tästä 

ohjeesta sen merkitys kuin pyhästä kirjoituksesta, josta teidän on vastattava minun edessäni, sillä se on 

laki. 

53. Ihmisten sokeus ymmärtää opetukseni suuruutta on seurausta heidän synnistään ja tuskastaan. 

54. Tämä olemus, jonka annan teille, on elämää sielulle ja balsamia jokaiselle kärsivälle hengelle. Se 

on kuin kaste karuilla pelloilla. 

55. Jos et ole vielä niittänyt hyviä hedelmiä, kysy omallatunnoltasi syytä, ja se vastaa sinulle, että 

hyvien tulosten saamiseksi on tehtävä työtä ja valvottava. Kylvä hyviä esimerkkejä maahan, kylvä 

hyveellisyyttä, paljasta kyvyt, joilla olen luonut sielusi. Riisukaa siitä pahat intohimot ja pukekaa se hyviin 

tekoihin. Silloin teistä tulee maan päällä todellisia lapsiani ja jumaluuteni ruumiillistumia. 

56. Olen asettanut jokaiselle teistä vastuun tehdä tunnetuksi kolminaisuus-marialaisen Henkisen 

Työni, josta ihmiskunta tulee keskustelemaan ja joka tulee aiheuttamaan ajatusten vallankumouksen 

mielissä ja hämmentämään kaikkia niitä, jotka eivät pysty ymmärtämään tämän Työn alkua eivätkä 

varsinkaan sen lopullista päämäärää. 

57. Kylväjäni nukkuvat eivätkä tee tunnetuksi työtäni, joka on puhdasta ja kovempaa, koska he 

tunnustavat sekoittaneensa siihen huonoja tekojaan. Teillä on vain vähän aikaa jäljellä, jotta maailma 

kuulee sanani tässä julistuksessa. Jos nukutte, huomenna teillä on kipua ja katkeruutta sydämissänne. 

Mutta se ei ole Isä, joka tuomitsee teidät, vaan omatuntonne. 

58. Sinulla on vain vähän aikaa aikaa nauttia tästä ruoasta. Ketkä ovat kanssani vuoden 1950 lopussa? 

Kuka teistä saa hedelmällisen vehnän sadon? 

59. Maailma nukkuu syvässä uneliaisuudessaan ja odottaa, että tulet herättämään sen henkiin. Ette 

ole vielä lähteneet "kuolleiden" luo, koska teiltä puuttuu luottamus Minuun. Mitä pelkäätte ihmisiltä? 

Pelkäätkö heidän oikeuttaan vai kuolemaansa? Olen sanonut teille, että vapautan teidät kuolemasta. 

Muistakaa, että olen antanut teille iankaikkisen elämän. 

60. En ole kyllästynyt puhumaan teille, sillä minä olen "Iankaikkinen Sana". Sanani on taltta, joka 

työstää ja tasoittaa kivisydämet, joista teen kristallinkirkkaan veden lähteen. 

61. Tänä tuskan ja tragedian aikana haluan, että otatte Minusta mallia. Mutta luottakaa Minuun, niin 

lähimmäisenne voivat tuntea spiritualismin säteilyn. Voitte tehdä saman Minun kanssani, älkää olko 

epävarmoja. Ristin taakka ei ylitä voimiasi. 

62. Ihmiset, korvaukseksi suurista koettelemuksistanne teillä on minun sanani. Sukulaisesi ovat 

tuominneet sinut väärin ja halveksineet sinua Työni vuoksi. Kuinka monet teistä olivatkaan 

omistautuneet maailman orgioille ja nautinnoille ja saattoivat siten sielunsa rappeutumaan, jolle 

jokainen rietastelu oli isku. Mutta kuka lopulta johti teidät harhaan tältä tieltä? ─ Mestarisi. Olette 

ymmärtäneet rakkauteni ja kiitätte Minua siitä tietäen, että puhun teille palkkioksi luopumisistanne. 

63. Uskoit, ettei kukaan katse voi tietää menneisyyttänne. Silti olen täällä, luen elämänne kirjaa, jotta 

ette epäilisi olemassaoloani ja läsnäoloani. 

64. Tänä aikana olen asettanut teidät opetuslasteni paikalle, aivan kuten keräsin apostolini 

ympärilleni toisella aikakaudella. 

65. Sanani johdattaa sinut polkua pitkin, jonka jälkeni jätti. Olet matkustanut jo kauan, mutta 

huuliltasi ei vieläkään tule voitonhuutoa. Olette vielä keskellä kamppailua ja saatte palkkion vasta, kun 

olette saavuttaneet elämänne matkan päätepisteen. Jotkut näen vahvoina, toiset uupuneina. Minä 

annan teille lepotauot, jotta voitte pohtia niitä. Sillä nyt on arvokasta aikaa, jota kukaan ei saa hukata. 

66. Älä jätä huomiotta ohjeitani äläkä ole kuuro äänelleni. Kuunnelkaa tätä sanaa ja ottakaa siitä sen 

merkitys. Puhdista mielesi ja puhdista sydämesi, jotta voit tunnistaa sen suuruuden. Siinä on se, mikä 

antaa sielullesi elämän. Tämä on se kaste, jonka annan laskeutua kuiville pelloille, ja se on siemen, jonka 

teidän on määrä tuoda ihmiskunnalle. Jos jotkut lapseni eivät voineet korjata hedelmää kylvön jälkeen, 

se johtui siitä, että siemen ei ollut puhdas. Kylvä hyvä siemen ja odota hyvää hedelmää. 
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67. Karkota sydämestäsi ihmisten pelko, joka on aina estänyt sinua toteuttamasta tehtävääsi. 

Vapauta sielusi kaikista tahroista, kunnes se on alaston, ja ala sitten pukea sitä hyvien tekojesi valolla. 

Silloin tunnette itsenne sisäisesti arvokkaiksi levittämään lakiani. Selitä oppini ja anna ihmisten tutkia sitä. 

Tutustuessaan Työhöni he eivät löydä sen alkua eivätkä näe sen loppua. 

68. Opetukseni on niin puhdasta, ettei teidän tarvitse pyytää anteeksi tai hävetä mitään ihmisten 

edessä. Jos kuitenkin häpeät, se johtuu siitä, mitä olet lisännyt siihen, tai siitä, että elämäsi ei ole 

sopusoinnussa sen kanssa, mitä opetat. Usein haluaisitte kulkea tunnistamattomina, mutta se ei ole 

mahdollista, koska lähetin teidät jakamaan tätä hyvää uutista hyvien tekojenne esimerkin avulla. 

69. Maailma tulee tietoiseksi siitä, että sille on yllättäen koittava uusi aika, ja se kääntyy niiden 

puoleen, jotka voivat kertoa sille jotain näistä asioista. Mutta jos nukkuisit ─ kuinka suurella tuskalla 

heräisit! 

70. Teillä on jäljellä vain "hetkiä", jolloin voitte kuulla tämän Sanan. Ketkä ovat kanssani, kun se 

päättyy? Ketkä pitävät minun lakini puhtaana, niin kuin minä olen sen teille antanut? 

71. Muistakaa, että siitä lähtien lähdette rohkeasti täyttämään jaloa tehtävääsi. Älkää pelätkö 

kuolemaa, sillä minä sanon teille, että kuolemaa ei lähetetä teille. Mutta sinun pitäisi antaa kuolinisku 

kiusaukselle, jota kannat kehossasi, jotta et putoaisi. Hyvän opetuslapsen on opittava voittamaan itsensä, 

jotta hän voi opettaa muita voittamaan heikkoutensa ja intohimonsa. 

72. Ettekö tunnista yksinkertaisuutta, jolla puhun teille? Totisesti, sanon teille, se on sama kuin se, 

mikä ilmeni toisella aikakaudella, jolloin rajoitin itseni ollakseni ihmisen kaltainen ja korottaakseni häntä 

Sanani ja esimerkkini kautta, jotta hänestä tulisi Jumalan kaltainen. 

73. Olkaa välineitäni, mutta älkää koskaan estelkö minua saavuttamasta sydämiä. Miksi epäilet, että 

sinä voit tehdä saman? Ette ole ymmärtäneet opetuksia hyvin. Koska olette lapsiani, olette perineet 

jotain samanlaista isältänne, ja isänne on hyvä. 

74. Olette tulleet maan päälle hengellisestä maailmasta etsimään Jumalallisen Mestarin jälkiä 

kaikkien kohtalon iskujen tuolla puolen. Ja nyt, kun teen itseni tunnetuksi kauttanne, jätätte kaiken, mitä 

teillä on, kuullaksenne minua. Luuletteko, että Minä en palkitse luopumuksianne ja uhrauksianne? Älkää 

unohtako kohtalonne lopullista päämäärää yhtenä päivänä, jotta voitte ottaa askeleen eteenpäin joka 

päivä. 

75. Muista, että et anna minulle mitään. Kaikki, mitä saat, on sinun. 

76. Miksi kumarran ja joskus jopa laskeudun syvimpään kuiluun pelastaakseni teidät? Koska rakastan 

sinua. 

77. Tässä opetuksessa teillä on perusta, lyhyt ja varma tie paluuseen isänmaahanne. Se on 

henkistämisen opetusta. Kun ymmärrätte sen ─ kuinka paljon valoa teillä onkaan ajatuksissanne, 

sanoissanne ja teoissanne! Älkää vain toistako huulillanne, että olette spiritistejä. Kun todella olet sitä, 

sinun ei tarvitse toitottaa sitä. 

78. Ajattele näitä opetuksia, joita annan parhaillaan sydämellesi ja sielullesi. Huomenna teidän on 

etsittävä ne sieltä ja opetettava ne lähimmäisillenne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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